
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA Č. 1 
ŘÁDU BURZOVNÍHO ROZHODČÍHO SOUDU 

PRAVIDLA A SAZEBNÍK ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ 

 
Článek 1  
Úvodní ustanovení  
Tato pravidla o nákladech rozhodčího řízení (dále jen „Pravidla“) obsahují ustanovení o poplatku za 
rozhodčí řízení (dále jen „Poplatek“), registračním poplatku a vlastních výlohách stran, které společně 
tvoří náklady rozhodčího řízení BRS, a ustanovení o poplatcích za vedlejší činnost BRS. 

 

ČÁST I. 
 NÁKLADY ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ 

Článek 2  
Poplatky a vlastní výlohy stran 
(1) Poplatek a registrační poplatek slouží k celkovému krytí nákladů spojených s činností BRS, kterými 

jsou zejména náklady na odměny rozhodců, dále pak náklady na odměny členů předsednictva BRS, 
členů nominační komise a tajemníka, výdaje spojené s poskytováním služeb a provozem kanceláře 
BRS, režijní náklady vznikající BRS v souvislosti s projednáváním konkrétního sporu (např. cestovní 
a pobytové výlohy rozhodců, členů předsednictva BRS, členů nominační komise a tajemníka, 
telekomunikační náklady, administrativní výlohy, nájemné a energie), náklady, k nimž dochází při 
projednávání konkrétního sporu (např. prováděním důkazů, vyplácením znalečného, tlumočného či 
konáním ústního jednání mimo sídlo BRS).  

(2) Vlastní výlohy stran rozhodčího řízení jsou výdaje, které strany vynakládají v souvislosti s ochranou 
svých zájmů (např. cestovné, honoráře právních zástupců apod.).  

 

Článek 3  
Poplatek a registrační poplatek  
(1) Za projednávání sporu v rozhodčím řízení vedeném podle Řádu BRS hradí strany rozhodčího řízení 

Poplatek a registrační poplatek. 

(2) Poplatek je povinen uhradit: 

a) žalobce při podání žaloby; 

b) žalovaný při podání žaloby navzájem (protižaloby); 

c) žalovaný při uplatnění protinároku námitkou započtení; 

(3) Dokud není Poplatek v plné výši zaplacen, žaloba, popř. žaloba navzájem (protižaloba) nebo 
námitka započtení se neprojednává. Není-li Poplatek v plné výši zaplacen ani v dodatečné lhůtě, 
rozhodčí řízení se zastaví.  



 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Registrační poplatek ve výši 25.000 Kč je povinen uhradit žalobce při podání žaloby. Registrační 

poplatek je nevratný a započítává se do celkové konečné výše Poplatku. 

(5) Sazba Poplatku za rozhodčí řízení se určí následujícím způsobem: 

a) U sporů do výše žalované částky 250.000.000 Kč činí sazba Poplatku za rozhodčí řízení 3 % 
z žalované částky; 

b) U sporů od výše žalované částky 250.000.001 Kč do výše 450.000.000 Kč činí sazba Poplatku 
za rozhodčí řízení 7.500.000 Kč + 2 % z částky převyšující 250.000.000 Kč; 

c) U sporů od výše žalované částky 450.000.001 Kč do výše 1.000.000.000 Kč činí sazba 
Poplatku za rozhodčí řízení 11.500.000 Kč + 1 % z částky převyšující 450.000.000 Kč; 

d) U sporů od výše žalované částky 1.000.000.001 Kč činí sazba Poplatku za rozhodčí řízení 
17.000.000 Kč + 0.5 % z částky převyšující 1.000.000.000 Kč. 

(6) Minimální výše Poplatku činí 300.000,- Kč a maximální výše Poplatku činí 20.000.000,- Kč, přičemž 
minimální a maximální výše Poplatku podléhají snížení nebo zvýšení dle čl. 4 a 5 těchto Pravidel. 

(7) Poplatek a registrační poplatek se hradí v české měně (CZK).  

(8) Poplatek a registrační poplatek se pokládají za uhrazené v okamžiku, kdy byly připsány na bankovní 
účet BRS.  

 

Článek 4  
Snížení Poplatku  
(1) Poplatek se snižuje o 30 %, jestliže spor rozhoduje jediný rozhodce. Poplatek se snižuje bez ohledu 

na minimální výši Poplatku stanovenou v čl. 3(6) těchto Pravidel. 

(2) Poplatek se snižuje o 75 %, vezme-li žalobce žalobu či námitku započtení, popř. žalovaný 
protižalobu či námitku započtení, zpět do ustavení rozhodčího senátu v přípravné fázi řízení. 
Poplatek se však nesnižuje pod minimální výši poplatku stanoveného v čl. 3(6) těchto Pravidel. 

(3) Poplatek se snižuje o 50 %, vezme-li žalobce žalobu či námitku započtení, popř. žalovaný 
protižalobu či námitku započtení, zpět v přípravné fázi řízení v období od ustanovení senátu do 
uskutečnění prvního jednání. Poplatek se však nesnižuje pod minimální výši poplatku stanoveného 
v čl. 3(6) těchto Pravidel. 

(4) Předseda BRS je oprávněn kdykoliv rozhodnout o snížení Poplatku, a to bez ohledu na minimální 
výši poplatku stanovenou v čl. 3(6) těchto Pravidel.  Ke snížení může dojít například v situaci, kdy 
došlo ke spojení rozhodčích řízení.  

 

Článek 5 
Zvýšení Poplatku  
(1) Poplatek se zvyšuje, účastní-li se rozhodčího řízení více než dva účastníci, a to o 30 % za každého 

dalšího účastníka.  

(2) Žalobce hradí Poplatek ve zvýšené výši za každého dalšího účastníka rozhodčího řízení bez ohledu 
na to, zda je tento další účastník na straně žalobce nebo žalovaného. Postupuje se přitom přiměřeně 
dle čl. 3 těchto Pravidel.  

(3) Předseda BRS je v mimořádných případech oprávněn rozhodnout o zvýšení Poplatku, a to s 
ohledem na neobvyklou náročnost sporu a to až do výše 1,5 % z hodnoty předmětu sporu. Toto 
navýšení se připočte k Poplatku stanovenému dle čl. 3 těchto Pravidel. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Článek 6 
Výlohy stran včetně nákladů na právní zastoupení  
(1) Rozhodčí nález nebo usnesení o zastavení řízení obsahuje ustanovení o tom, že povinná strana 

nahradí náklady vynaložené úspěšnou protistranou na předmětné rozhodčí řízení, a to včetně 
přiměřených výloh za právní zastoupení. Výše výloh za právní zastoupení se stanovuje s 
přihlédnutím k náročnosti právního zastupování ve sporu.  

(2) Rozhodčí senát je oprávněn rozhodnout na návrh žalovaného o povinnosti žalobce složit zálohu na 
právní zastoupení žalovaného v průběhu přípravné fáze řízení dle části I D Řádu BRS.  

(3) Jestliže bylo žalobě nebo protižalobě vyhověno, může rozhodčí senát uložit povinné straně, aby 
úspěšné protistraně uhradila zaplacený Poplatek v plné výši.  

(4) Bylo-li žalobě vyhověno jen zčásti, uloží rozhodčí senát zpravidla žalovanému, aby žalobci uhradil 
část zaplaceného Poplatku podle míry úspěchu ve věci, tj. v poměru přisouzené a zamítnuté části 
žalobního nároku.  

(5) Strany se mohou dohodnout mezi sebou o jiné výši úhrady Poplatku žalovaným, než je uvedeno v 
tomto článku.  

 

ČÁST II. 
 POPLATKY ZA VEDLEJŠÍ ČINNOST BRS 

Článek 7  
Úvodní ustanovení  
Poplatky za vedlejší činnost BRS jsou  

a) poplatek za činnost schovatele,  

b) poplatek za činnost ustanovitele (Appointing Authority),  

c) poplatek za administrativní podporu ad hoc rozhodčímu řízení odlišnému od rozhodčího řízení 
dle řádu BRS.   

 

A. POPLATEK ZA ČINNOST SCHOVATELE  

Článek 8  
Úschova  
(1) BRS v souvislosti s rozhodčím řízením prostřednictvím tajemníka přijímá do úschovy a) cenné 

papíry,  

a) listiny,  

b) peníze.  

(2) Poplatky za činnost schovatele jsou následující:  

Úschova v % v Kč  

1. Jde-li o listinu  10.000,- Kč  



 
 
 
 
 
 
 
 

2. Jde-li o cenné papíry nebo peníze,  

z prvních 1.000.000,- Kč hodnoty  1 %  

z přebývající částky až do 5.000.000,- Kč hodnoty 0,5 % z přebývající částky až do 
10.000.000,- Kč hodnoty 0,3 % z další přebývající částky 0,1 % nejméně 10.000,- Kč  

nejvíce 200.000,- Kč.   

 

Článek 9  
Úschova cenných papírů a listin  
(1) O přijetí cenných papírů nebo listin do úschovy, sepíše tajemník protokol, který musí obsahovat a) 

místo a dobu jejich převzetí,  

a) jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele,  

b) údaj specifikující cenné papíry nebo listiny,  

c) údaj o tom, že cenné papíry nebo listiny byly tajemníkem převzaty a přijaty do úschovy.  

(2) Tajemník přijaté cenné papíry nebo listiny do úschovy uloží v bezpečnostní schránce ve své 
kanceláři nebo pokladně burzy.  

(3) Tajemník může cenné papíry nebo listiny vydat jen žadateli, popř. i tomu, kdo se prokáže zvláštní 
plnou mocí opravňující k převzetí cenných papírů nebo listin z úschovy.  

(4) O vydání cenných papírů nebo listin sepíše tajemník protokol, který musí obsahovat  

a) místo a dobu jejich vydání,  

b) jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště toho, komu se cenné papíry nebo listiny vydávají a údaj 
o zjištění jeho totožnosti,  

c) údaj specifikující cenné papíry nebo listiny,  

d) údaj o tom, že cenné papíry nebo listiny byly příjemcem převzaty.  

(5) Tajemník vydá příjemci vyhotovení protokolu.   

 

Článek 10 
Úschova peněz  
(1) O přijetí peněz do úschovy sepíše tajemník protokol, který musí obsahovat  

a) místo a dobu převzetí peněz do úschovy,  

b) jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele,  

c) přesný údaj o výši peněžní částky a měnové jednotce.  

(2) Tajemník přijaté peníze do úschovy uloží v bezpečnostní schránce ve své kanceláři nebo  pokladně 
burzy.  

(3) Tajemník může peníze vydat jen žadateli, popř. i tomu, kde se prokáže zvláštní plnou mocí 
opravňující k převzetí peněz z úschovy.  

(4) O vydání peněz sepíše tajemník protokol, který musí obsahovat  



 
 
 
 
 
 
 
 

a) místo a dobu jejich vydání,  

b) jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště toho, komu se peníze vydávají a údaj o zjištění jeho 
totožnosti,  

c) přesný údaj o výši peněžní částky a měnové jednotce,  

d) údaj o tom, že peníze byly příjemcem převzaty.  

(5) Tajemník vydá příjemci vyhotovení protokolu.  

 

B. POPLATEK ZA ČINNOST USTANOVITELE  

Článek 11 
Ustanovení  
(1) Poplatek je stanoven na 50.000,- Kč za každé ustanovení.  

 

C. POPLATEK ZA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU ROZHODČÍM ŘÍZENÍM AD HOC  

Článek 12 
Administrativní podpora a jmenování rozhodců  
(1) Poplatek je určen na žádost individuálně předsedou BRS tak, aby odpovídal rozsahu předpokládané 

podpory.  

 

ČÁST III. 
 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 13 
Účinnost  
(1) Toto aktuální znění Pravidel o nákladech rozhodčího řízení a poplatcích za vedlejší činnost BRS bylo 

přijato na zasedání předsednictva BRS, konaném dne 14. 9. 2020 a nabývá účinnosti dne 1. 11. 
2020.  

(2) Tato Pravidla a Sazebník nákladů rozhodčího řízení budou uveřejněna předsednictvem bez 
zbytečného odkladu v Obchodním věstníku.  

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

  


	Článek 1  Úvodní ustanovení
	Článek 2  Poplatky a vlastní výlohy stran
	Článek 3  Poplatek a registrační poplatek
	Článek 4  Snížení Poplatku
	Článek 5 Zvýšení Poplatku
	Článek 6 Výlohy stran včetně nákladů na právní zastoupení
	Článek 7  Úvodní ustanovení
	A. POPLATEK ZA ČINNOST SCHOVATELE
	Článek 8  Úschova
	Článek 9  Úschova cenných papírů a listin
	Článek 10 Úschova peněz
	B. POPLATEK ZA ČINNOST USTANOVITELE
	Článek 11 Ustanovení
	C. POPLATEK ZA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU ROZHODČÍM ŘÍZENÍM AD HOC
	Článek 12 Administrativní podpora a jmenování rozhodců
	Článek 13 Účinnost

