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POPLATKOVÝ ŘÁD
rozhodců sdružených u IAL, k. s. (dříve Rozhodčí soud
České republiky, k.s.) a Rozhodčího soudu České
republiky, arbitrážních center sdružujících rozhodce ad
hoc, se sídlem PALÁC KONVIKT, Konviktská 24, 110
00 Praha (dále též „Poplatkový řád Rozhodčího soudu
České republiky“ nebo „Poplatkový řád“ nebo
„Poplatkový řád rozhodčího soudu“)

Vnitřní předpis č. 2/2011
§ 1 Poplatky
Rozhodčí soud České republiky, IČ: 266 75 048 a IAL,
k. s. (dříve Rozhodčí soud České republiky, k.s.), IČ: 276
06 694, oba se sídlem PALÁC KONVIKT, Konviktská
24, 110 00 Praha 1 (dále „Rozhodčí soud České
republiky“ nebo „rozhodčí soud“) působí na základě
zákona jako sdružení (asociace) osob, které jsou ve
smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 216/1994 Sb.,
o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „z.r.ř.“) způsobilé být
určeny či jmenovány rozhodcem. (srov. § 1 Jednacího
řádu Rozhodčího soudu České republiky).
(2) Tento poplatkový řád upravuje úhradu poplatku za
rozhodčí řízení, poplatku za odročení jednání a zvláštních
nákladů v řízeních před rozhodci zapsanými v seznamu
rozhodců rozhodčího soudu.
(3) Rozhodčí řízení je úplatné. Výši poplatku za rozhodčí
řízení určuje tento Poplatkový řád rozhodčího soudu.
Poplatky jsou zaplaceny připsáním na účet rozhodčího
soudu. Jako variabilní symbol se uvádí spisová značka
řízení bez „Rc“ a lomítka, případně datum narození
poplatníka nebo jeho identifikační číslo, bylo-li mu
přiděleno.
(4) Poplatky za rozhodčí řízení se platí na bankovní účet
Rozhodčího soudu vedený u Československé obchodní
banky č.ú. 194172934/0300, rozhoduje-li spor Rozhodčí
soud České republiky, založený v právní formě
občanského sdružení.
(5) Poplatky za rozhodčí řízení se platí na bankovní účet
Rozhodčího soudu vedený u Československé obchodní
banky č.ú. 215546916/0300, rozhoduje-li spor Rozhodčí
soud České republiky, k.s. založený v právní formě
komanditní společnosti.
(6) V případě, že poplatník uhradí poplatek za rozhodčí
řízení na jiný ze shora uvedených účtů, administrátor
bankovního účtu jej bez zbytečného odkladu přepošle na
účet toho rozhodčího soudu, jehož rozhodce je k
projednání a rozhodnutí sporu příslušný.
§ 2 Sazebník poplatků (dále jen „Sazebník“)
(1) Výše poplatku za rozhodčí řízení při dvou účastnících
a jednom rozhodci činí při podání žaloby, protižaloby
nebo námitky započtení 3% z hodnoty předmětu sporu.V
případě hodnoty předmětu sporu:
a)

nižší než 10.000,- Kč činí minimální
poplatek 3.000,- Kč,

b)

vyšší než 10.000,- Kč, ale nižší než 25.000,Kč, činí minimální poplatek 4.000,- Kč,

c)

vyšší než 25.000,- Kč,- Kč, ale nižší než
75.000,- Kč, činí minimální poplatek 5.000,Kč,

d)

vyšší než 75.000,- Kč, ale nižší než
125.000,- Kč, činí minimální poplatek
6.000,- Kč,

e)

vyšší než 125.000,- Kč, ale nižší než
250.000,- Kč, činí minimální poplatek
7.000,- Kč.

Je-li předmětem sporu směnka, činí výše poplatku za
rozhodčí řízení při dvou účastnících a jednom rozhodci
2% z hodnoty předmětu sporu, minimální však 3.000,Kč.
Maximální výše poplatku činí 500.000,- Kč. Za každého
dalšího účastníka se poplatek zvyšuje o 50% z hodnoty
poplatku určeného podle Sazebníku, bez ohledu na
maximální výši poplatku.
(2) Výše poplatku za rozhodčí řízení při dvou účastnících
a třech rozhodcích (rozhodčí senát) činí při podání
žaloby, protižaloby nebo námitky započtení 5%
z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 21.000,- Kč. Za
každého dalšího účastníka se poplatek zvyšuje o 25%
z hodnoty poplatku určeného podle Sazebníku. Za
každého dalšího rozhodce se poplatek zvyšuje o 30%
z hodnoty poplatku určeného podle Sazebníku.
(3) Výše poplatku za rozhodčí řízení pro vedlejšího
účastníka činí 30% z poplatku za rozhodčí řízení
účastníka stanovenou podle odstavce 1 a 2, nejméně však
minimální poplatek za rozhodčí řízení podle odstavce 1 a
2.
(4) Koná-li se rozhodčí řízení v jiném jazyku než
v českém jazyce nebo slovenském jazyce nebo má-li
některý z účastníků řízení bydliště nebo sídlo mimo
Českou republiku nebo Slovenskou republiku, zvyšuje se
poplatek za rozhodčí řízení podle odstavce 1 až 3 o 50%
z hodnoty poplatku určeného podle Sazebníku.
(5)Pokud je v rozhodčím řízení rozhodováno na základě
jiného než českého nebo slovenského rozhodného
procesního či hmotného práva, zvyšuje se poplatek za
rozhodčí řízení podle odstavce 1 až 3 o 100% z hodnoty
poplatku určeného podle Sazebníku
(6) Nelze-li určit hodnotu předmětu sporu nebo je-li
možné ji určit jen s vynaložením nepoměrných nákladů,
činí výše poplatku podle odstavce 1 částku 7.000,- Kč a
výše poplatku podle odstavce 2 částku 21.000,- Kč.
(7) Pokud přezkoumávaný rozhodčí nález (§ 27 z.ř.ř.)
vydal jeden rozhodce, hradí se za přezkumné řízení
poplatek ve výši 2% z hodnoty předmětu sporu, nejméně
však 5.000,- Kč a nejvíce 150.000,- Kč. Pokud
přezkoumávaný rozhodčí nález vydal tří či vícečlenný
senát, hradí se za přezkumné řízení poplatek ve výši 3%
z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 10.000,- Kč a
nejvíce 250.000,- Kč; ustanovení odstavce 3 až 6 platí též
v případě, kdy je podán návrh na přezkum rozhodčího
nálezu.
(8) Ve zvlášť výjimečných případech, zejména s ohledem
na skutkovou složitost a rozsah dokazování, může být
poplatek vyměřený podle odst. 1 a 2 navýšen, a to až o
100%, bez ohledu na maximální výši poplatku.
Rozhodnutí o zvýšení poplatku musí být řádně
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odůvodněno a lze se proti němu odvolat k předsedovi
Rozhodčího soudu, a to do 3 dnů ode dne doručení
usnesení o takovém navýšení poplatku.
(9)Žalobce je povinen uhradit poplatek nejpozději při
podání žaloby a a žalovaný při podání žaloby navzájem
(protižaloby) nebo při uplatnění protinároku námitkou
započtení, není-li předsedou nebo tajemníkem určeno na
návrh nebo z vlastního podnětu jinak. Uvedenými
okamžiky vzniká poplatková povinnost.

§ 3 Hodnota předmětu sporu
(1) Není-li stanoveno jinak, považuje se za hodnotu
předmětu sporu výše peněžitého plnění nebo cena věci
anebo práva bez jejich příslušenství v době zahájení
rozhodčího řízení, jichž se spor týká; za cenu práva se
považuje jak hodnota pohledávky, tak i závazku.
(2) Je-li předmětem sporu opětující se plnění, stanoví se
hodnota předmětu sporu součtem hodnot těchto plnění;
jde-li však o plnění na dobu delší než pět let nebo na
dobu neurčitou, stanoví se jen pětinásobkem hodnoty
ročního plnění.
(3) Je-li zákonem stanoveno spojení dvou nebo více věcí
ke společnému projednání, považuje se za hodnotu
předmětu sporu součet hodnot těchto věcí.
(4) Je-li v žalobě uplatněno více nároků z jednoho nebo z
různých závazkových vztahů, je základem procentního
poplatku cena každého jednotlivého nároku tak, jako by
šlo o samostatně podanou žalobu, a poplatek je součtem
výše všech poplatků jednotlivých uplatněných nároků.
(5) Rozšíří-li se po podání žaloby předmět poplatného
úkonu, je žalobce povinen doplatit poplatek do výše
hodnoty předmětu sporu k datu rozšíření poplatného
úkonu.
(6) Základ pro výpočet poplatků se zaokrouhluje na celé
stokoruny nahoru.
(7) Jestliže jsou žalobní nároky uplatněny v různých
měnách, určí si ten, kdo poplatek hradí, libovolnou volně
směnitelnou měnu pro poplatek, který má být zaplacen, a
v ní poplatek zaplatí. Přepočet měny se provádí podle
kurzovního lístku České národní banky platnému k datu
podání žaloby.
§4
(1) Jestliže žalobce vezme žalobu, popřípadě žalovaný
žalobu navzájem (protižalobu) či námitku započtení zpět,
zaplacený poplatek se nevrací, nejsou-li zde důvody
zvláštního zřetele hodné nebo nestanoví-li předseda
senátu či předseda nebo tajemník rozhodčího soudu jinak.
(2) Dojde-li ke zvýšení sazeb stanovených na základě
zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, vyhrazuje si Rozhodčí soud právo
poměrně upravit tento Poplatkový řád.

§5
(1) Bude-li v důsledku nedostatku pravomoci rozhodce
řízení zastaveno, vrací se již uhrazený poplatek za
rozhodčí řízení bez zbytečného odkladu jeho plátci, a to
po odečtení paušální částky ve výši 30% z již uhrazeného
poplatku, jakožto paušální náhrada na všeobecné náklady

spojené s činností rozhodců. Nelze vracet uhrazený
poplatek v případě zastavení rozhodčího řízení v
důsledku nedostatku pravomoci rozhodce účastníku
řízení, který tvrdil pravomoc rozhodce, nebo činil úkony,
z nichž lze tvrzení podle této věty dovodit. O odůvodněné
výjimce může rozhodnout předseda Rozhodčího soudu
České republiky.Nebyl-li ke dni zastavení řízení poplatek
za rozhodčí řízení uhrazen, uloží se povinnost k jeho
úhradě tomu, kdo byl povinen jej hradit, v usnesení,
kterým bude rozhodčí řízení zastaveno.
(2) Poplatek za odročení nařízeného ústního jednání činí
1% z hodnoty sporu, nejméně však 2000 Kč. Poplatek
podle tohoto odstavce musí být uhrazen nejpozději
s podáním návrhu na odročení jednání. Nebyl-li uhrazen,
pohlíží se na návrh, jako by nebyl podán.

§ 6 Zálohy na zvláštní náklady
(1) Zálohy na přímé náklady spojené s rozhodčím řízením
jsou náklady, k nimž dochází při projednávání sporu
činěním úkonů v řízení ze strany senátu nebo rozhodce a
dále zejména prováděním důkazů, vyplácením
svědečného, znalečného, konáním ústního jednání,
dožádáním soudů, pořizováním překladů, vyplácením
nákladů na tlumočné, nákladů na odborná vyjádření a
odborné posudky Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a
jiných vědeckých institucí a vysokých škol, cestovními
náklady apod.
(2) Ke krytí těchto nákladů jsou strany povinny složit
zálohu jen tehdy, pokud některý z těchto zvláštních
nákladů vznikl na základě jejich podnětu. O výši zálohy a
lhůtě splatnosti rozhodne rozhodce nebo rozhodčí senát,
rozhoduje-li ve věci. Tato povinnost může být uložena i
jedné straně, byl-li procesní úkon nebo důkaz proveden
na její žádost nebo z jejího podnětu. V naléhavém případě
lze i v průběhu řízení požádat strany o zvýšení zálohy.
(3) Dokud není záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, v
řízení se pokračuje, jakoby podnětu k provedení úkonu,
na jehož základě by vznikl zvláštní náklad, nebylo.
(4) O zvláštních nákladech se s konečnou platností
rozhoduje v rozhodčím nálezu nebo v usnesení o
zastavení řízení.
(5) Opatrovníkovi náleží náhrada hotových výdajů, která
bude určena v rozhodnutí, jímž se řízení končí, a pokud v
řízení něco vykonal, též přiměřená náhrada za
zastupování strany sporu. Výši těchto náhrad určí
rozhodce nebo předseda senátu.
§ 7 Účinnost Poplatkového řádu
(1) Tento Poplatkový řád se použije pro všechna řízení
zahájená po jeho účinnosti. Na řízení zahájená před
nabytím jeho účinnosti se použijí stávající právní
předpisy.
(2) Tento Poplatkový řád platí přiměřeně i pro úkony
předsedy rozhodčího soudu.
(3) Tento Poplatkový řád je normou mezi rozhodci a
stranami všeobecné závaznosti a jeho ustanoveními jsou
povinni se řídit všichni rozhodci zapsaní v seznamu
rozhodců Rozhodčího soudu České republiky a všichni
účastníci rozhodčího řízení.
(4) Tento Poplatkový řád má povahu samostatné dohody
mezi osobami uvedenými v předchozím odstavci.
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Uzavřením rozhodčí smlouvy či doložky, jejíž součástí je
odkaz na použití tohoto Poplatkového řádu
publikovaného na www.rozhodcisoud.net na řízení mezi
stranami, souhlasí smluvní strany (§ 262 odst. 1 věta prvá
ObchZ) s tím, že Rozhodčí soud České republiky se pro
tyto účely považuje za odbornou organizaci ve smyslu
ust. § 273 ObchZ a tento Poplatkový řád za všeobecné
smluvní (obchodní) podmínky ve smyslu téhož
ustanovení
(5) Předseda Rozhodčí soudu je oprávněn vydat pokyn,
jímž upraví úhradu nákladů spojených s nahlížením do
spisu, zejména pořizování kopií a práci administrativního
aparátu Rozhodčího soudu.
(6) Tento Poplatkový řád nabývá platnosti dne 1. 1. 2011,
účinnosti dnem zveřejnění v Obchodním věstníku.
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