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Vydal s účinností od 1. ledna 2023, v souladu s ust. § 17 odst. 2
Jednacího řádu, tento 

Poplatkový řád

§ 1
Tento  poplatkový  řád  upravuje  úhradu  rozhodčího  poplatku,
poplatku za odročení jednání a zvláštních nákladů  v řízeních před
Rozhodcem. 

§ 2
Tento  poplatkový  řád  je  ve  smyslu  §  19  odst.  1  zákona  č.
216/1994 Sb.,  o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů,
závazný pro Rozhodce a  účastníky rozhodčího řízení. 

§ 3
1.  Rozhodčí  poplatek  je  účtován  za  projednání  sporu
předloženého Rozhodci a je splatný nejpozději při podání návrhu.
Rozhodčí poplatek je povinen zaplatit žalobce při podání žaloby
popř. návrhu na přezkum a žalovaný při podání žaloby navzájem
(protižaloby), popř. při uplatnění námitky započtení. 

2.  Poplatek  ve  výši  1/3  rozhodčího  poplatku  sporu  je  povinen
zaplatit i  vedlejší účastník, jehož účast byla připuštěna, přičemž
vedlejší účastník není připuštěn dokud není poplatek uhrazen.

3. Výše rozhodčího poplatku je stanovena způsobem uvedeným
v Sazebníku, který je nedílnou přílohou tohoto Poplatkového řádu,
a  vybírá  se  podle  hodnoty  předmětu  řízení  vyjádřené  peněžní
částkou. Minimální výše poplatku činí 5.000 Kč, maximální možná
výše poplatku činí 1.000.000 Kč. Na odůvodněnou žádost žalobce
může  Rozhodce  část  nebo  celý  poplatek  prominout  a  to  i  do
budoucna. 

4.  Nelze-li  stanovit  rozhodčí poplatek dle odst.  1 a 2,  činí  jeho
výše 5.000 Kč.

5. Poplatek je splatný v české měně nebo v měně předmětu sporu
na  výzvu  Rozhodce.  Úhrada  je  identifikována  variabilním
symbolem, který je shodný s pořadovým číslem návrhu.

6. Rozhodčí poplatek slouží ke krytí případných odměn Rozhodce
a jeho režijních nákladů.

§ 4
1. V případě, že žalobce vezme podanou žalobu zpět nejméně 7
kalendářních dní před zahájením ústního jednání ve věci samé,
případně před vydáním výzvy žalovanému přiměřeně dle § 114b
o. s. ř. nebo před vydáním rozhodnutí v řízení rozkazním, vrací se
mu 50 % poplatku za rozhodčí řízení, pokud tento poplatek činil
nejméně 10.000 Kč. V opačném případě se poplatek ani jeho část
nevrací.

2. 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 50% z již uhrazeného poplatku, jakožto paušální náhrada
na všeobecné náklady spojené s činností  rozhodce. 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.

3. Bude-li řízení zastaveno dle § 4 bodu 5. jednacího řádu, tj. z
důvodu  neodstranění  nedostatků  žaloby,  rozhodčí  poplatek  se
nevrací.

§ 5
Poplatek za odročení nařízeného ústního jednání činí 0,001 % z
hodnoty sporu, nejméně však 500 Kč. 

§ 6
1.  Účastník  je  povinen  uhradit  Rozhodci  i  veškeré  zvláštní
náklady, které Rozhodce nutně vynaloží v souvislosti s vedením
sporu  (zejm.  náklady  spojené  s prováděním  důkazů,
vyhotovováním  znaleckých  či  odborných  posudků,  konáním
ústního jednání mimo prostory kanceláře Rozhodce, pořizováním
jazykových  překladů,  vyplácením  tlumočného,  poplatky  za
dožádání  soudu  atd.).  O  těchto  výdajích  budou  sporné  strany
vyrozuměny  před  jejich  vynaložením,  případně  bezprostředně
poté. Pokud tyto výdaje nejsou uhrazeny, není rozhodce povinen
ve věci jednat a rozhodnout.

2. Tyto výdaje účastníci nehradí, jestliže v jednotlivém rozhodčím
řízení nepřesáhnou částku 500 Kč. 

3. Rozhodce  může vyzvat strany ke složení přiměřené zálohy na
úhradu zvláštních výdajů,  zpravidla tu stranu,  která k nákladům
dala podnět.

4.  V souladu  s ust.  §  15  odst.  4  Jednacího  řádu  přísluší
procesnímu opatrovníkovi paušální náhrada hotových výdajů ve
výši 350 Kč za řízení.

§ 7
S potenciálními žalobci, kteří hodlají Rozhodce využívat ve větší
míře může Rozhodce uzavřít individuální dohodu formou výjimek
z Poplatkového  řádu.  Seznam  individuálních  dohod  je  veřejně
přístupný na úřední desce rozhodce.

§ 8
1.  Poplatky  za  rozhodčí  řízení,  zvláštní  náklady,  náhrady
opatrovníkovi  a  poplatky  za  odročení  jednání  se  platí  na  účet
Rozhodce nebo v hotovosti v sídle Rozhodce. Jiný způsob platby
je vyloučen. 

2. Výpočet poplatků se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru,
přičemž  základem  pro  výpočet  poplatků  je  hodnota  předmětu
sporu zaokrouhlena na celé stokoruny nahoru. 

V Olomouci, dne 1. ledna 2023
Mgr. Lucie Dufková v.r.

rozhodce 

Příloha

SAZEBNÍK ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ

SAZBY ROZHODČÍHO POPLATKU

0,- Kč - 999.999,- Kč 2.000,- Kč + 4% z hodnoty   
sporu (nejméně 5.000,- Kč)

1,000.000,- Kč   - 9,999.999,- Kč 42.000,- Kč + 3% z hodnoty 
sporu nad částku 1 mil. Kč

nad 10.000.000,- Kč 312.000,- Kč + 1% 
z hodnoty sporu nad 10 
milionů Kč 

             (nejvýše však 1,000.000,- Kč)

Sazebník je platný a účinný od 1.1.2023

Mgr. Lucie Dufková v.r.
rozhodce
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