
STANDARDIZOVANÁ 
PRAVIDLA A ŘÁD 

ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ 
Tento dokument blíže upravuje pravidla rozhodčích 
řízení konaných u rozhodců zapsaných na seznamu 

uvedeném 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. Rozhodčí řízení se bude konat 
v českém jazyce. Rozhodčí řízení bude probíhat pouze 
písemně, tj. bez ústního projednání věci. Rozhodce bude 
rozhodovat podle zásad spravedlnosti. V celém 
rozhodčím řízení je důsledně ctěna zásada hospodárnosti 
řízení. Pro případ, že nominovaný rozhodce nepřijme 
funkci rozhodce, vzdá se jí, případně stane-li se 
nemožným aby tento spor jako rozhodce rozhodoval, 
vybere navrhovatel (žalobce) z tohoto seznamu jiného 
vhodného rozhodce. Tentýž princip platí i pro případ 
zrušení rozhodčího nálezu, kdy je zachována pravomoc 
rozhodců k rozhodnutí sporu.  

§2  
Lhůty 

Rozhodce se snaží vést celé rozhodčí řízení tak, 
aby rozhodčí nález byl vydán do 30 dnů ode dne podání 
bezvadné rozhodčí žaloby. 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. Pokud v rozhodčí 
žalobě požádá žalobce o urychlené řízení, bude rozhodce 
usilovat o vydání nálezu do 30 dnů, v takovém případě 
budou všechny lhůty třídenní a poplatek se zvyšuje o 
50%. 

§3  
Doručování  

Doručování se provádí poštou, případně osobně. Při 
doručování poštou straně sporu, jež nebyla zastižena, 
ačkoliv se v místě doručení zdržuje, se použije přiměřeně 
ustanovení občanského soudního řádu o doručování 
písemností do vlastních rukou, přičemž opětovné 
doručování zásilky se nevyžaduje a platí, že nevyzvedne-
li si adresát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se 
poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát 
o uložení nedozvěděl. Písemnosti se doručují na adresu 
žalované strany, uvedené ve smlouvě s rozhodčí 
doložkou či odkazem na tato pravidla, nesdělí-li tato 
strana písemně adresu jinou, k čemuž se zavazuje, pokud 
chce, aby jí na tuto jinou adresu byly písemnosti 
doručovány. V případě, že žalovaná strana tuto svoji 
povinnost nesplní a zdržuje se na jiné adrese, budou v 
rozhodčím řízení písemnosti doručovány na žalobci 
známou adresu a žalovaná strana bere na vědomí, že se 
tak děje s účinky pro rozhodčí řízení rozhodnými, jako by 
se na této adrese zdržovala.  

§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.  

§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.   
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 a občanského soudního 
řádu.  
 


