
    
 
 
 
 
 
 
 
 

ETICKÝ KODEX ROZHODCE ROZHODČÍHO SOUDU  
PŘI BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. 

Článek 1 
Obecné povinnosti rozhodce 

1) Každá osoba, která je zapsána na seznamu rozhodců Burzovního rozhodčího soudu u Burzy 
cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „BRS“) vedeném dle čl. 14 Statutu BRS, jakož i každá osoba, 
která je navržena na člena rozhodčího senátu ve smyslu čl. 15 odst. 3 Statutu BRS (každá taková 
osoba dále jen „Rozhodce“) je povinna svým jednáním přispívat k důvěryhodnosti rozhodčího 
řízení vedeného u BRS, a to zejména, nikoli ovšem výhradně, tím, že ve všech ohledech dbá na 
spravedlnost a nestrannost rozhodčího řízení. 

2) Rozhodce je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti 
s výkonem funkce rozhodce, pokud nebyl této povinnosti stranami zproštěn. 

3) Rozhodce je povinen postupovat v souladu s IBA Guidelines on Conflicts of Interests in 
International Arbitration, v aktuálním znění (dále jen „IBA Guidelines“). 

4) Pokud Rozhodce přijme jmenování, bude funkci rozhodce vykonávat až do skončení sporu a 
nevzdá se funkce rozhodce, s výjimkou případů, kdy nastanou zcela výjimečné a v době přijetí 
jmenování nepředpokládatelné skutečnosti, na základě kterých by jeho setrvání ve funkci rozhodce 
bylo nemožné či mimořádně nepraktické.  Pokud se Rozhodce funkce vzdá, učiní veškeré potřebné 
kroky k zachování zájmů stran sporu, včetně navrácení veškerých dokumentů a materiálů a 
zachování mlčenlivosti, a poskytne BRS veškerou rozumně požadovanou součinnost potřebnou k 
tomu, aby příslušné rozhodčího řízení mohlo být dále vedeno s co nejkratším prodlením a s co 
nejnižšími dodatečnými náklady. 

 

Článek 2 
Povinnosti rozhodce před přijetím jmenování 

1) Rozhodce je před přijetím jmenování povinen důkladně zvážit, zda  

a) je schopen v řízení vystupovat a rozhodovat nestranně a nezávisle na stranách sporu, možných 
svědcích, ostatních rozhodcích, jakož i na jakýchkoli dalších osobách či vlivech, včetně 
veřejného mínění; 

b) má dostatečnou kvalifikaci v řízení vystupovat a rozhodovat; a 

c) bude schopen řízení věnovat odpovídající čas a pozornost. 

2) Pokud Rozhodce dospěje k závěru, že nesplňuje kterýkoli požadavek uvedený v článku 2 odst. 1, 
je povinen své jmenování odmítnout. 

3) Od okamžiku, kdy se Rozhodce dozví o návrhu na své jmenování, je povinen vůči stranám sporu 
vystupovat pouze způsobem, který je v souladu se zeleným seznamem IBA Guidelines, a to 
především ve vztahu ke konkrétnímu sporu, ohledně nějž  

a) může v nezbytném rozsahu zodpovědět dotazy týkající se Rozhodcovy dostupnosti či 
kvalifikace působit jako rozhodce;  

b) může zodpovědět dotazy týkající se seznamu jmen možných předsedů rozhodčího senátu,  



    
 
 
 
 
 
 
 
 

c) může zjistit informace, na základě kterých bude možné vyhodnotit, zda má ve věci střet zájmů 
či nikoli, tedy především identitu všech stran, dalších možných účastníků sporu a povahu 
předmětu sporu;  

d) nesmí zodpovídat na dotazy a nad rámec zjištění dle článku 2 odst. 3 písm. c) jakkoli jinak 
komunikovat ohledně merita věci nebo procesních aspektů sporu. 

 

Článek 3 
Jednání rozhodce  

1) Přijme-li Rozhodce jmenování, zavazuje se tím jednat v rámci projednání sporu nestranně a 
nezaujatě a vystupovat korektně, slušně, trpělivě a transparentně. 

2) Rozhodce nekomunikuje se stranami sporu jinak než na ústním jednání nebo písemně, přičemž 
vždy s oběma stranami současně, s kopií ostatním členům rozhodčího senátu.  

3) Rozhodce se zavazuje, že svoji pravomoc rozhodovat ve sporu nedeleguje na žádnou jinou osobu. 

 

Článek 4 
Postup rozhodce při projednání sporu 

1) Jakmile Rozhodce přijal funkci, postupuje v řízení i bez dalších návrhů tak, aby věc byla co 
nejrychleji projednána a rozhodnuta, vždy však v koordinaci s ostatními členy rozhodčího senátu. 
Navenek vůči stranám komunikuje za rozhodčí senát zásadně předseda senátu, není-li mezi členy 
senátu dohodnuto něco jiného.   

2) Rozhodce postupuje tak, aby zamezil zdržovacím taktikám, vytváření nátlaku či zastrašování stran 
či jiných účastníků sporu, či jakýmkoli jiným pokusům o zneužití či narušení rozhodčího řízení. 

3) Rozhodce se zavazuje, že po skončení sporu nebude asistovat kterékoli ze stran ve výkonu 
rozhodčího nálezu. 


