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Arbitrabilita korporátnych sporov
• § 4 ods. 5 Zákona o rozhodcovskom konaní:

„Písomná
forma rozhodcovskej zmluvy je zachovaná aj pri písomnom pristúpení k
zmluve podľa osobitného zákona, ktoré obsahuje platnú rozhodcovskú
doložku. To platí aj v prípade nadobudnutia členstva v záujmovom
združení alebo v inej právnickej osobe, ktorej vnútorné predpisy obsahujú
rozhodcovskú doložku.“

• Dôvodová správa: „V novom odseku 5 sa umožňuje, aby vnútorné
predpisy právnickej osoby (napr. spoločenská alebo zakladateľská zmluva,
zakladateľská listina či stanovy) obsahovali rozhodcovskú doložku. Po
vzore nemeckej právnej úpravy sa konkretizácia podmienok platnosti
rozhodcovskej doložky a rozsah arbitrabilných vecí v súlade
s ustanoveniami tohto zákona prenecháva na judikatúru a právnu vedu.“

Arbitrabilita korporátnych sporov

arbitrovateľné spory

nearbitrovateľné
spory

spory o zrušení
spoločnosti alebo o
zániku účasti, resp.
vylúčenie spoločníka

- spory medzi spoločníkmi alebo
akcionármi vyplývajúce z tzv.
akcionárskych zmlúv alebo
spoločenskej zmluvy
- spory medzi spoločnosťou a členmi
štatutárnych orgánov
Spory o platnosť uznesení valného
zhromaždenia

Arbitrabilita korporátnych sporov – nemecký príklad (II)
Podmienky, ktoré musí rozhodcovská doložka, ako aj rozhodcovské
konanie splniť, aby rozhodcovský rozsudok mohol mať inter omnes
efekt:
• všetci akcionári (spoločníci) sa museli dohodnúť na rozhodcovskej
doložke v stanovách alebo v osobitnej zmluve;
• rozhodcovská doložka musí zabezpečiť, aby všetky námietky proti
konkrétnemu uzneseniu valného zhromaždenia boli sústredené
v jednom rozhodcovskom konaní;
• všetci akcionári musia byť informovaný o začatí rozhodcovského
konania a musí im byť umožnené zúčastňovať sa na konaní; a
• rozhodcovská doložka musí zabezpečiť, aby sa každý z akcionárov,
ako aj spoločnosť mohli podieľať na nominácii rozhodcovského
tribunálu.

Odporúčaná rozhodcovská doložka
• Okruh sporov: všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú medzi
- spoločníkmi alebo
- medzi spoločnosťou a jej spoločníkmi alebo
- medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov
v súvislosti s týmto dokumentom a inými dokumentmi, na ktoré
tento dokument odkazuje alebo ich platnosťou
• Účinky rozhodcovského rozsudku – na dotknutých spoločníkov,
ktorí boli v stanovených lehotách označení ako dotknutí, na
spoločnosť
• Záväzok spoločnosti zahrnúť rozhodcovskú doložku aj do zmluvy o
výkone funkcie člena orgánu.
• Osoby, ktoré prestali byť spoločníkmi zostávajú zaviazaní touto
rozhodcovskou zmluvou.

Doplňujúce pravidlá pre korporátne spory
• Čl I Aplikovateľnosť: uplatnia sa, len ak sa strany na ne výslovne
strany odkázali v ich rozhodcovskej zmluve
• Čl. II Dotknutí spoločníci – tí spoločníci, pre ktorých má byť
rozhodnutie záväzné
- účinky rozhodcovského rozsudku len na tých dotknutých
spoločníkov, ktorí boli označení ako Dotknutí spoločníci
• Čl. III Doručenie žaloby a výzva na vstup do rozhodcovského
konania - do 30 dní od doručenia žaloby môže žalovaný označiť
ďalších Dotknutých spoločníkov

Doplňujúce pravidlá pre korporátne spory (II)
• Čl IV Vstup Dotknutého spoločníka do rozhodcovského
konania
- pokiaľ DS oznámi vstup do konania stáva sa stranou
- od vstupu sú DS oprávnení označiť ďalších DS
- pokiaľ neoznámia vstup v lehote, má sa za to, že sa zriekli
- podmienky neskoršieho vstupu do rozhodcovského konania
• Čl. V Postavenie Dotknutých spoločníkov, ktorí do konania
nevstúpili
- rozhodcovský senát priebežne informuje DS
- DS, ktorí nevstúpili do rozhodcovského konania môžu požiadať
rozhodcovský senát o možnosť zaslať písomné vyjadrenie
- môžu sa zúčastňovať ústnych pojednávaní len ako pozorovatelia a
len ak všetky strany súhlasili

Doplňujúce pravidlá pre korporátne spory (III)
• Čl. VI Žaloba
- rozšírenie žaloby alebo zmena predmetu rozhodcovského konania
iba so súhlasom všetkých DS.
- späťvzatie žaloby aj bez súhlasu DS, ibaže DS vznesie námietku a
RS uzná jeho legitímny záujem na konečnom rozhodnutí sporu.
• Čl. VII Jednočlenný senát
- strany spoločne nominujú rozhodcu
- ak sa strany nedohodnú na osobe jediného rozhodcu ani do 15 dní
po tom, ako ich na to vyzval Rozhodcovský súd, Predsedníctvo
ustanoví rozhodcu
• Čl. VIII Trojčlenný senát
- strany na strane žalobcu spoločne nominujú jedného rozhodcu, a
strany na strane žalovaného nominujú druhého rozhodcu a títo po
potvrdení, spoločne nominujú predsedajúceho rozhodcu
- ak sa strany nedohodnú, Predsedníctvo ustanoví rozhodcu

Doplňujúce pravidlá pre korporátne spory (IV)
• Čl. IX Zlúčenie právomoci v prípade súbežných konaní
- Ak bolo začatých viacero rozhodcovských konaní s predmetom
konania vyžadujúcim jediné rozhodnutie záväzné pre strany
a Dotknutých spoločníkov, neskoršie rozhodcovské konanie je
neprípustné.
- O neprípustnosti Neskoršieho rozhodcovského konania rozhodne
predsedníctvo.
• Čl. X Rozšírenie účinkov rozhodcovského rozsudku
- Účinky rozhodcovského rozsudku sa vzťahujú aj na tých
Dotknutých spoločníkov, ktorí boli za Dotknutých spoločníkov
označení v stanovených lehotách, bez ohľadu na to, či využili právo
vstúpiť do rozhodcovského konania ako strana a sú viazaní
rozhodcovským rozsudkom.
• Čl. VIII Trovy rozhodcovského konania
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