Pravidla o nákladech rozhodčího řízení
1. Náklady rozhodčího řízení tvoří:
a) poplatek za rozhodčí řízení
b) výdaje rozhodce v rozhodčím řízení

2. Poplatek za rozhodčí řízení (dále jen „poplatek“) je ﬁnanční částkou, kterou je povinna zaplatit strana
žalující za vedení rozhodčího řízení rozhodcem a představuje odměnu rozhodce. Způsob výpočtu výše poplatku je
stanoven v níže uvedené tabulce:
Základ poplatku

Výše poplatku

Do 500 000,- Kč

4 %, minimálně 2 000,- Kč

od 500 000,- Kč do 1 000 000,- Kč

20 000,- Kč + 3,5 % z částky nad 500 000,- Kč

od 1 000 000,- Kč

35 000,- Kč + 3 % z částky nad 1 000 000,- Kč
maximálně 750 000,- Kč

Základem poplatku je hodnota předmětu řízení. Je-li předmětem řízení opětující se plnění, je základem poplatku
hodnota odpovídají součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou nebo dobu delší, nž pět
let, považuje se za základ poplatku pětinásobek hodnoty ročního plnění. Nelze-li základ poplatku stanovit podle
předcházejících ustanovené, činí poplatek 10 000,- Kč.
Poplatek se zvyšuje o 30 % v řízení vedeném:

• mimo sídlo rozhodce (mimo sídlo předsedy rozhodčího senátu)
• v tříčlenném rozhodčím senátu
3. Výdaje rozhodce v rozhodčím řízení tvoří zejména:
• náklady spojené s konáním rozhodčího řízení mimo sídlo rozhodce (cestovné do místa konání rozhodčího řízení,
nájemné jednací místnosti atd.)

• úhrada soudních poplatků za doručování prostřednictvím soudu, zjišťování pobytu apod.
• vyplácení svědečného, znalečného nebo tlumočného, pořizování překladů apod.
4. Splatnost. Poplatek a výdaje rozhodce v rozhodčím řízení jsou splatné do 14 dnů od vystavení faktury rozhodcem. Poplatek za rozhodčí řízení hradí strana žalující. Výdaje rozhodce v rozhodčím řízení hradí strana žalující,
nerozhodne-li rozhodce jinak vzhledem k důvodům vzniku těchto výdajů.

5. Zaokrouhlování. Základ poplatku se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru, výše poplatku se zaokrouhluje
na celé desetikoruny nahoru.

6. Rozšíření žaloby, vzájemný návrh. Rozšíří-li žalující strana po podání žaloby předmět řízení, je povinna doplatit poplatek z takto rozšířené části řízení. Uplatnění vzájemného návrhu nad žalovanou hodnotu se řídí
obsahem výše uvedených ustanovení.

7. Vracení poplatku. Bude-li rozhodci doručeno zpětvzetí žalobního návrhu ještě před vyhotovením písemného přijetí funkce rozhodce, vrací se 100 % poplatku za rozhodčí řízení, sníženého o paušální částku 500,- Kč za
hotové výdaje rozhodce. Bude-li rozhodci doručeno částečné zpětvzetí žalobního návrhu ještě před vyhotovením
písemného přijetí funkce rozhodce, vrací se část poplatku za rozhodčí řízení, vypočtená z části, o kterou se omezuje
žalobní návrh, snížená o paušální částku 500,- Kč za hotové výdaje rozhodce.
Bude-li rozhodci doručeno zpětvzetí žalobního návrhu po vyhotovení písemného přijetí funkce rozhodce, vrací se
50 % poplatku za rozhodčí řízení. Bude-li rozhodci doručeno částečné zpětvzetí žalobního návrhu po vyhotovení
písemného přijetí funkce rozhodce, vrací se 50 % části poplatku za rozhodčí řízení, vypočtené z části, o kterou se
omezuje žalobní návrh.

8. Pro případ nezaplacení poplatku za řízení ve lhůtě stanovené rozhodcem, nebude spor projednáván do doby
zaplacení tohoto poplatku rozhodci.

