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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o koupi zboží 

 

Jednotný rozhodčí a poplatkový řád 
 

I. Preambule 

1. Základním účelem rozhodčího řízení před podepsaným rozhodcem je efektivní, nezávislé a nestranné řešení majetkového sporu 

mezi účastníky. Rozhodce postupuje v řízení v souladu se zákonem, bez zbytečných formalit a v rámci možností se vždy pokusí 

dovést účastníky ke smíru. Níže uvedený rozhodce vede rozhodčí řízení ve specifickém rozsahu omezeném na řešení sporů 

z kupních smluv mezi podnikatelskými subjekty v rozsahu sporů o zaplacení kupní ceny vyúčtované fakturami, o zaplacení 

kupní ceny na základě uznání dluhu a o zaplacení na základě zajišťovací směnky, s vyloučením pravomoci obecných soudů. 

2. Podle tohoto Jednotného rozhodčího a poplatkového řádu se řídí níže uvedený rozhodce a všichni účastníci rozhodčího řízení. 

Souhlas s rozhodčím i poplatkovým řádem vyjadřují účastníci řízení podpisem rozhodčí doložky obsažené v kupní smlouvě nebo 

rámcové kupní smlouvě odkazující na rozhodčí nebo poplatkový řád. Rozhodce tento svůj souhlas vyjadřuje svým uvedením 

v kupní nebo rámcové kupní smlouvě a následně samostatným písemným oznámením o přijetí funkce rozhodce v konkrétním 

sporu. 

3. Nedodržení rozhodčího nebo poplatkového řádu je považováno za nedostatek podmínek řízení. 
 

A/ ROZHODČÍ ŘÁD 

II. Rozhodce 

1. Funkci rozhodce může vykonávat pouze osoba splňující  podmínky § 4 zák.č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů (dále jen ZoRŘ). 

2. Rozhodce bude projednávat majetkový spor a rozhodovat samostatně, tj. jako jediný rozhodce. 

3. V rozhodčím řízení rozhoduje rozhodce jmenovaný v rozhodčí doložce Smlouvy o koupi zboží. Osobu rozhodce osloví strana 

žalující doručením žaloby rozhodci. 

4. Po podání žaloby k rozhodci vyrozumí rozhodce bez prodlení účastníky řízení, že funkci rozhodce v konkrétní věci přijal a že mu 

byla doručena žaloba. Současně se vyjádří, zda neshledává důvody svého vyloučení z projednání věci. 
 

III. Rozhodčí řízení 
1. Rozhodčí řízení probíhá vždy v sídle příslušného rozhodce. O výjimku může požádat kterýkoli z účastníků. Náklady spojené 

s konáním rozhodčího řízení mimo sídlo rozhodce k žádosti účastníka nebo účastníků je povinen hradit navrhovatel  nebo je 

hradí účastníci společně a nerozdílně, bez ohledu na to, zda takový návrh učinili společně  nebo každý z nich samostatně. 

2. Rozhodčí řízení se koná výhradně v českém nebo slovenském jazyce. Pokud je třeba překladu listin nebo výpovědí, zajistí tento 

překlad na své náklady a odpovědnost účastník, který se takových listin nebo výpovědí dovolává. Pokud tak neučiní, nebudou 

cizojazyčné  listiny a výpovědi provedeny k důkazu. 

IV. Zahájení řízení 

1. Žaloba se doručuje na adresu sídla rozhodce. Den doručení žaloby rozhodci je dnem jmenování rozhodce pro řízení v konkrétní 

věci a je dnem zahájení řízení. Rozhodce s tímto postupem vyslovil souhlas svým uvedením v rozhodčí doložce v kupní nebo 

rámcové kupní smlouvě uzavřené mezi účastníky. 

2. Veškerá komunikace účastníka s rozhodcem probíhá výlučně v písemné formě. Tato písemná forma je zachována i v případě 

elektronické komunikace za podmínek stanovených občanským soudním řádem. 

3. Žaloba musí mít veškeré náležitosti stanovené pro žalobu příslušnými ustanoveními občanského soudního řádu, je vhodné, aby 

byla doplněna o uvedení telefonických, faxových a e-mailových kontaktů, případně identifikačních znaků datových schránek 

účastníků, případně jejich zástupců. Žaloba se podává v počtu o dva větším, než je v žalobě uvedený počet osob žalovaných. 

Přílohy se podávají v jednom vyhotovení. S podáním žaloby je spojen vznik povinnosti zaplatit poplatek za rozhodčí řízení 

v souladu s poplatkovým řádem. 

V. Postup v řízení 

1. Po zahájení řízení rozhodce přezkoumá, zda rozhodčí smlouva zakládá jeho pravomoc. Dospěje-li k závěru, že jeho pravomoc 

není dána, rozhodne o tom usnesením. V opačném případě rozhodce bez zbytečného odkladu přistoupí k projednávání věci. 

2. Po zahájení řízení zašle rozhodce žalobci informaci o zahájení řízení spolu s výzvou k zaplacení poplatku za rozhodčí řízení a 

podle povahy věci vyzve žalovaného k zaujetí písemného stanoviska k podané žalobě, případně k podání písemných námitek 

proti uplatněné směnce, ve výjimečných případech může nařídit ústní jednání, považuje-li to za nezbytné. 

3. Dokud je žalobce s úhradou poplatku za rozhodčí řízení v prodlení, není rozhodce povinen konat. 

4. Rozhodčí řízení může být pouze písemné, rozhodce může kdykoli nařídit ústní jednání, zejména za účelem provádění 

dokazování. 

5. Rozhodce může žalovaného vyzvat k zaujetí stanoviska k podané žalobě, jejíž opis k výzvě přiloží. Lhůta pro zaujetí stanoviska 

je lhůtou hmotněprávní a činí nejméně patnáct dní. Pokud žalovaný v rozhodcem stanovené lhůtě nedoručí rozhodci své 

stanovisko nebo toto není řádné, má se za to, že žalobou uplatněný nárok v plném rozsahu uznává, skutková tvrzení žalobce se 

považují za nesporná a může být rozhodnuto bez ústního jednání. Rozhodcem stanovenou lhůtu k zaujetí stanoviska nelze 

prodloužit. 

6. Předvolání k ústnímu jednání musí být účastníkům doručeno nejméně tři dny přede dnem, kdy se má jednání konat. Nedodržení 

této lhůty brání projednání této věci jen tehdy, jestliže se toho postižený účastník dovolá. 

7. Ve výjimečných případech může rozhodce nařízené jednání odročit. Může tak učinit buď na základě vlastní úvahy nebo na 

základě žádosti účastníka o odročení. V žádosti musí být uveden důležitý důvod a tento musí být přezkoumatelný. Spolu 

s podáním žádosti o odročení vzniká účastníkovi povinnost k úhradě poplatku za žádost o odročení nařízeného jednání. Není-li 

tento poplatek uhrazen, nemusí rozhodce k žádosti vůbec přihlížet. 

8. Spor, v němž poplatek za rozhodčí řízení nepřesahuje minimální poplatkovou výši podle čl.IX/1 Poplatkového řádu se považuje 

za bagatelní. 

9. V řízení o bagatelním sporu nemusí rozhodce nařizovat ústní jednání a rozhodnutí nemusí odůvodňovat. 
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VI. Rozhodnutí ve věci 

1. Ve věci samé se rozhoduje rozhodčím nálezem. 

2. Rozhodčí nález musí být rozhodcem vlastnoručně podepsán. 

3. Na žádost účastníků může rozhodce schválit smír ve formě rozhodčího nálezu. 

4. Pokud účastník řízení žádá náhradu nákladů řízení, je povinen tyto přesně vyčíslit. Náklady právního zastoupení advokátem se 

vyčíslují podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů. 

5. V jiných věcech než ve věci samé se rozhoduje usnesením. 

6. Usnesení, kterým se řízení končí, musí být rozhodcem vlastnoručně podepsáno. 

7. Rozhodčí nález i usnesení se vydávají vždy v písemné podobě. 

8. Rozhodnutí musí být rozhodcem alespoň stručně odůvodněno, není-li stanoveno jinak. 

9. Odůvodnění nemusí být součástí rozhodčího nálezu v případě bagatelního sporu, v případě smíru, v případě, že žalovaný 

uplatněný nárok výslovně uzná nebo se má za to, že jej uznal, v případě, že s tím účastníci výslovně souhlasí, v případě opravy 

zřejmé nesprávnosti dřívějšího rozhodnutí ve smyslu § 26 ZoRŘ. 
 

VII. Doručování 

1. Pro doručování platí úprava obsažená v občanském soudním řádu, není-li dále stanoveno jinak. 

2. Účastníkům se doručuje především na adresu, kterou uvedli v žalobě nebo uvedenou v kupní smlouvě obsahující rozhodčí 

doložku, případně na jejich další známé adresy. Rozhodcům se vždy doručuje na adresu jejich sídla. 

3. Za doručenou se vždy považuje zásilka odeslaná podle předchozího odstavce, jejíž převzetí adresát odmítl nebo mu 

z jakéhokoliv důvodu nebyla doručena. Účinky doručení takové zásilky nastávají dnem, kdy se tato zásilka vrátila zpět 

odesílateli nebo kdy se odesílatel o jejím odmítnutí převzetí či nedoručení dozvěděl. 

4. Jestliže se zásilka vrátila zpět odesílateli nebo se odesílatel o jejím odmítnutí převzetí či nedoručení dozvěděl a v této zásilce byla 

adresátovi určena lhůta pro procesní úkon, zejména k vyjádření k žalobě, považuje se dnem vrácení zásilky nebo dnem, kdy se 

odesílatel o jejím odmítnutí přijetí či nedoručení dozvěděl, tato určená lhůta za uplynulou. 

5. Pokud zákon nebo jiný právní přepis stanoví, že rozhodnutí či jiná písemnost mají být vyvěšeny na úřední desce soudu, pak 

rozhodce o toto vyvěšení dožádá obecný soud. 
 

B/ Poplatkový řád 

VIII. Závaznost poplatkového řádu 

1. Poplatkový řád je závazný pro všechny účastníky a rozhodce. 

2. Rozhodčí řízení před rozhodci je vždy úplatné. 

3. Poplatkový řád upravuje poplatky za rozhodčí řízení, za žádost o odročení ústního jednání, za hotové náklady a za dožádání.  
 

IX. Poplatek za rozhodčí řízení 

1. Poplatek za rozhodčí řízení před jediným rozhodcem činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 5 000,- Kč. 

2. Povinnost zaplatit poplatek za rozhodčí řízení vzniká žalobci dnem doručení žaloby do sídla rozhodce. Společně s postupem 

rozhodce po podání žalobce upraveným v čl. II/4 a čl. V/2 rozhodce sdělí žalobci číslo bankovního účtu, na který má poplatek za 

rozhodčí řízení uhradit.  

3. Žalobce souhlasí s tím, že v případě nezaplacení poplatku po něm může být zaplacení poplatku vymáháno soudně bez ohledu na 

to, zda v zahájením řízení bylo jednáno a rozhodnuto. 

4. Nelze-li určit výši poplatku z hodnoty předmětu sporu, je žalobce povinen zaplatit částku 10 000,- Kč. 

5. Již zaplacený poplatek za rozhodčí řízení se nevrací. 
 

X. Poplatek za žádost o odročení ústního jednání 

1. Poplatek za žádost o odročení nařízeného ústního jednání je splatný spolu s podáním této žádosti a činí 0,001 % z hodnoty 

předmětu sporu, nejméně však 1 000,- Kč. 

2. Již zaplacený poplatek za žádost o odročení ústního jednání se nevrací. 
 

XI. Hotové náklady 

Účastníci jsou povinni zaplatit rozhodci podle poměru úspěchu ve věci veškeré náklady účelně vynaložené v souvislosti     

s rozhodčím řízení a se zajištěním podkladů významných pro rozhodčí řízení. 
 

XII. Poplatek za dožádání 

1. Na návrh účastníka může rozhodce dožádat fyzické a právnické osoby ke sdělení skutečností významných pro rozhodčí řízení, 

případně dožádat soud o součinnost ve smyslu § 20 odst.2 ZoRŘ. Za každý jednotlivý návrh na dožádání je účastník povinen 

rozhodci zaplatit poplatek za dožádání ve výši 1 000,- Kč a případné další náklady spojené s dožádáním, např. soudní poplatky. 
 

C/ Společná a závěrečná ustanovení 

XIII. 

1. Veškeré platby dle tohoto řádu se hradí rozhodci buď v hotovosti v jeho sídle proti vystavení příjmového daňového dokladu nebo 

bezhotovostně na bankovní účet, který po podání žaloby sdělí rozhodce účastníkům. 

2. Výpočet poplatků a úhrad se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

3. Ke všem částkám se připočítává aktuální sazba daně z přidané hodnoty, je-li rozhodce plátcem této daně. 

4. Tento Jednotný rozhodčí a poplatkový řád nabývá platnosti a účinnosti vůči smluvním stranám ze Smlouvy o koupi zboží, jíž je 

nedílnou přílohou, dnem podpisu této hlavní obchodní smlouvy. 

 

V Praze dne 4.6.2018 

 

 

JUDr. Miroslav Šimek, rozhodce                                     


