Návrh pripomienok členov Americkej obchodnej komory v SR k návrhu Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom
konaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z
registra trestov v znení neskorších predpisov
Novelizačný
bod

Navrhovaná úprava

Pripomienka

Odôvodnenie
Čl. I

Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 336/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z.
z. a zákona č. 373/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Navrhujeme
v čl.
I dodatočný
novelizačný
bod
v nasledovnom
znení:

Nový
novelizačný
bod

§ 1 ods. 3 písm. d)
znie:

1.

V § 1 sa vypúšťa odsek 5.

2.

V § 4 ods. 1 sa bodka na konci
nahrádza čiarkou a pripájajú sa
tieto slová: „ktorá musí byť
individuálne dojednaná.“.

„d)
vyvolaných
konkurzným alebo
reštrukturalizačným
konaním.“
Novelizačný bod sa
navrhuje vypustiť.

Novelizačný bod sa
navrhuje vypustiť.
[ZÁSADNÁ
PRIPOMIENKA]

Súčasné negatívne vymedzenie objektívnej arbitrability (vylúčenie všetkých sporov „ktoré
vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania“) ide nad rámec toho, čo je
nevyhnutné. Vylučuje totiž aj arbitrabilitu sporov iniciovaných správcom, ktorý v danom prípade
považuje vymáhanie pohľadávok úpadcu v rozhodcovskom konaní za najefektívnejší spôsob
získania prostriedkov do podstaty. Inými slovami, hoci uplatňovanie určitého nároku úpadcu
v rozhodcovskom konaní by bolo podľa názoru správcu v prospech podstaty a teda v prospech
veriteľov, nie je takéto uplatňovanie de lege lata zrejme možné. Navrhuje sa preto zmena
uvedeného ustanovenia podľa vzoru českého zákona o rozhodčím řízení (v znení do účinnosti
zákona č. 296/2007 Sb.). Podľa navrhovanej úpravy bude zrejmé, že napr. incidenčné sporu nie
sú arbitrabilné. Nebude však vylúčená arbitrabilita sporov, ktorých riešenie v rozhodcovskom
konaní je v záujme podstaty a teda aj veriteľov.
Ustanovenie bolo v praxi veľmi málo aplikované a preto nespôsobovalo žiadnu neprimeranú
záťaž súdov. V prípade platnej rozhodcovskej zmluvy, ktorá neurčovala miesto rozhodcovského
konania (čo nie je podstatná náležitosť rozhodcovskej zmluvy), však toto ustanovenie aspoň
teoreticky umožňovalo funkčné rozhodcovské konanie a teda rešpektovanie vôle strán. Ak bude
ustanovenie vypustené, bude platná rozhodcovská zmluva, ktorá neurčuje miesto rozhodcovského
konania, v praxi nevykonateľná. To znamená, že súdy budú namiesto relatívne jednoduchého
konania o ustanovení rozhodcu musieť rozhodovať celý meritórny spor. Takáto zmena je
kontraproduktívna, pretože v konečnom dôsledku povedie k väčšej záťaži súdov, ktoré majú byť
navrhovanou novelou odbremenené.
Nevidíme dôvod na doplnenie navrhovaného textu, že rozhodcovská doložka musí byť
individuálne dojednaná. V prípade, že rozhodcovská doložka bude v zmluve je zrejmé, že bola
medzi stranami dojednaná a takýto spôsob riešenia sporov strany akceptovali. Spotrebiteľské
rozhodcovské konanie je predmetom špeciálnej úpravy (konkrétne zákona č. 335/2014 Z. z. o

Novelizačný
bod

Navrhovaná úprava

Pripomienka

Odôvodnenie
spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní), preto nevidíme dôvod vnášať prvky ochrany
spotrebiteľa do zákona o rozhodcovskom konaní.
Navrhované doplnenie je zrejme v rozpore s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej
republiky a to konkrétne s čl. II Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí
(tzv. „Newyorský dohovor“, vyhláška ministerstva zahraničných vecí č. 74/1959 Zb.). Podľa
tohto ustanovenia sa Slovenská republika zaviazala uznať „písomnú dohodu, podľa ktorej sa
strany zaväzujú podrobiť rozhodcovskému konaniu“, pričom „pojem „písomná dohoda“ zahrnuje
rozhodcovskú doložku v zmluve alebo rozhodcovskú zmluvu podpísanú stranami alebo obsiahnutú
vo výmene listov alebo telegramov.“ Je mimoriadne neštandardné, aby sa navrhovaná dodatočná
podmienka individuálneho dojednania aplikovala na vnútroštátne rozhodcovské zmluvy
a aplikácia
tejto
podmienky
v medzinárodnom
kontexte
by
bola
v rozpore
s medzinárodnoprávnymi záväzkami SR.
Okrem toho má navrhované ustanovenie potenciál znefunkčniť rozhodcovské konanie, pretože aj
v čisto obchodných zmluvách medzi sofistikovanými stranami typicky nedochádza
k individuálnemu dojednaniu rozhodcovskej zmluvy. Pojem “individuálne dojednaná” nie je ani
systematicky správny, pretože právny poriadok ho rozpoznáva len v spotrebiteľskom práve (§ 53
Občianskeho zákonníka) a nie je zrejmé, aký obsah by mal mať vo vzťahoch medzi podnikateľmi.
Ak bude napr. rozhodcovská doložka obsiahnutá v prvom návrhu zmluvy medzi podnikateľmi
a táto doložka bude druhou stranou bez ďalšieho akceptovaná, umožní to v prípade sporu
namietať, že rozhodcovská zmluva je neplatná.

3.

V § 4 sa vypúšťajú odseky 3, 4, 6
a 7. Doterajší odsek 5 sa
označuje ako odsek 3.

Novelizačný bod sa
navrhuje vypustiť.
[ZÁSADNÁ
PRIPOMIENKA –
okrem
vypustenia
odseku 7]

Všeobecne: Z dôvodovej správy vyplýva, že predkladateľ vníma odsek 7 ako problematický
a v praxi zneužívaný. Popri tom však navrhuje vypustenie odsekov 3, 4 a 6, hoci ide
v medzinárodnom porovnaní o úplne štandardné ustanovenia a ich vypustenie by znížilo právnu
istotu a teda viac zaťažilo súdy. Zdá sa, že vypustenie týchto odsekov popri vypustení odseku 7
je „vylievanie dieťaťa s vodou“, ktoré nie je odôvodnené a z hľadiska sledovaného cieľa
odbremenia súdov by bolo kontraproduktívne.
K odseku 3: Ako už bolo uvedené vyššie, úprava písomnej formy rozhodcovskej zmluvy vyplýva
z Newyorského dohovoru a takisto aj z čl. 7 Modelového zákona UNCITRAL. Navrhované
vypustenie tohto odseku je v medzinárodnom porovnaní neštandardné a zbytočné (napr. § 583
ods. 1 rakúskeho ZPO, § 3 ods. 1 českého zákona o rozhodčím řízení, § 1031 ods. 1 nemeckého
ZPO).
K odseku 4: Inkorporácia rozhodcovskej zmluvy prostredníctvom odkazu je v medzinárodnom
porovnaní úplne bežná (čl. 7 ods. 6 Modelového zákona UNCITRAL, § 1031 ods. 3 nemeckého
ZPO, § 583 ods. 2 rakúskeho ZPO). Jej navrhovaným vypustením by sa slovenské právo stalo
(žiaľ opäť) v medzinárodnom kontexte neštandardným. Deklarovaným cieľom predkladateľa je

Novelizačný
bod

Navrhovaná úprava

Pripomienka

Odôvodnenie
odbremeniť súdy, práve vypustením § 4 ods. 4 sa však obnovia diskusie o platnosti rozhodcovskej
doložky inkorporovanej do zmluvy odkazom. Vypustenie úpravy totiž túto otázku nevyrieši,
pretože podľa jednej interpretácie bude inkorporácia naďalej možná podľa § 273 Obchodného
zákonníka. Navrhované vypustenie teda vyvolá zbytočnú diskusiu, ktorá je vo vyspelých
právnych poriadkoch vyriešená a ktorá bude viesť k ďalším sporom a teda k väčšej záťaži súdov.
K odseku 6: Ustanovenie, ktoré predkladateľ navrhuje vypustiť, upravuje možnosť uzatvorenia
rozhodcovskej zmluvy súhlasným vyhlásením do zápisnice. Z dôvodovej správy opäť nie je
zrejmé, prečo predkladateľ toto ustanovenie považuje za problematické. Keďže ide o aktívne
prejavený súhlas oboch účastníkov, nie je zrejmé, ako toto ustanovenie môže byť zneužité a či
predkladateľ má vedomosti o tom, že by k takému zneužívaniu v praxi dochádzalo.
K odseku 7: Z dôvodovej správy vyplýva, že práve toto ustanovenie vníma predkladateľ ako
problematické a ako zdroj zneužívania. Ustanovenie je v medzinárodnom porovnaní štandardné
(čl. 7 ods. 5 Modelového zákona UNCITRAL). Avšak pokiaľ má predkladateľ informácie o jeho
zneužívaní, ktoré nie je možné riešiť podľa existujúcich inštitútov zákona o rozhodcovskom
konaní, je navrhované vypustenie pochopiteľné.

4.

V § 5 ods. 1 sa slovo
„Ustanovenia“ nahrádza slovom
„Ustanovenie“,
slovo
„sú“
nahrádza
slovom
„je“
a vypúšťajú sa slová „ a 3“.

5.

V § 6 odsek 3 znie:
„(3) Ak rozhodcu ustanovuje
zmluvnými stranami vybraná
právnická osoba alebo fyzická
osoba (ďalej len "vybraná
osoba"), je povinná pri tom
prihliadať
na
kvalifikáciu
požadovanú od rozhodcu podľa
dohody zmluvných strán a na
okolnosti, ktoré zabezpečia
ustanovenie
nezávislého
a
nestranného rozhodcu. Vybraná
osoba alebo osoba, ktorá koná v
mene vybranej osoby, musí

Novelizačný bod sa
navrhuje
vypustiť
v nadväznosti
na
navrhované
vypustenie
novelizačného bodu
3.
Novelizačný bod sa
navrhuje vypustiť.
Namiesto toho sa
navrhuje
podrobnejšie upraviť
konanie
súdu
o ustanovení
rozhodcu
[ZÁSADNÁ
PRIPOMIENKA].

Predkladateľ navrhuje vypustiť možnosť ustanovenia rozhodcu prostredníctvom súdu. Tento
návrh je v medzinárodnom porovnaní vysoko neštandardný. Zapojenie súdu do ustanovenia
rozhodcov predpokladá napr. čl. 11 Modelového zákona UNCITRAL, § 9 českého zákona
o rozhodčím řízení, § 587 rakúskeho ZPO alebo § 1035 nemeckého ZPO. Návrh by teda vzdialil
slovenské právo štandardom vyspelých právnych poriadkov.
Okrem toho je návrh aj zbytočný a dokonca kontraproduktívny. Podľa dôvodovej správy má
návrh odbremeniť súdy. V tomto bode však návrh dosiahne presný opak a to z nasledovných
dôvodov. Zapojenie súdov do menovania rozhodcov je v praxi veľmi zriedkavé. Účastníci
rozhodcovského konania typicky nemajú záujem zapájať do ustanovenia rozhodcov všeobecný
súd, pretože by tým popreli rýchlosť rozhodcovského konania. Ide teda o veľmi zriedkavo
využívaný inštitút v prípadoch, kedy by rozhodcovské konanie bolo inak paralyzované. Práve
v týchto prípadoch – ak nebude možné ustanoviť rozhodcu iným spôsobom – tak navrhovaná

Novelizačný
bod

Navrhovaná úprava

Pripomienka

pritom spĺňať podmienky podľa
odseku 1.“.

Odôvodnenie
úprava povedie k stavu, kedy bude rozhodcovské konanie úplne paralyzované a spor tak budú
musieť riešiť všeobecné súdy.
Inými slovami, predkladateľ sa snaží „odbremeniť súdy“ tým, že namiesto relatívne
jednoduchého konania o ustanovení rozhodcu budú musieť riešiť celý spor v merite.

6.

7.

8.

V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový
odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak rozhodcovský súd tvorí
jediný rozhodca, môže ním byť
iba notár alebo advokát. Ak
rozhodcovský súd tvoria viacerí
rozhodcovia, musí byť notárom
alebo advokátom aspoň jeden z
nich.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa
označujú ako odseky 3 a 4.
V § 8 ods. 2 písm. a) a c) sa
vypúšťajú slová „alebo súd“.

V § 9 odsek 1 znie:

Novelizačný bod sa
navrhuje vypustiť.
[ZÁSADNÁ
PRIPOMIENKA]

Novelizačný bod sa
navrhuje vypustiť.
Namiesto toho sa
navrhuje
podrobnejšie upraviť
konanie
súdu
o ustanovení
rozhodcu
[ZÁSADNÁ
PRIPOMIENKA].

Rozumieme, že súdy vnímajú ako problematické, že rôzne konania, ktorými vstupujú do
rozhodcovského konania (ustanovenie rozhodcu, rozhodovanie o námietke proti rozhodcovi) nie
sú podrobne upravené. Z dôvodov uvedených vyššie však nepovažujeme za vhodné, aby z týchto
praktických dôvodov bola ingerencia súdov úplne vypustená. Navrhujeme teda, aby boli podľa
vzoru navrhovaných úprav v § 21 (konanie o námietke nedostatku právomoci) podrobne upravené
aj ostatné konania, ktorými súdy podporujú rozhodcovské konanie, aby však neboli tieto nástroje
podpory úplne vypustené.
Viazať vymenovanie rozhodcu na konkrétne profesie je v medzinárodnom porovnaní
neštandardné a bráni to efektívnemu riešeniu napr. stavebných sporov, ktoré by mohol lepšie
vyriešiť odborník v stavebníctve. Predkladateľ neuvádza ani jeden zahraničný právny poriadok,
v ktorom by sa takáto podmienka vyskytovala a kde by sa z hľadiska deklarovanej snahy zvýšiť
kvalitu rozhodcovského konania osvedčila. Okrem toho by navrhovaná úprava vylučovala aj
kvalifikovaných právnikov, ktorí však nie sú advokátmi alebo notármi (napr. bývalí sudcovia,
akademici, firemní právnici). Je takmer až smiešne, že najznámejší profesori zo svetových
univerzít, ktorí sú vyhľadávanými rozhodcami na celom svete, nebudú môcť byť rozhodcami
práve na Slovensku. Taktiež nie je zrejmé, či by malo ísť len o slovenských advokátov a notárov
alebo aj ekvivalentné profesie v iných štátoch.
Ako bolo uvedené vyššie, navrhované vypustenie zapojenia súdov do ustanovenia rozhodcov je
v medzinárodnom porovnaní mimoriadne neštandardné. Okrem toho je z hľadiska dôsledkov
kontraproduktívne. Predkladateľ sa snaží „odbremeniť súdy“ tým, že namiesto relatívne
jednoduchého konania o ustanovení rozhodcu budú musieť riešiť celý spor v merite.
Rozumieme, že súdy vnímajú ako problematické, že rôzne konania, ktorými vstupujú do
rozhodcovského konania (ustanovenie rozhodcu, rozhodovanie o námietke proti rozhodcovi) nie
sú podrobne upravené. Z dôvodov uvedených vyššie však nepovažujeme za vhodné, aby z týchto
praktických dôvodov bola ingerencia súdov úplne vypustená. Navrhujeme teda, aby boli podľa
vzoru navrhovaných úprav v § 21 (konanie o námietke nedostatku právomoci) podrobne upravené
aj ostatné konania, ktorými súdy podporujú rozhodcovské konanie, aby však neboli tieto nástroje
podpory úplne vypustené.

Novelizačný
bod

9.

Navrhovaná úprava
„(1) Osoba ustanovená za
rozhodcu je povinná bez
zbytočného odkladu písomne
informovať zmluvné strany o
všetkých skutočnostiach, pre
ktoré by mohla byť z
prejednávania a rozhodovania
veci vylúčená, ak so zreteľom na
jej pomer k veci, k zmluvným
stranám alebo k ich zástupcom
možno mať pochybnosť o jej
nepredpojatosti.
Rovnakú
povinnosť má rozhodca od jeho
ustanovenia do tejto funkcie
počas rozhodcovského konania
okrem prípadu, ak zmluvné
strany o takýchto skutočnostiach
už skôr informoval.“.
V § 9 sa za odsek 1 vkladajú nové
odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Rozhodca je vylúčený aj
vtedy, ak
a)
je spriaznenou osobou
účastníka
rozhodcovského
konania,
b) je veriteľom alebo dlžníkom
účastníka
rozhodcovského
konania,
c)
s rozhodcom
spriaznená osoba je veriteľom
alebo
dlžníkom
účastníka
rozhodcovského konania,
d) v posledných troch rokoch
osobne alebo svojím majetkom
zabezpečil záväzky účastníka
rozhodcovského konania,

Pripomienka

Odôvodnenie
Na konci prvej vety navrhovaného znenia navrhujeme doplniť slová: „alebo nezávislosti“.
Odôvodnenie: Vychádzajúc z medzinárodnej praxe v rozhodcovskom konaní je štandardom, že
vo vzťahu k osobe, ktorá má byť rozhodcom, by nemali existovať také okolnosti, ktoré by mohli
vzbudzovať pochybnosti (okrem nepredpojatosti) o jej nezávislosti. Uvedené predpokladá aj
článok 12 UNCITRAL Modelového zákona o rozhodcovskom konaní, ktorý bol vzorom pre
slovenský zákon o rozhodcovskom konaní.
V dôvodovej správe navrhujeme v súvislosti s posudzovaním odôvodnených pochybností o
nezávislosti a nestrannosti rozhodcov odkázať aj na medzinárodnú prax, napr. na Guidelines on
Conflicts of Interest in International Arbitration vypracované International Bar Association
(dostupné
na:
https://www.ibanet.org/ENews_Archive/IBA_July_2008_ENews_ArbitrationMultipleLang.aspx
, ktoré sú v medzinárodnej praxi akceptovanou pomôckou na posudzovanie existencie
pochybnosti o nezávislosti alebo nestrannosti rozhodcov.

Novelizačný
bod
navrhujeme
prehodnotiť
ako
celok
a najmä
písmená b) a c).

Navrhované ustanovenie ako také je v medzinárodnom porovnaní neštandardné a domnievame
sa, že vylúčenie rozhodcov je dostatočné aj na základe všeobecne formulovaného testu (rovnako
ako napr. vylúčenie sudcov podľa úpravy Civilného sporového poriadku). Ak by však
predkladateľ považoval toto ustanovenie za nevyhnutné, navrhujeme prehodnotiť najmä písmená
b) a c). Podľa takto vymedzeného dôvodu vylúčenia by zrejme žiadna osoba v Slovenskej
republike nemohla byť rozhodcom v spore týkajúcom sa napr. telekomunikačných operátorov
alebo dodávateľov energií, pretože každý jednotlivec má aspoň jednu blízku osobu, ktorá je
klientom (a teda „veriteľom alebo dlžníkom“) ktoréhokoľvek telekomunikačného operátora.
Taktiež navrhujeme prehodnotiť skutočnosť, že v písmene i) nie je žiadne časové obmedzenie.
Bývalý zamestnanec by tak bol aj po 50 rokoch vylúčený z funkcie rozhodcu, čo je zjavne
neprimerané.

Novelizačný
bod

Navrhovaná úprava
e) s rozhodcom spriaznená
osoba v posledných troch rokoch
zabezpečovala záväzky účastníka
rozhodcovského konania,
f)
je
s účastníkom
rozhodcovského konania v
súdnom alebo inom konaní, v
ktorom sa má rozhodnúť ich
spor,
g)
poskytol
účastníkovi
rozhodcovského konania vklad
alebo sa podieľal na jeho
podnikaní alebo zisku, alebo má
akékoľvek
práva
alebo
povinnosti k cennému papieru, s
ktorým sú spojené práva alebo
povinnosti
účastníka
rozhodcovského konania,
h) v posledných troch rokoch
prijal
od
účastníka
rozhodcovského konania dar
alebo inú výhodu,
i) bol alebo je zamestnancom
alebo
zamestnávateľom
účastníka
rozhodcovského
konania.
(3) Spriaznenou osobou
rozhodcu sa na účely tohto
zákona rozumie jeho blízka
osoba, jeho zamestnanec, ako aj
právnická osoba, v ktorej má
rozhodca alebo jeho blízka
osoba alebo jeho zamestnanec
kvalifikovanú
účasť.
Kvalifikovanou účasťou sa na

Pripomienka

Odôvodnenie

Novelizačný
bod

Navrhovaná úprava

Pripomienka

Odôvodnenie

Novelizačné
body
10,
11
a 12
navrhujeme vypustiť.
Namiesto toho sa
navrhuje
podrobnejšie upraviť
konanie
súdu
o námietke
proti
rozhodcovi
[ZÁSADNÁ
PRIPOMIENKA].

Navrhovaná úprava opäť predstavuje odklon od štandardnej úpravy vo vyspelých právnych
úpravách (napr.čl. 13 ods. 3 Modelového zákona UNCITRAL, § 589 ods. 3 rakúskeho ZPO, §
1037 ods. 3 nemeckého ZPO).

účely tohto zákona rozumie
priamy alebo nepriamy podiel
predstavujúci aspoň 5% na
základnom imaní právnickej
osoby alebo hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo
možnosť uplatňovania vplyvu na
riadení právnickej osoby, ktorý je
porovnateľný
s
vplyvom
zodpovedajúcim
tomuto
podielu; nepriamym podielom sa
na účely tohto zákona rozumie
podiel držaný sprostredkovane
prostredníctvom
právnických
osôb, v ktorých má držiteľ
nepriameho
podielu
kvalifikovanú účasť.“.

10.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa
označujú ako odseky 4 až 7.
V § 9 odsek 5 znie:
„(5) Zmluvné strany sa môžu v
rozhodcovskej zmluve alebo
dodatočne, najneskôr do začatia
rozhodcovského
konania
dohodnúť o postupe podávania
námietok voči rozhodcovi. V
konaní
pred
stálym
rozhodcovským súdom môže
postup podávania námietok
upravovať
jeho
rokovací
poriadok.“.

Okrem toho je navrhovaná úprava kontraproduktívna. Namiesto včasného rozhodnutia relatívne
jednoduchej a izolovanej otázky vylúčenia rozhodcu príslušným všeobecným súdom, budú
musieť účastníci rozhodcovského konania vynaložiť náklady na celé rozhodcovské konanie a až
následne bude o tejto otázke rozhodovať súd v konaní o zrušení rozhodcovského rozsudku. Ak
bude konštatované vylúčenie a teda dôjde k zrušeniu rozhodcovského rozsudku, bude potrebné
rozhodovať daný spor od počiatku. Takáto úprava nie je v prospech hospodárnosti konania.
Rozumieme, že súdy vnímajú ako problematické, že rôzne konania, ktorými vstupujú do
rozhodcovského konania (ustanovenie rozhodcu, rozhodovanie o námietke proti rozhodcovi) nie
sú podrobne upravené. Z dôvodov uvedených vyššie však nepovažujeme za vhodné, aby z týchto
praktických dôvodov bola ingerencia súdov úplne vypustená. Navrhujeme teda, aby boli podľa
vzoru navrhovaných úprav v § 21 (konanie o námietke nedostatku právomoci) podrobne upravené

Novelizačný
bod

11.

12.

Navrhovaná úprava

V § 9 odsek 6 znie:
„(6) Ak sa zmluvné strany
nedohodnú o postupe podávania
námietok
voči
rozhodcovi,
zmluvná strana, ktorá chce podať
námietku voči rozhodcovi, zašle
do 15 dní odo dňa, keď sa
dozvedela o okolnostiach podľa
odseku 1 alebo 2 alebo o
nesplnení podmienok podľa § 6
ods. 1 alebo § 7 ods. 2, písomné
oznámenie dôvodov námietky
rozhodcovi, voči ktorému bola
námietka vznesená. Ak sa
rozhodca, voči ktorému bola
námietka vznesená, funkcie
nevzdá, o námietke rozhodne na
žiadosť
zmluvnej
strany
rozhodcovský súd do 60 dní od
jej doručenia. Ak sa námietke
voči rozhodcovi nevyhovelo
alebo sa o nej nerozhodlo v
lehote
60
dní,
účastník
rozhodcovského konania má
právo podať na príslušný súd
žalobu
o
zrušenie
rozhodcovského rozsudku, ak
v rozhodcovskom
konaní
rozhodoval vylúčený rozhodca
alebo
nesprávne
obsadený
rozhodcovský súd.“.
V § 9 sa vypúšťa odsek 7.

Pripomienka

Novelizačné
body
10,
11
a 12
navrhujeme vypustiť.
Namiesto toho sa
navrhuje
podrobnejšie upraviť
konanie
súdu
o námietke
proti
rozhodcovi
[ZÁSADNÁ
PRIPOMIENKA].

Novelizačné
body
10,
11
a 12
navrhujeme vypustiť.
Namiesto toho sa
navrhuje

Odôvodnenie
aj ostatné konania, ktorými súdy podporujú rozhodcovské konanie, aby však neboli tieto nástroje
podpory úplne vypustené.
Viď vyššie

Viď vyššie

Novelizačný
bod

Navrhovaná úprava

Pripomienka

Odôvodnenie

podrobnejšie upraviť
konanie
súdu
o námietke
proti
rozhodcovi
[ZÁSADNÁ
PRIPOMIENKA].
13.

14.

15.

16.

V § 10 ods. 1 písm. c) sa slová „§
9 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§
9 ods. 6“.
V § 10 sa vypúšťa odsek 4.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý
znie:
„(7) Nikto nie je oprávnený
používať pri výkone svojej
činnosti také označenie, ktoré
vyvoláva klamlivú predstavu, že
ide o stály rozhodcovský súd
podľa tohto zákona, pokiaľ nie je
k používaniu takého označenia
oprávnený podľa iného právneho
predpisu alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorá je súčasťou
právneho poriadku.“.
V § 12a sa za odsek 2 vkladá
nový odsek 3, ktorý znie:

Novelizačný
bod
navrhujeme vypustiť.
Namiesto toho sa
navrhuje
podrobnejšie upraviť
konanie
súdu
o zániku
funkcie
rozhodcu
[ZÁSADNÁ
PRIPOMIENKA].

Novelizačný
podporujeme.

bod

Ustanovenie, ktoré predkladateľ navrhuje vypustiť, je v medzinárodnom porovnaní štandardné
(čl. 14 Modelového zákona UNCITRAL, § 12 ods. 2 českého zákona o rozhodčím řízení, § 590
rakúskeho ZPO, § 1038 nemeckého ZPO).
Okrem toho by bolo jeho vypustenie kontraproduktívne, pretože by došlo k paralyzovaniu
rozhodcovského konania a spor by musel od počiatku rozhodovať súd.
Rozumieme, že súdy vnímajú ako problematické, že rôzne konania, ktorými vstupujú do
rozhodcovského konania (ustanovenie rozhodcu, rozhodovanie o námietke proti rozhodcovi) nie
sú podrobne upravené. Z dôvodov uvedených vyššie však nepovažujeme za vhodné, aby z týchto
praktických dôvodov bola ingerencia súdov úplne vypustená. Navrhujeme teda, aby boli podľa
vzoru navrhovaných úprav v § 21 (konanie o námietke nedostatku právomoci) podrobne upravené
aj ostatné konania, ktorými súdy podporujú rozhodcovské konanie, aby však neboli tieto nástroje
podpory úplne vypustené.

Novelizačný
bod

Navrhovaná úprava

Pripomienka

Odôvodnenie

V § 15 ods. 2 sa za
slová
„spĺňa
podmienky podľa § 6
ods. 1“ vkladajú
slová „a osobitné
podmienky
podľa
štatútu
tohto
rozhodcovského
súdu“.
Novelizačný
bod
navrhujeme
prehodnotiť.

Súčasné znenie naznačuje, že stály rozhodcovský súd je povinný zapísať do zoznamu rozhodcov
akúkoľvek osobu, ktorá spĺňa všeobecné zákonné podmienky. Stále rozhodcovské súdy by však
mali byť oprávnené stanoviť si v štatúte osobitné podmienky a zápis do zoznamu rozhodcov
viazať aj na tieto podmienky.

„(3) Ministerstvo vymaže zo
zoznamu
stálych
rozhodcovských súdov stály
rozhodcovský súd, ktorého
zriaďovateľ si nesplní povinnosť
podľa § 12 ods. 2 písm. b).“.
Doterajší odsek 3 sa označuje
ako odsek 4.
Nový
novelizačný
bod

17.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý
vrátane nadpisu znie:
„§ 16a
Zastúpenie

18.

Účastníci
rozhodcovského
konania
môžu
byť
v rozhodcovskom
konaní
zastúpení iba advokátom.“.
V § 21 odsek 4 znie:
„(4) Ak rozhodcovský súd
rozhodne, že má právomoc
rozhodovať,
rozhodne
o námietke podľa odseku 2
rozhodcovským uznesením alebo
rozhodcovským rozsudkom. Ak
rozhodcovský súd rozhodne
rozhodcovským uznesením, je
povinný poučiť účastníkov

Nie je zrejmé, či musí ísť o slovenského advokáta alebo aj o ekvivalentné profesie v iných štátoch.
Sporné môže byť tiež zastupovanie zamestnancom účastníka, ktorý má právnické vzdelanie.

Novelizačný
bod

19.

Navrhovaná úprava

Pripomienka

Odôvodnenie

rozhodcovského konania o práve
podať na príslušný súd návrh na
nedostatok
právomoci
rozhodcovského súdu v rozsahu
podanej
námietky.
Ak
rozhodcovský súd účastníkov
rozhodcovského
konania
o práve podľa predchádzajúcej
vety nepoučí, účastníci konania
môžu
namietať
právomoc
rozhodcovského súdu podľa §
40.“
V § 21 sa za odsek 4 vkladajú
odseky 5 až 8, ktoré znejú:
„(5) Ak rozhodcovský súd
rozhodne
rozhodcovským
uznesením, že má právomoc
rozhodovať,
účastník
rozhodcovského konania, ktorý
podal námietku, môže do 30 dní
od jeho doručenia podať návrh na
nedostatok právomoci v rozsahu
podanej námietky proti druhému
účastníkovi
rozhodcovského
konania na príslušný súd, ktorý
o ňom rozhodne.

Odsek 8 sa navrhuje
vypustiť.

Možnosť rozhodcovského súdu pokračovať v konaní počas súdneho prieskumu o právomoci je
v medzinárodnom porovnaní štandardná (čl. 16 ods. 3 Modelového zákona UNCITRAL, § 592
ods. 3 rakúskeho ZPO, § 1040 ods. 3 nemeckého ZPO) a slovenská úprava by sa tak žiaľ vzdialila
medzinárodným štandardom.
Okrem toho je v praxi navrhované ustanovenie kontraproduktívne aj z praktických dôvodov.
Rozhodcovský súd, ktorý má záujem rozhodnúť čo najrýchlejšie, totiž pri takejto úprave v praxi
zrejme nikdy nerozhodne o námietke právomoci samostatným uznesením, ale túto otázku bude
riešiť až v rozhodcovskom rozsudku na konci konania. Podľa súčasnej úpravy rozhodcovský súd
so zreteľom na hospodárnosť konania podľa relevantnosti námietky právomoci môže rozhodnúť
uznesením a následne konanie prerušiť alebo pokračovať. Podľa navrhovanej úpravy bude zrejme
vždy rozhodovať až vo finálnom rozsudku, čím sa dosiahne presný opak cieľu sledovaného
predkladateľom.

(6) Ak súd neodmietol
návrh
alebo
nerozhodol
o zastavení konania, doručí
návrh spolu s výzvou na
vyjadrenie druhému účastníkovi
rozhodcovského
konania
v lehote
určenej
súdom.
Ustanovenie § 167 Civilného
sporového
poriadku
sa
nepoužije.

Novelizačný
bod

Navrhovaná úprava

Pripomienka

Odôvodnenie

Navrhujeme v čl. I
dodatočný
novelizačný
bod
v nasledovnom
znení:

Ustanovenie § 22 ods. 3 písm. c), podľa ktorého môže rozhodcovský súd predbežným opatrením
nariadiť, aby účastník rozhodcovského konania zložil peňažnú sumu alebo vec do úschovy súdu
(teda všeobecného súdu), je zrejme legislatívnou chybou, keďže nie je dôvod, aby rozhodcovský
súd nariaďoval úschovu všeobecného súdu. Navrhuje sa preto oprava tejto chyby.

(7) Súd môže o návrhu
rozhodnúť uznesením aj bez
nariadenia pojednávania. Proti
uzneseniu súdu nie sú prípustné
opravné prostriedky.
(8) Rozhodcovský súd
nemôže počas súdneho konania
o návrhu
na
nedostatok
právomoci
pokračovať
v rozhodcovskom
konaní
a vydať
rozhodcovský
rozsudok.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje
ako odsek 9.
Nový
novelizačný
bod

§ 22 ods. 3 písm. c)
znie: „zložil peňažnú
sumu alebo vec do
úschovy
na
rozhodcovskom
súde,“
20.

Nový
novelizačný
bod

V § 40 ods. 1 písm. a) bod 4 sa
vypúšťa slovo „alebo“ a za slovo
„samej“ sa vkladá čiarka.
Navrhuje sa v § 40
ods. 1 písm. a) bod 1
vypustiť slovo „že“
a nahradiť ho slovom
„ak“.

Ide o zjavnú typografickú chybu v texte zákona. Súčasné znenie nedáva zmysel.

Novelizačný
bod
21.

22.

23.

Navrhovaná úprava

Pripomienka

Odôvodnenie

§ 40 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa
bodmi 5 a 6, ktoré znejú:
„5. v rozhodcovskom konaní
rozhodoval vylúčený rozhodca
alebo
nesprávne
obsadený
rozhodcovský súd,
6. v rozhodcovskom konaní
rozhodoval rozhodcovský súd,
ktorý nemal právomoc alebo“.

Novelizačný bod sa
navrhuje
vypustiť
[ZÁSADNÁ
PRIPOMIENKA].

Terajšia právna úprava zodpovedá textu Newyorskému dohovoru o uznávaní rozhodcovských
rozsudkov ako aj medzinárodnej praxi, preto nie je potreba na jej zmenu. Z dôvodov, ktoré sa
navrhujú doplniť, je už teraz možné rozhodcovský rozsudok zrušiť.
Vylúčenie rozhodcu, resp. nesprávne obsadený rozhodcovský súd možno subsumovať pod
súčasný bod 4.
Nedostatok právomoci zase možno subsumovať pod súčasný bod 1.
Navrhované ustanovenie je teda z hľadiska výsledku zbytočné, pretože sa snaží upraviť dôvody
zrušenia rozhodcovského rozsudku, ktoré už upravené sú.
Okrem toho je však z hľadiska budúceho systematického výkladu zákona škodlivé.
Ak zákonodarca v § 40 ustanoví vylúčenie rozhodcu ako samostatný dôvod zrušenia, tak
systematickým výkladom bude možné tvrdiť, že tento dôvod zrušenia nespadá pod bod 4 a teda
by nemal spadať ani pod § 50 ods. 1 písm. d). Takisto bude možné tvrdiť, že nedostatok
právomoci, ktorý zákonodarca samostatne upravil v § 40 ods. 1 písm. a) bod 6 – a tým chcel
zrejme naznačiť, že tento dôvod nemožno subsumovať pod bod 1 – rovnako nemožno
subsumovať ani pod § 50 ods. 1 písm. a).
V tomto smere je teda navrhovaná úprava nielen zbytočná, ale potenciálne škodlivá.

V § 43 odsek 1 znie:
„(1) Ak súd zruší rozhodcovský
rozsudok z dôvodov neplatnosti
rozhodcovskej zmluvy alebo
nemožnosti riešiť predmet sporu
v
rozhodcovskom
konaní,
účastník
rozhodcovského
konania má právo v lehote 60 dní
od právoplatnosti rozsudku
podať
žalobu,
v rozsahu
uvedenom
v žalobe
alebo
v rozsahu
uvedenom
vo
vzájomnej
žalobe
podanej
v rozhodcovskom konaní, na
všeobecne príslušnom súde
žalovanej strany. Počas lehoty
podľa predchádzajúcej vety
premlčacia doba neplynie.“.
Za § 54c sa vkladá § 54d, ktorý
vrátane nadpisu znie:

Novelizačný
podporujeme.

„§ 54d

bod

Novelizačný
bod

Navrhovaná úprava
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1.
januára 2020
(1) Stály rozhodcovský súd
zriadený
podľa
predpisov
účinných do 31. decembra 2019,
ktorého zriaďovateľ nespĺňa ku
1. januáru 2020 podmienky
ustanovené pre zriaďovateľa
stáleho rozhodcovského súdu
podľa § 12 ods. 1 a ktorý si
nesplnil povinnosť podľa § 12
ods. 2 písm. b), ministerstvo
vymaže zo zoznamu stálych
rozhodcovských súdov vedenom
ministerstvom podľa § 12a.
(2) Konania začaté pred 1.
januárom 2020 sa dokončia v
zložení rozhodcovského súdu (§
7) podľa predpisov účinných do
31. decembra 2019.
(3) Zmluvné strany nie sú
viazané rozhodcovskou zmluvou
alebo rozhodcovskou doložkou,
v ktorej zmluvnými stranami
ustanovený rozhodca alebo
rozhodcovský
súd
nespĺňa
podmienky podľa právnych
predpisov účinných od 1. januára
2020, ak sa do 31. decembra
2019 na jej základe nezačalo
rozhodcovské konanie.
(4) Konania začaté podľa § 9 ods.
5 v znení účinnom do 31.

Pripomienka

Odôvodnenie

Novelizačný
bod

Navrhovaná úprava

Pripomienka

Odôvodnenie

decembra 2019 sa dokončia
podľa predpisov účinných do 31.
decembra 2019.
(5) Konania začaté podľa § 21
ods. 4 v znení účinnom do 31.
decembra 2019 sa dokončia
podľa predpisov účinných do 31.
decembra 2019.
(6) Konania začaté podľa § 43
ods. 1, v ktorých sa pokračovalo
pred 1. januárom 2020 sa
dokončia
podľa
predpisov
účinných do 31. decembra
2019.“.
Čl. II
Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z.
z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č.
273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z.
z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z.
z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č.
267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z.
z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 54/2017 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č.
238/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 a zákona č. 216/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe Sadzobník súdnych
poplatkov sa položka 3 dopĺňa
písmenom d), ktoré znie:
„d) na nedostatok právomoci
rozhodcovského
súdu
............................331,50 eura“
Navrhujeme dodatočný novelizačný bod, ktorý spočíva v doplnení ďalšieho novelizačného článku s nasledovným znením:
Čl. ...

Novelizačný Navrhovaná úprava
Pripomienka
Odôvodnenie
bod
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení č. r1/c12/1996 Z. z., 211/1997
Z. z., 353/1997 Z. z., 235/1998 Z. z., 240/1998 Z. z., 280/1999 Z. z., 415/2000 Z. z., 291/2001 Z. z., 483/2001 Z. z.(nepriamo), 32/2002 Z. z., 356/2003 Z. z., 514/2003 Z.
z., 589/2003 Z. z., 613/2004 Z. z., 125/2005 Z. z., 300/2005 Z. z., 341/2005 Z. z., 585/2006 Z. z., 84/2007 Z. z., 568/2007 Z. z., 384/2008 Z. z., 477/2008 Z. z., 477/2008
Z. z., 554/2008 Z. z., 84/2009 Z. z., 192/2009 Z. z., 466/2009 Z. z., 144/2010 Z. z., 151/2010 Z. z., 102/2011 Z. z., 348/2011 Z. z., 230/2012 Z. z., 335/2012 Z. z., 335/2012
Z. z., 440/2012 Z. z., 461/2012 Z. z., 14/2013 Z. z., 14/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 299/2013 Z. z., 299/2013 Z. z., 355/2013 Z. z., 106/2014 Z. z., 335/2014 Z. z., 335/2014
Z. z., 160/2015 Z. z., 358/2015 Z. z., 437/2015 Z. z., 438/2015 Z. z., 440/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 2/2017 Z. z., 2/2017 Z. z., 264/2017 Z. z., 59/2018 Z. z., 177/2018 Z.
z., 57/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Nový
V § 53 ods. 3 sa Rozsah exekučného prieskumu rozhodcovských rozhodnutí (v ne-spotrebiteľských veciach) je
novelizačný
v písmene g) vypúšťa v súčasnosti jednou z najspornejších otázok týkajúcich sa rozhodcovského konania v Slovenskej
článok
posledné
slovo republike. Existuje protichodná rozhodovacia prax súdov, pričom časť praxe smeruje k užšiemu
„alebo“. V písmene vymedzeniu exekučného prieskumu a časť praxe naopak k širšiemu vymedzeniu. V záujme
h) sa bodka nahrádza právnej istoty a odbremenia exekučného súdu je vhodné túto otázku legislatívne vyriešiť.
čiarkou
a slovom Navrhované riešenie zodpovedá rakúskej aj nemeckej úprave a zároveň zodpovedá aj
„alebo“. Za písmeno koncepčným základom zákona o rozhodcovskom konaní. Vady rozhodcovského rozsudku
h) sa dopĺňa písmeno ustanovené v § 40 ods. 1 písm. b) zákona o rozhodcovskom konaní sú totiž tak vážne, že takéto
i), ktoré znie:
rozhodcovské rozhodnutie nemôže byť podkladom exekúcie. Navrhovaná úprava by tak dala
„i) sa exekúcia má exekučnému súdu dostatočný a jednoznačný legislatívny základ pre zastavenie exekúcie (resp.
vykonať na podklade zamietnutie návrhu na vykonanie exekúcie) v prípadoch, kedy je rozhodcovské rozhodnutie
rozhodcovského
zaťažené týmito vadami.
rozhodnutia
a rozhodcovským
rozhodnutím
bolo
rozhodnuté o spore,
ktorého
predmet
nemožno riešiť v
rozhodcovskom
konaní alebo by
exekúcia bola v
rozpore s verejným
poriadkom.“

Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

