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ČÁST I. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1  
Burzovní rozhodčí soud  
1) Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, a.s. IČ: 471 15 629, se sídlem Rybná 

14/682, 110 05 Praha 1 (dále jen „burza“), je stálý rozhodčí soud zřízený burzou na základě § 54 
odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „BRS“).  

2) BRS je ve své rozhodovací a organizační činnosti zcela nezávislý na burze a jejích orgánech.  
3) Sídlem BRS je sídlo burzy.  

 

Článek 2  
Pravomoc a příslušnost 
1) BRS rozhoduje spory, jestliže jeho pravomoc vyplývá pro daný spor: 

a) z platné rozhodčí smlouvy uzavřené mezi stranami, nebo 

b) z písemných projevů stran v zahájeném rozhodčím řízení, ze kterých je patrná nepochybná vůle 
podřídit se pravomoci BRS. 

2) BRS poskytuje administrativní podporu rozhodčímu řízení vedenému ad hoc, pokud si strany 
ujednaly, že se na postup v takovém sporu použije Řád Rozhodčího soudu při Burze cenných papírů 
Praha, a.s. (dále jen „Řád BRS“). V takovém případě je spor rozhodován rozhodčím senátem 
či jediným rozhodcem podle Řádu BRS. 

3) Na rozhodčí řízení vedené BRS dle Článku 2 odst. 1) a 2) Statutu se uplatní Statut a předpisy 
vydané na jeho základě, zejména Řád BRS a jeho přílohy, Etický kodex a Sazebník odměn 
rozhodce, a to ve znění platném při zahájení rozhodčího řízení, s výjimkou řízení vedeného ad hoc, 
ve kterém se uplatní znění přiložené k rozhodčí smlouvě. 

4) Rozhodčí řízení může být rozhodováno pouze osobami, které byly jmenovány do funkce člena 
rozhodčího senátu, jediného rozhodce či předsedy rozhodčího senátu rozhodnutím předsednictva 
přijatého dle Článku 15 Statutu (dále jen „rozhodci“). 

5) Rozhodčí řízení je jednoinstanční, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 

Článek 3  
Vztah BRS k burze a jiným osobám 
1) Orgány BRS a rozhodci mohou při projednávání sporů požádat jiné osoby o součinnost, zejména 

požádat o podání informací a důkazů nutných pro projednání sporu.  
2) Ustanovení Článku 3 odst. 1) Statutu a Článku 11 Řádu BRS platí obdobně i pro styk 

se zahraničními osobami. 

ČÁST II. 
ORGÁNY A ORGANIZACE BRS 

Článek 4  
Orgány BRS 
1) BRS se skládá z pětičlenného předsednictva BRS (dále jen „předsednictvo“), tajemníka BRS (dále 

jen „tajemník“) a tříčlenné nominační komise BRS (dále jen „nominační komise“) (společně dále 
jen „orgány BRS“).  

2) Na činnosti BRS se dále podílí kancelář BRS (dále jen „kancelář“), osoby zapsané na seznam 
rozhodců BRS dle Článku 14 Statutu a rozhodci.  

3) Členové orgánů BRS a rozhodci plní své úkoly podle nejlepšího vědomí a svědomí, jsou při výkonu 



 

svých funkcí nezávislí a nejsou vázáni žádnými pokyny kromě pokynů udělených v souladu s tímto 
Statutem.    

4) Odpovědnost rozhodců, členů orgánů BRS, kanceláře a všech zaměstnanců BRS za jakýkoliv úkon 
nebo rozhodnutí v souvislosti s rozhodčím řízením je vyloučena, s výjimkou škody způsobené 
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti či újmy na přirozených právech.  

 

Článek 5  
Mlčenlivost 
1) Činnost BRS je důvěrné povahy, což musí respektovat každý člen orgánu BRS a všechny osoby, 

které se jakýmkoliv způsobem podílí na činnosti BRS.  
2) Rozhodci a členové orgánů BRS jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se 

dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce, pokud nebyli této povinnosti zproštěni dotčenými 
osobami ve smyslu § 6 zákona o rozhodčím řízení nebo pokud jim zákon nestanoví povinnost sdílet 
nebo oznámit danou skutečnost.  

3) Rozhodci a členové orgánů BRS nejsou povinni poskytovat informace o řízení ani součinnost jinému 
orgánu než soudu, který projednává zrušení rozhodčího nálezu, a dalším orgánům v případech 
stanovených zákonem.   

 

Článek 6  
Zákaz střetu zájmů 
1) Člen orgánu BRS nemůže být zároveň členem jiného orgánu BRS s výjimkou tajemníka, který může 

být současně členem předsednictva.  
2) Členové předsednictva a tajemník nemohou vystupovat jako rozhodci nebo právní zástupci a 

poradci v případech předložených k rozhodnutí v rozhodčím řízení vedeném podle Řádu BRS. 
3) Zákaz uvedený v Článku 6 odst. 2) Statutu se vztahuje také na jakoukoli právnickou osobu, se 

kterou člen předsednictva či tajemník spolupracuje nebo je jí zaměstnán či je s ní obdobným 
způsobem spojen, a na veškeré osoby s takovou právnickou osobou spolupracující, jí zaměstnané 
či s ní obdobným způsobem spojené.  

4) Členové předsednictva a členové nominační komise nemohou zastávat jakoukoli funkci u jiného 
stálého rozhodčího soudu či obdobné instituce v České republice ani v zahraničí po dobu, po kterou 
vykonávají svou funkci v orgánu BRS, s výjimkou funkce rozhodce.   
 

Článek 7  
Rozhodování  
1) Orgán BRS je usnášeníschopný za přítomnosti více než poloviny svých členů a rozhoduje 

nadpoloviční většinou svých členů přítomných na zasedání orgánu BRS.  
2) Orgány BRS mohou přijmout své rozhodnutí per rollam. Pro platnost takového rozhodnutí se 

vyžaduje, aby byl jeho písemný návrh doručen dopisem, osobně, e-mailem nebo prostřednictvím 
datové schránky všem členům předmětného orgánu BRS.  

3) Při posuzování schopnosti orgánu BRS se usnášet a přijímat rozhodnutí se nepřihlíží k hlasům těch 
jeho členů, kteří jsou z projednávání a rozhodování vyloučeni či z jiného důvodu nemohou 
vykonávat hlasovací právo.  

 

Článek 8  
Jmenování orgánů BRS 
1) Burza jmenuje a odvolává členy předsednictva a na návrh předsednictva jmenuje a odvolává 

tajemníka.   
2) Předsednictvo volí z řad svých členů na návrh burzy předsedu a místopředsedu předsednictva. 

Předseda předsednictva je předsedou BRS a místopředseda předsednictva je místopředsedou 



 

BRS.  

3) Nominační komisi jmenuje předsednictvo z rozhodců zapsaných na seznam rozhodců BRS. 
Předsednictvo má také právo člena nominační komise odvolat. 

4) Funkční období člena předsednictva a člena nominační komise je tři roky.  

5) Funkční období tajemníka je pět let.  

6) Pokud některý člen orgánu BRS přestane být způsobilý k výkonu své funkce nebo je ze své funkce 
odvolán, jmenuje na jeho místo tento orgán BRS náhradního člena s funkčním obdobím do konce 
funkčního období původního člena orgánu BRS.  

 

Článek 9  
Předsednictvo 
1) Úkolem předsednictva je řídit činnost BRS, schvalovat, měnit a vydávat předpisy BRS včetně Řádu 

BRS a jeho příloh, Sazebníku odměn rozhodců a Etického kodexu rozhodce, vykonávat úkony 
svěřené mu tímto Statutem BRS a všechny další úkony, které patří do pravomoci BRS a které 
nepřísluší jiným orgánům BRS. 

2) Předsednictvo rozhoduje o jmenování nominovaného rozhodce do funkce předsedy rozhodčího 
senátu, jediného rozhodce nebo člena rozhodčího senátu dle Článku 15 Statutu.   

3) Předsednictvo rozhoduje o nezávislosti a nestrannosti rozhodce. Za tímto účelem si předsednictvo 
může vyžádat součinnost tajemníka nebo nominační komise. 

4) Předsednictvo dohlíží na řádný chod rozhodčího řízení, kontroluje soulad vedení řízení s předpisy 
BRS a prostřednictvím tajemníka a kanceláře obstarává veškerou agendu spojenou s činností BRS.  

5) Předsednictvo jedná jménem BRS prostřednictvím svého předsedy a místopředsedy, kteří jsou 
oprávněni jednat každý samostatně. 
 

Článek 10   
Tajemník 
1) Tajemník zabezpečuje činnost BRS po organizační stránce, připravuje a účastní se zasedání 

předsednictva a je nápomocen práci rozhodčího senátu.  
2) Tajemník poskytuje součinnost předsednictvu v souvislosti s posouzením nezávislosti 

a nestrannosti rozhodce dle Článku 15 Statutu, a za tímto účelem může předsednictvu předložit 
zvláštní stanovisko.  

3) Tajemník je vedoucí kanceláře a kancelář řídí, odpovídá za její řádný chod, přiděluje práci 
zaměstnancům kanceláře, kontroluje její řádný výkon a předkládá předsednictvu návrhy k činnosti 
kanceláře.  

4) Tajemník organizuje agendu spojenou s činností BRS a vykonává ostatní činnosti, stanovené tímto 
Statutem BRS nebo předsednictvem, zejména vyzývá žalobce k zaplacení poplatku podle Pravidel 
o nákladech rozhodčího řízení, pečuje o řádný časový průběh rozhodčího řízení, o řádné vyhotovení 
všech rozhodnutí BRS, o úschovu veškerých písemností BRS, podepisuje doložku o nabytí právní 
moci rozhodnutí a se souhlasem předsednictva uveřejňuje vhodným způsobem rozhodnutí zásadní 
důležitosti. Může se zúčastnit všech ústních jednání před rozhodci.  

5) Tajemník zajišťuje kontrolu návrhu rozhodčích nálezů s přihlédnutím k požadavkům závazných 
právních předpisů v místě rozhodčího řízení před jejich vyhlášením dle Článku 50 Řádu BRS. 
Nezávislost rozhodců při rozhodování tím není dotčena. 
  

Článek 11  
Kancelář 
1) Kancelář provádí administrativní a jiné kancelářské práce pro rozhodčí senát a jednotlivé rozhodce 

při rozhodování sporů. Za tímto účelem kancelář zejména vede evidenční pomůcky, provádí 
spisovou manipulaci, dává k nahlédnutí spisy účastníkům rozhodčího řízení nebo v případech 
stanovených Řádem BRS a se souhlasem předsedy rozhodčího senátu jiným žadatelům. Poskytuje 
též běžné informace týkající se rozhodčího řízení.  



 

2) Kancelář BRS může vést seznam tlumočníků a odborníků. 
 

Článek 12  
Nominační komise 
1) Nominační komise je poradním orgánem BRS posuzujícím žádosti kandidátů na zápis do seznamu 

rozhodců BRS podle Článku 14 Statutu a nominace do funkce rozhodce dle Článku 15 Statutu.  
2) Nominační komise je poradním orgánem BRS rovněž ve věcech posuzování nezávislosti a 

nestrannosti rozhodce dle Článku 15 Statutu. 
3) Členem nominační komise může být pouze fyzická osoba, která je zapsaná na seznamu rozhodců 

BRS podle Článku 14 Statutu. 
4) Členem nominační komise může být fyzická osoba zvolena i opakovaně, avšak nejvíce dvakrát v 

řadě.  
5) Z projednávání a rozhodování nominační komise je vyloučen ten její člen, který je ve vztahu k 

projednávané věci ve střetu zájmů dle ustanovení IBA Guidelines on Conflicts of Interest in 
International Arbitration. 
 

ČÁST III. 
ROZHODCI 

 

Článek 13   
Rozhodci 
1) Při výkonu funkce jsou rozhodci povinni rozhodovat nestranně a nezávisle a nemají povahu 

zástupce kterékoli strany.  
2) Práva a povinnosti rozhodců jsou upraveny zákonem, Statutem a předpisy vydanými na jeho 

základě, zejména Řádem BRS, Etickým kodexem a Sazebníkem odměn rozhodce.  
3) Vedle své rozhodovací pravomoci jsou rozhodci oprávněni předkládat předsednictvu náměty a 

návrhy ve věci rozhodčího řízení před BRS. 
 

Článek 14   
Seznam rozhodců 
1) BRS vede seznam rozhodců.  
2) O zápisu určité osoby do seznamu rozhodců a o vyškrtnutí osoby z tohoto seznamu rozhoduje 

předsednictvo na základě stanoviska nominační komise. 
3) Do seznamu rozhodců může být zapsána každá fyzická osoba, která:  

a) je plně svéprávná,  
b) je bezúhonná, 
c) je starší 30 let, 
d) svou činností si osvojila způsobilost pro výkon funkce rozhodce a jejíž vědomosti a zkušenosti 

včetně znalosti práva a znalosti českého nebo anglického jazyka ve spojení s osobními 
vlastnostmi dávají záruku řádného výkonu funkce rozhodce,  

e) vyjádří souhlas s podmínkami pro výkon funkce rozhodce stanovenými Statutem a předpisy 
vydanými na jeho základě, zejména Řádem BRS, Etickým kodexem a Sazebníkem odměn 
rozhodce.  

4) Žadatel předloží BRS písemnou žádost dle vzoru zveřejněného na webových stránkách BRS 
obsahující jeho čestné prohlášení a další podklady dokládající, že splňuje všechny podmínky pro 
zápis do seznamu rozhodců v souladu s Článkem 14 odst. 3) Statutu, a strukturovaný životopis. 

5) Nominační komise posoudí, zda žadatel o zápis na seznam rozhodců splňuje podmínky uvedené v 
Článku 14 odst. 3) Statutu dostatečně na to, aby mohl být zapsán na seznam rozhodců BRS. Za 



 

tímto účelem je nominační komise oprávněna vyžádat si na žadateli doklady prokazující tvrzení 
obsažená v žádosti či žadatele vyzvat k doplnění své žádosti, případně provést s žadatelem ústní 
pohovor, má-li pochybnosti o požadované úrovni znalosti jazyka. 

6) Nominační komise za účelem uvedeným v Článku 14 odst. 5) Statutu přijímá stanoviska, která 
předává předsednictvu. Stanoviska nominační komise nejsou pro rozhodnutí předsednictva 
závazná.  

7) Předsednictvo rozhodne o zápisu žadatele na seznam rozhodců na základě podané žádosti a 
zpravidla také na základě stanoviska nominační komise.  

8) O vyškrtnutí ze seznamu rozhodců rozhodne předsednictvo zpravidla na návrh nominační komise 
nebo na návrh burzy. 

9) Předsednictvo informuje burzu o svém rozhodnutí přijatém dle Článku 14 Statutu do 5 dní ode dne 
přijetí daného rozhodnutí. Burza má právo uplatnit právo veta vůči takovému rozhodnutí, a to 
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla o rozhodnutí informována. Zápis žadatele na seznamu 
rozhodců či vyškrtnutí rozhodce ze seznamu rozhodců provede předsednictvo až po marném 
uplynutí této lhůty anebo dříve, pokud vysloví burza s rozhodnutím souhlas. To neplatí, činí-li se 
rozhodnutí o vyškrtnutí ze seznamu rozhodců na návrh burzy. 
 

Článek 15  
Rozhodčí senát 
1) Předsedou rozhodčího senátu nebo jediným rozhodcem může být pouze fyzická osoba zapsaná na 

seznam rozhodců BRS dle Článku 14 Statutu, která zároveň: 
a) ovládá jazyk, ve kterém je rozhodčí řízení vedeno, a  
b) byla do funkce člena rozhodčího senátu nominována postupem dle Řádu BRS.  

2) Členem rozhodčího senátu může být každá fyzická osoba, která: 

a) splňuje podmínky uvedené v Článku 14 odst. 3) písm. a), b), d), a e) Statutu, 

b) ovládá jazyk, ve kterém je rozhodčí řízení vedeno, a  

c) byla do funkce člena rozhodčího senátu nominována postupem dle Řádu BRS.  
3) Pokud nominovaný rozhodce svou funkci přijme v souladu s Článkem 21 odst. 1, 2 a 3 Řádu, 

nominační komise posoudí, zda je nominovaný rozhodce způsobilý pro výkon této funkce dle Článku 
15 odst. 1) nebo 2) Statutu, a zda zároveň splňuje podmínku nezávislosti a nestrannosti tak, aby 
mohl svou funkci rozhodce v předmětném sporu zastávat. Pokud je nominovaný rozhodce zapsaný 
na seznamu rozhodců BRS dle Článku 14 Statutu, platí, že podmínky uvedené v Článku 14 odst. 
3) Statutu splňuje.  

4) Nominační komise za účelem uvedeným v Článku 15 odst. 3) Statutu přijímá stanoviska, která 
předává předsednictvu. Stanoviska nominační komise nejsou pro rozhodnutí předsednictva 
závazná.  

5) Předsednictvo na základě stanoviska nominační komise a dalších podkladů rozhodne o jmenování 
nominovaného rozhodce do funkce dle Článku 15 odst. 1) nebo 2) Statutu nebo rozhodce jmenovat 
odmítne.   
 

ČÁST IV. 
HOSPODAŘENÍ BRS 

Článek 16   
Hospodaření 
Burza schvaluje rozpočet BRS na následující kalendářní rok. Předsednictvo předloží burze návrh 
předpokládaných příjmů a výdajů na následující kalendářní rok nejpozději 2 měsíce před koncem 
kalendářního roku. 



 

Článek 17   
Financování činnosti BRS 
Předseda BRS konzultuje s burzovní komorou otázky spojené s financováním činnosti BRS, a to vždy 
po skončení účetního roku. 

Článek 18   
Vedení účetnictví 
1)   Účetnictví týkající se činnosti BRS vede na základě podkladů evidovaných a dodaných tajemníkem 

burza na zvláštním účtu burzy. 
2)   K 31. 12. každého roku vypracuje burza výsledovku hospodaření BRS, kterou odsouhlasí a stvrdí 

svým podpisem předseda BRS. 
 

Článek 19  
Bankovní účet 
1) BRS požádá burzu o zřízení zvláštního bankovního účtu, na němž budou účelově vázány finanční 

prostředky přijaté v souvislosti s činností BRS. 

2) Na tento účet poukazují účastníci rozhodčího řízení částky, stanovené Pravidly o nákladech 
rozhodčího řízení. Z tohoto účtu jsou pak hrazeny veškeré náklady spojené s rozhodčím řízením a 
další nezbytné náklady související s činností BRS. Dispoziční právo k tomuto účtu má tajemník a 
mohou mít i členové předsednictva. 

ČÁST V. 
DALŠÍ ČINNOST BRS 

 
Článek 20  
Činnost BRS jako schovatele 
1) BRS může vykonávat činnost schovatele, jestliže se tak dohodnou smluvní strany a předmět 

úschovy je v přímé souvislosti se sporem vedeným před BRS. 
2) Jestliže BRS obdrží žádost o vykonávání činnosti schovatele, tajemník projedná tuto žádost se 

stranami a dohodne s nimi podmínky úschovy. 
 

 
Článek 21 
Účinnost 
1) Toto aktuální znění Statutu BRS bylo přijato na zasedání předsednictva BRS, konaném dne 14. 

září 2020 a nabývá účinnosti dne 1. 11. 2020. Tento Statut BRS bude uveřejněn předsednictvem 
bez zbytečného odkladu v Obchodním věstníku. 

2) K publikaci v Obchodním věstníku došlo dne 26. 10. 2020. 
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