
 
 
 
 

ŘÁD  ROZHODČÍCH  ŘÍZENÍ 
 
 
 
 
Tento dokument blíže upravuje pravidla rozhodčích řízení konaných u rozhodců zapsaných na 
seznamu vytvořeném na   
 

 
www.arbitercz.eu 

 
 
 

§1  
Hlavní zásady 

 
 Pro posouzení sporných právních vztahů je vždy přednostně rozhodující vlastní obsah 
smlouvy se zásadou pacta sunt servanda, a teprve pokud k řešení daných právních vztahů 
nepostačí obsah smlouvy, tak nastupuje zvolený právní režim.  
 
 
 
 

§2  
Lhůty 

 
Rozhodce se snaží vést celé rozhodčí řízení tak, aby rozhodčí nález byl vydán do 30 

dnů ode dne podání bezvadné rozhodčí žaloby.  
Tento postup předpokládá, že samy strany aktivně spolupracují s rozhodcem, promptně mu 
předkládají podání bez vad, svá tvrzení, důležité okolnosti nebo námitky řádně a jednoznačně 
prokazují a to především listinnými podklady tak, aby mohl být skutkový stav spolehlivě a 
rychle zjištěn.  
Procesní lhůty jsou v zásadě desetidenní, pokud některá ze stran ze závažných důvodů 
nepožádá o přiměřené prodloužení těchto lhůt.  
Lhůty pro peněžitá plnění jsou třídenní, pro ostatní plnění se poskytuje obvykle lhůta patnácti 
dnů.  
 

 
 

§3  
Zásada hospodárnosti  

 
V celém rozhodčím řízení je důsledně ctěna zásada hospodárnosti řízení.  
 
 

http://www.arbitercz.eu/


§4 
Ochrana osobních dat 

 
Osobní data, obchodní tajemství a další skutečnosti, na kterých mají strany oprávněný zájem 
uchovat je veřejně nepřístupné, jsou zabezpečovány na nejvyšší možné úrovni, které lze po 
rozhodci spravedlivě požadovat. Tato omezení neplatí v případě, že je rozhodce na základě 
platné právní úpravy povinen nahlásit, předat či jinak zpřístupnit příslušným orgánům tyto 
skutečnosti a údaje. Vzhledem k jednoznačnosti a nezaměnitelnosti identifikace, mohu být 
v případě potřeby, použita i rodná čísla účastníků.  

 
 
 
 

§5 
Užití IT technologií 

 
V rozhodčím řízení je možné jako zcela rovnocenné použít nejmodernější IT technologie (fax, 
ICQ, e-mail, CD, DVD, flash disky, xD, SD, MMC karty, atd.).  Pokud podání provedená 
jejich pomocí nejsou do 3 dnů doplněna písemným originálem stejného obsahu, elektronicky 
podepsána s kvalifikovaným certifikátem nebo jinak autorizována, nese nebezpečí jejich 
změny/úpravy strana, která tento prostředek použila. Vždy je rozhodný obsah/podoba, v jaké 
toto podání došlo majetkovému rozhodci.  

 
 
 
 

§6 
Archivace 

 
Rozhodčí nález opatřený doložkou o právní moci a všechny listiny prokazující průběh 
rozhodčího řízení jsou po 30 dnech od právní moci rozhodčího nálezu předány do úschovy 
věcně a místně příslušnému soudu, v jehož obvodu byl rozhodčí nález vydán.  
Kromě listinné podoby je celý spis, pro potřeby případného dalšího zkoumání, nahlížení či 
reprodukce, uložen na elektronickém nosiči informací (CD, DVD, atd.). Tato elektronická 
podoba je rozhodcem neautorizovaná, ale v okamžiku předání písemné podoby rozhodčího 
spisu do úschovy soudu elektronická podoba na elektronickém nosiči informací odpovídá a je 
totožná s listinnou podobou. Vzhledem k tomu, že v elektronické podobě lze pak následně 
různými programovými zásahy provést změny obsahu, rozhodce prohlašuje, že od okamžiku 
předání tohoto elektronického záznamu oprávněnému žadateli, nenese žádnou zodpovědnost 
za případné rozdíly mezi listinnou a elektronickou verzí, která slouží pouze pro informativní 
účely a zjednodušení přezkumu tohoto rozhodčího řízení. 
V této souvislosti rozhodce důrazně upozorňuje na skutečnost, že je nezbytné zajistit ochranu 
proti zneužití informací v souladu s platnými právními normami (obchodní tajemství, ochrana 
osobních dat, apod.). Majetkový rozhodce je zproštěn zodpovědnosti za následné poskytnutí 
informací z tohoto elektronického média třetím osobám, které nebyly účastníky předmětného 
rozhodčího řízení. 
 
 
 

 



§7 
Ochrana rozhodčích nálezů 

 
Rozhodčí nálezy jsou opatřeny zvláštními ochrannými prvky ztěžujícími jejich pozměňování 
či jinou úpravu oproti originálu. Při reprodukci originálů již nejsou tyto ochranné prvky 
obsaženy v takto pořízené kopii.  

 
 
 
 

§8 
Pravidla o nákladech rozhodčího řízení  

 
Poplatek za rozhodčí řízení při vnitrostátním sporu činí 3% z hodnoty předmětu sporu, 
minimálně však 4.000,- Kč. 
Paušál na správní náklady: 

- do hodnoty sporu 99.000,- Kč   činí 3.000,-  Kč (minimální výše) 
- od 100.000,- Kč do 499.000,- Kč  činí 5.000,-  Kč 
- od 500.000,- Kč do 999.000,- Kč  činí 10.000,- Kč 
- od 1.000 tis. Kč do 4.999 tis. Kč činí 15.000,- Kč 
- od 5.000 tis. Kč   činí 20.000,- Kč 
-  

Pro stanovení poplatku a paušálu se výše hodnoty sporu zaokrouhluje nahoru, a to na celé 
tisíce Kč.   
Pro urychlení zahájení řízení je možné poplatek za rozhodčí řízení spolu s paušálem na 
správní náklady uhradit v hotovosti (do výše 15.000 Euro) přímo v kanceláři rozhodce, pokud 
závazná právní norma nestanoví jinak. V případě jiného typu úhrady (bankovní převod, 
poštovní poukázka, služby Western Union, atd.). je třeba platbu řádně identifikovat, aby bylo 
jasně patrné, kdo platbu a v jaké výši provedl a k jakému rozhodčímu řízení se vztahuje.  
 
Za vyhotovení stejnopisu rozhodčího nálezu, usnesení, výzvy či jiného dokumentu vydaného 
přímo rozhodcem (včetně originálních ochranných prvků) se vybírá poplatek 30,-Kč/stránka. 
Za vydání kopie jiné listiny se vybírá poplatek 5,- Kč/stránka.  
 
Ve vztahu k DPH platí vždy právní úprava účinná ke dni vystavení daň. dokladu. 

 
 

 
 

§9 
Použití jiných řádů a pravidel 

 
Nestanoví-li tento řád a pravidla jinak, užijí se přiměřeně příslušná nejbližší ustanovení Řádu 
stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky.  
 
     
 
Platnost od: 1. září 2006  
 


