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Východiská úpravy PO
v pravidlách RS SAK

Zákonný rámec v § 22 – 22e ZRK
a.) PO vydané v konaní (za „vypočutia“ druhej strany) a
b.) PO vydané ex parte
a.) PO vydané pred ustanovením rozhodcovského senátu
b.) PO vydané rozhodcovským senátom

Úprava v procesných predpisoch RS SAK nadväzuje na zákonnú úpravu
Východiská úpravy v predpisoch RS SAK:
- „maximálny možný“ rámec úpravy v zákonných limitoch
- zohľadnenie medzinárodných štandardov a skúseností (ICC, VIAC,...)

Čl. VII Rokovacieho poriadku RS SAK
Článok VII Predbežné opatrenia
(1) Nariadenie predbežného opatrenia. Rozhodcovský senát môže na návrh strany konania uznesením nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby boli
dočasne upravené pomery strán, ak je obava, že by výkon rozhodcovského rozsudku bol ohrozený, ak je obava, že dôkaz nebude možné vykonať vôbec alebo len s
veľkými ťažkosťami alebo v iných prípadoch, v ktorých to rozhodcovský senát považuje za potrebné alebo vhodné.
(2) Zmena a zrušenie. Rozhodcovský senát môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť strany konania zmeniť alebo zrušiť predbežné opatrenie, ak sa zmenili alebo
odpadli dôvody, pre ktoré bolo nariadené.
(3) Zábezpeka a náhrada škody. Rozhodcovský senát môže podmieniť rozhodovanie a nariadenie predbežného opatrenia zložením primeranej zábezpeky stranou,
ktorá o predbežné opatrenie žiada, na zabezpečenie škody, ktorá môže v súvislosti s nariadením predbežného opatrenia vzniknúť. Ak príslušná strana v lehote
určenej Rozhodcovským senátom nezloží zábezpeku alebo nezaplatí poplatok stanovený v Sadzobníku, Rozhodcovský senát návrh na nariadenie predbežného
opatrenia odmietne. Ak predbežné opatrenie zaniklo preto, že sa návrhu príslušnej strany vo veci samej nevyhovelo alebo bolo zrušené na základe námietky podľa
Článku VII(5), príslušná strana je povinná uhradiť druhej strane škodu, ktorá jej nariadením predbežného opatrenia vznikla. Rozhodcovský senát môže rozhodnúť aj
o náhrade škody podľa predchádzajúcej vety.
(4) Nariadenie predbežného opatrenia pred ustanovením rozhodcovského senátu. Na návrh strany môže Rozhodcovský súd prostredníctvom na to určeného
rozhodcu podľa Článku III(10)(j) Štatútu nariadiť predbežné opatrenie uvedené v Článku VII(1) aj pred ustanovením Rozhodcovského senátu.
(5) Nariadenie predbežného opatrenia ex parte. Na návrh strany môže rozhodca podľa Článku VII(4) alebo Rozhodcovský senát nariadiť predbežné opatrenie
uvedené v Článku VII(1) aj bez doručenia návrhu druhej strane na vyjadrenie. Návrh na nariadenie predbežného opatrenia doručí rozhodca podľa Článku VII(4)
alebo Rozhodcovský senát druhej strane až spolu s uznesením, ktorým o návrhu rozhodol. Druhá strana môže proti takto nariadenému predbežnému opatreniu
podať na Rozhodcovský súd námietky, a to do 15 dní od jeho doručenia tejto strane. Námietky nemajú odkladný účinok, ak Rozhodcovský senát, nerozhodne inak.
Rozhodcovský senát do 30 dní od podania námietok na Rozhodcovský súd rozhodne, či predbežné opatrenie zruší, zmení alebo potvrdí. Ak bolo predbežné opatrenie
nariadené pred ustanovením Rozhodcovského senátu a v čase podania námietok na Rozhodcovský súd nebol Rozhodcovský senát ustanovený, o odkladnom účinku
námietok a o námietkach rozhodne rozhodca podľa Článku VII(4).Exekučným titulom je v súlade so Zákonom o rozhodcovskom konaní (i) uznesenie nariadené inak
ako ex parte, a (ii) uznesenie o potvrdení alebo zmene ex parte predbežného opatrenia podľa Článku VII(5).

Čl. VII Rokovacieho poriadku RS SAK vs. zákonná úprava v § 22 – 22e ZRK
Článok VII Predbežné opatrenia § 22 – 22e Predbežné opatrenia
(1) Nariadenie predbežného opatrenia. Rozhodcovský senát môže na návrh strany konania uznesením nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby boli
dočasne upravené pomery strán, ak je obava, že by výkon rozhodcovského rozsudku bol ohrozený, ak je obava, že dôkaz nebude možné vykonať vôbec alebo len s
veľkými ťažkosťami alebo v iných prípadoch, v ktorých to rozhodcovský senát považuje za potrebné alebo vhodné. § 22 ods.1
(2) Zmena a zrušenie. Rozhodcovský senát môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť strany konania zmeniť alebo zrušiť predbežné opatrenie, ak sa zmenili alebo
odpadli dôvody, pre ktoré bolo nariadené. § 22b ods.2
(3) Zábezpeka a náhrada škody. Rozhodcovský senát môže podmieniť rozhodovanie a nariadenie predbežného opatrenia zložením primeranej zábezpeky stranou,
ktorá o predbežné opatrenie žiada, na zabezpečenie škody, ktorá môže v súvislosti s nariadením predbežného opatrenia vzniknúť. Ak príslušná strana v lehote
určenej Rozhodcovským senátom nezloží zábezpeku alebo nezaplatí poplatok stanovený v Sadzobníku, Rozhodcovský senát návrh na nariadenie predbežného
opatrenia odmietne. Ak predbežné opatrenie zaniklo preto, že sa návrhu príslušnej strany vo veci samej nevyhovelo alebo bolo zrušené na základe námietky podľa
Článku VII(5), príslušná strana je povinná uhradiť druhej strane škodu, ktorá jej nariadením predbežného opatrenia vznikla. Rozhodcovský senát môže rozhodnúť aj
o náhrade škody podľa predchádzajúcej vety. § 22 ods.4 / § 22b ods. 3
(4) Nariadenie predbežného opatrenia pred ustanovením rozhodcovského senátu. Na návrh strany môže Rozhodcovský súd prostredníctvom na to určeného
rozhodcu podľa Článku III(10)(j) Štatútu nariadiť predbežné opatrenie uvedené v Článku VII(1) aj pred ustanovením Rozhodcovského senátu. § 22 ods.1
(5) Nariadenie predbežného opatrenia ex parte. Na návrh strany môže rozhodca podľa Článku VII(4) alebo Rozhodcovský senát nariadiť predbežné opatrenie
uvedené v Článku VII(1) aj bez doručenia návrhu druhej strane na vyjadrenie. Návrh na nariadenie predbežného opatrenia doručí rozhodca podľa Článku VII(4)
alebo Rozhodcovský senát druhej strane až spolu s uznesením, ktorým o návrhu rozhodol. Druhá strana môže proti takto nariadenému predbežnému opatreniu
podať na Rozhodcovský súd námietky, a to do 15 dní od jeho doručenia tejto strane. Námietky nemajú odkladný účinok, ak Rozhodcovský senát, nerozhodne inak.
Rozhodcovský senát do 30 dní od podania námietok na Rozhodcovský súd rozhodne, či predbežné opatrenie zruší, zmení alebo potvrdí. Ak bolo predbežné opatrenie
nariadené pred ustanovením Rozhodcovského senátu a v čase podania námietok na Rozhodcovský súd nebol Rozhodcovský senát ustanovený, o odkladnom účinku
námietok a o námietkach rozhodne rozhodca podľa Článku VII(4).Exekučným titulom je v súlade so Zákonom o rozhodcovskom konaní (i) uznesenie nariadené inak
ako ex parte, a (ii) uznesenie o potvrdení alebo zmene ex parte predbežného opatrenia podľa Článku VII(5). § 22a ods. 1, 3, 4, 2

Čl. VII Rokovacieho poriadku RS SAK vs úprava v ICC Rules 2017
Článok VII Predbežné opatrenia
(1) Nariadenie predbežného opatrenia. Rozhodcovský senát môže na návrh strany konania uznesením nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby boli
dočasne upravené pomery strán, ak je obava, že by výkon rozhodcovského rozsudku bol ohrozený, ak je obava, že dôkaz nebude možné vykonať vôbec alebo len s
veľkými ťažkosťami alebo v iných prípadoch, v ktorých to rozhodcovský senát považuje za potrebné alebo vhodné. Čl. 28 ods.1
(2) Zmena a zrušenie. Rozhodcovský senát môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť strany konania zmeniť alebo zrušiť predbežné opatrenie, ak sa zmenili alebo
odpadli dôvody, pre ktoré bolo nariadené.
(3) Zábezpeka a náhrada škody. Rozhodcovský senát môže podmieniť rozhodovanie a nariadenie predbežného opatrenia zložením primeranej zábezpeky stranou,
ktorá o predbežné opatrenie žiada, na zabezpečenie škody, ktorá môže v súvislosti s nariadením predbežného opatrenia vzniknúť. Ak príslušná strana v lehote
určenej Rozhodcovským senátom nezloží zábezpeku alebo nezaplatí poplatok stanovený v Sadzobníku, Rozhodcovský senát návrh na nariadenie predbežného
opatrenia odmietne. Ak predbežné opatrenie zaniklo preto, že sa návrhu príslušnej strany vo veci samej nevyhovelo alebo bolo zrušené na základe námietky podľa
Článku VII(5), príslušná strana je povinná uhradiť druhej strane škodu, ktorá jej nariadením predbežného opatrenia vznikla. Rozhodcovský senát môže rozhodnúť aj
o náhrade škody podľa predchádzajúcej vety. Čl. 28 ods.1
(4) Nariadenie predbežného opatrenia pred ustanovením rozhodcovského senátu. Na návrh strany môže Rozhodcovský súd prostredníctvom na to určeného
rozhodcu podľa Článku III(10)(j) Štatútu nariadiť predbežné opatrenie uvedené v Článku VII(1) aj pred ustanovením Rozhodcovského senátu. Čl. 29
(5) Nariadenie predbežného opatrenia ex parte. Na návrh strany môže rozhodca podľa Článku VII(4) alebo Rozhodcovský senát nariadiť predbežné opatrenie
uvedené v Článku VII(1) aj bez doručenia návrhu druhej strane na vyjadrenie. Návrh na nariadenie predbežného opatrenia doručí rozhodca podľa Článku VII(4)
alebo Rozhodcovský senát druhej strane až spolu s uznesením, ktorým o návrhu rozhodol. Druhá strana môže proti takto nariadenému predbežnému opatreniu
podať na Rozhodcovský súd námietky, a to do 15 dní od jeho doručenia tejto strane. Námietky nemajú odkladný účinok, ak Rozhodcovský senát, nerozhodne inak.
Rozhodcovský senát do 30 dní od podania námietok na Rozhodcovský súd rozhodne, či predbežné opatrenie zruší, zmení alebo potvrdí. Ak bolo predbežné opatrenie
nariadené pred ustanovením Rozhodcovského senátu a v čase podania námietok na Rozhodcovský súd nebol Rozhodcovský senát ustanovený, o odkladnom účinku
námietok a o námietkach rozhodne rozhodca podľa Článku VII(4).Exekučným titulom je v súlade so Zákonom o rozhodcovskom konaní (i) uznesenie nariadené inak
ako ex parte, a (ii) uznesenie o potvrdení alebo zmene ex parte predbežného opatrenia podľa Článku VII(5).
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