
Jednací řád rozhodčího řízení 

Část první 

Preambule 

§ 1 
 

Základním účelem rozhodčího řízení je řešení majetkových sporů mezi jeho 
účastníky, podle zákona č.216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu 
rozhodčích nálezů v ČR. 

§ 2 
 

Rozhodčí řízení provádí nezávislý a nestranný utčený rozhodce. 

Základní ustanovení 

§ 3 
 

(1) Rozhodce provádí rozhodčí řízení (rozhoduje) jen takových 
majetkových sporů, u nichž se účastníci dohodli, aby spory z nich vzešlé 
byly rozhodovány v souladu se zákonem č.216/1994 Sb. o rozhodčím řízení 
a o výkonu rozhodčích nálezů rozhodcem. 

(2) Pravomoc rozhodce k vedení rozhodčího řízení musí být založena 
jednou z následujících podmínek: 

 
a) platná rozhodčí smlouva nebo rozhodčí doložka dle §§ 2 a 3 zákona č. 
216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, 
b) písemné projevy účastníků sporu v již zahájeném rozhodčím řízení, ze 
kterých je patrná nepochybná vůle obou stran sporu podřídit se pravomoci 
rozhodce. 

 

§ 4 
 

Rozhodce se při rozhodčím řízení řídí hmotným právem pro spor 
rozhodným nebo podle zásad spravedlnosti, pokud si to účastníci sjednali 
do zahájení rozhodčího řízení. 



§ 5 
 

(1) Pokud se strany nedohodnou jinak, postupuje rozhodce při provádění 
rozhodčího řízení podle tohoto Jednacího řádu rozhodčího řízení (dále jen 
Jednací řád) a Poplatkového řádu (díle jen Poplatkový řád). 

 
(2) Jednací řád upravuje postup v rozhodčím řízení tak, aby byla zajištěna 
ochrana práv a oprávněných zájmů všech účastníků sporu a objektivní 
posouzení a rozhodnutí ve věci sporu. 

Část druhá 

Proces rozhodčího řízení 

Hlava I 

Obecná ustanovení 

§ 6 
 

Místo rozhodování 
 

(1) Rozhodčí řízení se koná v místě určeném rozhodcem s přihlédnutím k 
oprávněným zájmům stran. 

§ 7 
 

Jednací jazyk 
 

(1) Rozhodčí řízení se koná a rozhodnutí vydává v češtině. Tlumočení do 
cizího jazyka lze zajistit na žádost některého z účastníků. Rozhodce na 
takovou žádost a na účet žadatele zabezpečí službu tlumočníka (pro 
případné ústní jednání, pro překlad rozhodnutí a jiných písemností). 
 

(2) Se souhlasem účastníků je rozhodce oprávněn podle potřeby konat 
jednání, případně i vydat rozhodnutí v jiném jazyce. 
 

(3) Rozhodce může připustit, aby u žaloby podané v českém jazyce, byly 
použity i důkazní listiny v cizím jazyce bez úředního překladu. 



§ 8 
 

Forma předkládaných písemností 
 

(1) Veškerá podání stran a ostatní písemnosti týkající se rozhodčího řízení 
musí být předloženy v takovém počtu, aby každá ze stran sporu a rozhodce 
měli po jednom výtisku.  

(2) Písemnosti se předkládají v češtině nebo v překladu do českého jazyka. 
Důkazní listiny mohou být předloženy v jazyce, ve kterém byly sepsány 
nebo ve kterém probíhala korespondence. Rozhodce je oprávněn podle 
povahy věci ve vztahu ke sporu a podle vlastního uvážení nebo na návrh 
účastníků vyžádat od strany, která písemnost předložila, překlad do 
jednacího jazyka nebo zajistit takový překlad na její náklad. 
 

(3) Předkládání dokumentů k rozhodčímu řízení (podání, důkazní listiny) 
lze učinit v písemné nebo v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu 
opatřeného digitálním podpisem odesílatele podle zvláštních předpisů 
nebo do datové schránky rozhodce, má-li ji zřízenu a umožní doručování 
písemností jiným osobám než osobám veřejné moci. 

§ 9 
 

Zasílání žalob, platební styk 
 

(1) V souladu s tímto Jednacím řádem se žaloby a veškerá další 
korespondence zasílají v písemné podobě na korespondenční adresu 
rozhodce: Mgr. Jan Knapík, rozhodce, poštovní přihrádka č. 26, 415 10 
Teplice 10, popř. na adresu kanceláře: U Radnice 736/4, 415 01  Teplice 1, 
přičemž za datum doručení je považováno datum doručení rozhodci, 
v elektronické podobě na e-mailovou adresu rozhodce: kancelar@knapik.cz 
popř. do datové schránky rozhodce, má-li ji zřízenu.  

 (2) Úhrada nákladů rozhodčího řízení se provádí na číslo bankovního účtu 
rozhodce. 

 

 

mailto:kancelar@knapik.cz


§ 10 
 

Rozhodné právo 
 

(1) Rozhodce postupuje v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb. a 
podle tohoto Jednacího řádu. V těch otázkách, které zde nejsou specificky 
řešeny, postupuje přiměřeně podle jednotlivých ustanovení zákona č. 
99/1963 Sb., v platném znění, Občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.). 
 

(2) Věcně se řeší spory podle příslušných právních norem českého práva, 
pokud se účastníci platně nedohodnou jinak (např. podle zásad 
spravedlnosti). 
 

(3) Rozhodce je oprávněn rozhodnout spor podle zásad spravedlnosti, 
avšak jen tehdy, pokud jej k tomu strany výslovně písemně pověřily. 

§ 11 
 

Forma rozhodčího řízení 
 

(1) Pokud se účastníci sporu nedohodnou jinak, rozhoduje rozhodce bez 
ústního jednání pouze na základě písemných materiálů předložených 
stranami sporu. 

(2) Písemná forma i případné ústní jednání jsou neveřejná. 
 

(3) Nebude-li rozhodce považovat písemné materiály k projednání sporu za 
dostatečné, je oprávněn nařídit ústní jednání. O ústní jednání mohou 
požádat i jednotlivé strany sporu. Předvolání k ústnímu jednání se doručuje 
stranám minimálně 5 pracovních dnů před termínem konání ústního 
jednání způsobem uvedeným v § 12 tohoto Jednacího řádu. Pokud se 
některý z účastníků nedostaví k ústnímu jednání bez předchozí důvodné 
omluvy, bude v rozhodčím řízení pokračováno bez jeho účasti. O 
důvodnosti omluvy rozhoduje rozhodce. Ústní jednání bude opakovaně 
vyhlášeno nejvíce třikrát. Pokud se některý z účastníků nedostaví ani k 
poslednímu jednání bez ohledu na důvodnou omluvu, bude v rozhodčím 
řízení pokračováno bez její účasti a rozhodnuto podle materiálů, které 
strany předložily rozhodci k dispozici. 



  
(4) Rozhodčí řízení je jednoinstanční. 

§ 12 
 

Doručování 
 

(1) Písemnosti v rozhodčím řízení zasílá rozhodce účastníkům zásadně na 
adresy uvedené v žalobě (§ 16 Jednacího řádu). Na jinou adresu pak tehdy, 
požádá-li o to výslovně účastník v průběhu řízení.   
 

(2) Je-li účastník sporu právně zastoupen advokátem nebo obecným 
zmocněncem, zasílají se veškeré písemnosti tomuto zvolenému zástupci. 
Pokud má účastník v řízení něco vykonat osobně, doručuje se písemnost i 
jemu. 
 

(3) Jestliže účastník po zahájení řízení změnil adresu, aniž to písemně 
rozhodci oznámil, je doručení platně provedeno dokončeným procesem na 
adresu uvedenou v § 12 odst. 1. 

 
(4) Žaloby, vyjádření k žalobám, předvolání, rozhodčí nálezy a usnesení 
doručuje rozhodce oproti vlastnoručnímu podpisu do rukou adresáta. 
Doručení může realizovat buď rozhodce sám, doručení svěřit osobě na 
základě pověření (plné moci) nebo držiteli poštovní licence. 
 

(5) Ostatní písemnosti mohou být doručeny doporučeným nebo obyčejným 
dopisem nebo elektronicky. 

 
(6) Pro doručování písemností podle tohoto ustanovení se použijí 
přiměřeně ustanovení o.s.ř. platná v době doručování, včetně ustanovení o 
doručování písemností do vlastních rukou s možností uložení písemnosti 
pro případ, že adresát nebyl v době doručení zastižen a následného 
doručení tzv. fikcí doručení a neúčinnosti odepření písemností. 
 

(7) Jestliže se účastníkovi nepodařilo vykázat doručení postupy popsanými 
v předchozích bodech doručit písemnost na poslední známou adresu 
účastníka, ani jeho právního zástupce, je rozhodce oprávněn jmenovat 
takovému účastníkovi opatrovníka k zastoupení v rozhodčím řízení, 



přičemž opatrovník je oprávněn ke všem úkonům v zájmu ochrany práv 
takového účastníka. Písemnosti se dále doručují pouze tomuto 
opatrovníkovi.  
 

Hlava II 

Zahájení rozhodčího řízení 

§ 13 

Podání žaloby 
 

(1) Rozhodčí řízení je zahájeno doručením žaloby rozhodci v listinné nebo 
elektronické podobě. 

(2) Podmínkou pro projednání žaloby je zaplacení poplatku za rozhodčí 
řízení na číslo účtu rozhodce v souladu s Poplatkovým řádem, a to na 
základě výzvy rozhodce. 

§ 14 
 

Obsah žaloby 
 

(1) V žalobě musí být uvedeny následující údaje : 
a) označení účastníků sporu s uvedením jména, příjmení, obchodní firmy, 
IČ (příp. r.č.), sídla, statutárních zástupců, příp. právních zástupců, 
b) adresy účastníků pro doručování včetně případných elektronických 
adres, 
c) hodnota předmětu sporu,  
d) vylíčení skutkového, případně právního stavu věci, na kterém žalobce 
zakládá své žalobní nároky,  
e) označení důkazních prostředků, jimiž žalobce své žalobní nároky 
prokazuje, jsou-li navrhovány důkazy listinami, které má žalobce v držení, 
připojí zpravidla k žalobě jejich originál případně ověřenou kopii, plus 
jednu prostou kopii každého originálu, 
f) čeho se žalobce domáhá (žalobní nárok),  
g) datum sepsání žaloby, 
h) odkaz na právní skutečnost zakládající pravomoc rozhodce, 
ch) bankovní spojení žalobce. 
(2) K žalobě musí být připojeny: 
a) u právnických osob výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, 
b) je-li strana zastoupena zástupcem, musí být přiložena plná moc, je-li 



strana zastoupena svým zaměstnancem, musí být přiloženo pověření, 
c) doklad o zaplacení poplatku za rozhodčí řízení. 

§ 15 
 

Vyloučení rozhodce, znalce a tlumočníka 
 

(1) Každý z účastníků je oprávněn uplatnit námitku podjatosti rozhodce.  
 

(2) O vyloučení rozhodce z důvodu podjatosti rozhoduje na základě 
uplatněné námitky rozhodce. 

 (3) Bude-li námitce podjatosti vyhověno, strany se zavazují do pěti 
pracovních ode dne doručení rozhodnutí o podjatosti rozhodce poslednímu 
účastníkovi uzavřít písemnou rozhodčí smlouvu se jmenováním jiného 
rozhodce. Nebude-li takto nový rozhodce určen, jmenuje po marném 
uplynutí pětidenní lhůty nového rozhodce sám původní žalobce. 
(4) Ustanovení odst. 1 a 2 se vztahuje přiměřeně též na znalce a tlumočníky. 

§ 16 
 

Rozhodování o pravomoci 
 

(1) Rozhodce je oprávněn rozhodovat o své pravomoci. Dospěje-li k závěru, 
že jeho pravomoc k rozhodnutí není dána, rozhodne usnesením o zastavení 
řízení. 
 

(2) Námitky nedostatku pravomoci, zakládající se na neexistenci, 
neplatnosti nebo zániku rozhodčí smlouvy, nejde-li o neplatnost z důvodu, 
že ve věci nebylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít, může strana vznést 
nejpozději při prvním úkonu v řízení, týkajícího se věci samé. 

§ 17 
 

Odstranění vad žaloby 
 

(1) Pokud žaloba neobsahuje náležitosti stanovené Jednacím řádem, vyzve 
rozhodce žalobce písemně, aby zjištěné vady odstranil ve lhůtě, kterou k 



tomuto účelu určí. Do odstranění uvedených vad se žaloba věcně 
neprojednává a neběží lhůty pro vydání rozhodnutí. 
 

(2) Jestliže ve lhůtě k tomu určené podle odst. 1 nebudou nedostatky žaloby 
odstraněny, rozhodce řízení usnesením zastaví. Na tento následek musí být 
žalobce ve výzvě podle odst. 1 upozorněn. 

Hlava III 

Příprava projednání sporu 

§ 18 
 

Vyjádření k žalobě 
 

Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného a současně mu zašle kopii 
žaloby. Dále vyzve žalovaného, aby mu k tomu určené přiměřené lhůtě od 
doručení žaloby předložil své písemné vyjádření doložené důkazy, jichž se 
žalovaný dovolává. V případě, že tak žalovaný neučiní, považují se 
skutečnosti uvedené v žalobě za nesporné. 

§ 19 
 

Vzájemná žaloba a námitka započtení 
 

(1) Do rozhodnutí ve věci samé je žalovaný oprávněn v již zahájeném 
rozhodčím řízení uplatnit svůj vzájemný nárok vůči straně žalující: 
a) vzájemnou žalobou v případě uplatnění vyššího nároku, než který byl 
uplatněn žalobou nebo 

 
b) námitkou započtení v případě uplatnění nároku nižšího nebo stejné výše, 
jaký byl uplatněn žalobou. 

(2) Jestliže žalovaný způsobí průtahy v rozhodčím řízení neodůvodněně 
opožděným podáním vzájemné žaloby nebo vznesením námitky započtení, 
může mu být uložena náhrada zvýšených nákladů, které tím vznikly, jakož 
i náhrada zvýšených výloh druhé strany s tím spojených. Za opožděné 
podání vzájemné žaloby nebo vznesení námitky započtením se zejména 
považuje podání, které je zasláno po lhůtě určené rozhodcem k vyjádření 



žalovanému. 
 

(3) Na vzájemnou žalobu a námitku započtení se přiměřeně vztahují 
ustanovení upravující náležitosti žaloby. 

§ 20 

Přípravná opatření 
 

(1) Po podání žaloby, avšak před vydáním rozhodnutí ve věci samé, může 
rozhodce v naléhavých případech na žádost účastníka zajistit důkaz a k 
tomu účelu stanovit jednoho nebo i více znalců, anebo učinit jiné vhodné 
opatření.  
 

(2) Pokud bude rozhodce potřebovat k rozhodnutí sporu procesní úkony, 
které sám nemůže provést, požádá o ně příslušný soud (§ 20 zákona č. 
216/1994 Sb.). 

§ 21 
 

Zajištění důkazů 
 

Rozhodce učiní veškerá opatření potřebná k rychlému a hospodárnému 
projednání a rozhodnutí sporu. Shledá-li to nutným, je oprávněn vyžádat 
od stran písemná stanoviska, důkazy a další písemnosti a stanovit k tomu 
přiměřenou lhůtu. 

 

§ 22 
 

Předběžná opatření 
 

Ukáže-li se v průběhu rozhodčího řízení nebo i před jeho zahájením, že by 
mohl být ohrožen výkon rozhodčího nálezu, může kterákoli ze stran sporu 
požádat obecný soud o nařízení předběžného opatření. O podání takového 
návrhu je strana sporu povinna neprodleně uvědomit rozhodce a přiložit 
stejnopis tohoto návrhu spolu s dokladem o jeho doručení soudu. 

 



Hlava IV 

Projednání sporu 

§ 23 
 

Způsob rozhodování sporu 
 

(1) Rozhodce rozhoduje spor bez ústního jednání na základě předložených 
písemností. 
 

(2) Ústní jednání se koná tehdy, pokud to rozhodce považuje za potřebné k 
řádnému posouzení věci, nebo pokud na tom účastníci sporu sami trvají. 
 

(3) O čase a místě konání ústního jednání vyrozumí rozhodce strany 
předvoláním, které jim bude zasláno s takovým předstihem, aby každý z 
účastníků měl k dispozici lhůtu nejméně 5 pracovních dnů na přípravu 
jednání a na cestu k ústnímu jednání. Se souhlasem stran může být tato 
lhůta kratší. 

 
(4) O ústním jednání se pořizuje zápis, který obsahuje následující údaje:  
a) místo a datum jednání, 
b) spisová značka rozhodce 
c) označení smluvních stran a jejich zástupců,  
d) údaj o účasti stran, 
e) jména svědků, znalců, tlumočníků a ostatních účastníků ústního jednání,  
f) stručný popis průběhu jednání,  
g) požadavky a návrhy stran, jakož i obsah jiných důležitých prohlášení, 
h) důvody odročení nebo skončení rozhodčího řízení, 
i) podpis rozhodce. 
 

(5) Zápis se pořizuje v českém jazyce. Na základě požadavku stran mohou 
být vyhotoveny také jeho překlady. 

 
(6) Kopie zápisu se vydá nebo zašle stranám, pokud o to pořádají. 

 



§ 24 
 

Pokus o smír 
 

(1) Rozhodce vede účastníky řízení ke smírnému řešení sporu a je 
oprávněn, s přihlédnutím k okolnostem případu, vyzvat v každém stadiu 
řízení účastníky k uzavření smíru a uvést návrhy, doporučení a podněty, 
které podle jeho názoru mohou přispět k jeho uzavření. 
 

(2) Jestliže v průběhu řízení strany ukončí spor uzavřením smíru a strany o 
to požádají, vydá rozhodce smír formou rozhodčího nálezu, jehož obsahem 
bude dohoda účastníků o předmětu sporu, neodporuje-li obsah smíru 
právním předpisům. 

(3) Rozhodčí nález o smíru musí obsahovat odůvodnění, pokud se strany 
nedohodnou, že odůvodnění není třeba. 

§ 25 

Dokazování 
 

(1) Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokazování svých tvrzení. Za 
důkaz přitom může sloužit vše, čím lze prokázat skutková tvrzení. 
 

(2) Rozhodce je oprávněn vzít za svá vlastní skutková zjištění a shodná 
tvrzení účastníků. 

(3) Není třeba prokazovat skutečnosti obecně známé, jakož i právní 
předpisy uveřejněné ve Sbírce zákonů České republiky. 

(4) Rozhodce rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede. 

(5) Listinné důkazy předkládá účastník v originálech nebo úředně ověřené 
kopii. Rozhodce je oprávněn po předložení důkazu v originále nebo úředně 
ověřené kopii založit do spisu neověřenou kopii listinného důkazu. 

(6) Rozhodce může rozhodnout o tom, že bude vyslechnut svědek a o 
způsobu jeho výslechu. 

 



§ 26 
 

Dodatečné úkony 

Jestliže se některá strana až do vyhotovení rozhodčího nálezu bez své viny 
řízení zcela nebo zčásti nezúčastnila, nebo bez své viny nevykonala některý 
úkon potřebný k uplatnění jejího práva, učiní rozhodce k návrhu přiměřená 
opatření, aby strana mohla to, co zameškala, vykonat dodatečně. 

§ 27 

Hodnocení důkazů 
 

(1) Rozhodce hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě 
a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti. 
 

(2) Listiny vydané státními orgány České republiky v mezích jejich 
pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za 
veřejné, potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu 
vydal a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno 
nebo potvrzeno. 

§ 28 
 

Přerušení řízení 

Projednávání sporu může být na základě žádosti všech účastníků nebo z 
podnětu rozhodce z vážného důvodu na určitou dobu přerušeno. O 
přerušení řízení rozhoduje rozhodce usnesením. Po uplynutí doby, na 
kterou bylo řízení přerušeno, se v řízení pokračuje, pokud nebylo 
rozhodnuto o jejím prodloužení, přičemž není třeba zvláštního procesního 
usnesení. 

Hlava V 

Ukončení řízení 

§ 29 

Rozhodnutí 

Rozhodčí řízení se podle tohoto Jednacího řádu končí vydáním rozhodčího 
nálezu nebo usnesení (dále též rozhodnutí). 



§ 30 
 

Rozhodčí nález 
 

(1) Rozhodčím nálezem se rozhoduje o věci samé. 
 

(2) Rozhodce rozhoduje na základě zjištěného skutkového stavu věci. Pro 
rozhodčí nález je rozhodující stav věci v době jeho vydání. 
 

(3) Součástí rozhodčího nálezu je rozhodnutí o věci samé, rozhodnutí o 
povinnosti k náhradě nákladů řízení a odůvodnění. Z odůvodnění musí být 
patrno, jaké důkazy rozhodce provedl, jakými úvahami se při hodnocení 
důkazů řídil, které skutečnosti vzal za prokázané a které nikoliv a o která 
skutková zjištění své rozhodnutí opřel. Rovněž musí z odůvodnění 
vyplývat, proč nebyly provedeny další důkazy. Z odůvodnění musí být 
patrno, podle kterých zákonných ustanovení rozhodce rozhodoval. Jestliže 
rozhodce ve věci rozhodoval podle zásad spravedlnosti, musí být rovněž 
tato skutečnost uvedena v odůvodnění. 
 

(4) Výrok rozhodčího nálezu na peněžité plnění může být vyjádřen v cizí 
měně, vyžadují-li to okolnosti případu a neodporuje-li to právním 
předpisům. 
 

(5) Jestliže se ve výroku rozhodčího nálezu ukládá povinnost k plnění, je 
lhůta k plnění 3 dny od právní moci rozhodnutí, pokud rozhodce nestanoví 
lhůtu jinou. 

(6) Je-li dostatečně objasněna jenom část projednávaného předmětu sporu, 
je rozhodce oprávněn rozhodnout částečným rozhodčím nálezem s tím, že 
v ostatních částech bude pokračováno v řízení a o nich rozhodnuto 
samostatně. 
 

(7) Je-li sporným nárok, jak co do důvodu, tak co do výše, je rozhodce 
oprávněn nejprve rozhodnout o důvodu tohoto nároku, a to mezitímním 
rozhodčím nálezem a teprve poté, je-li to třeba, pokračovat v řízení o výši 
nároku. 
 



(8) Ustanovení o rozhodčím nálezu platí i pro částečný a mezitímní 
rozhodčí nález. 

(9) Rozhodčí nález musí být doručen účastníkům. 
 

(10) Rozhodčí nález obsahuje zejména tyto údaje: 
- jméno rozhodce,  
- datum vydání,  
- označení stran a vedlejších účastníků a jejich zástupců, 
- předmět sporu,  
- výrok ve věci samé, výrok o povinnosti k náhradě nákladů řízení, 
- odůvodnění,  
- poučení o vykonatelnosti, 
- podpis rozhodce.  
 

(11) Rozhodčí nález je konečný a závazný dnem nabytí právní moci, kdy 
nabývá účinku pravomocného soudního rozhodnutí. Strany jsou povinny 
splnit všechny povinnosti uložené v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm 
uvedených. 
 

(12) Rozhodčí nález nabude právní moci prokázaným dnem doručení 
poslednímu účastníkovi rozhodčího řízení. 

§ 31 
 

Doplnění a oprava rozhodčího nálezu 
 

(1) Na žádost účastníka podanou do 15 dnů od doručení rozhodčího nálezu 
účastníkovi je rozhodce oprávněn vydat doplňující rozhodčí nález, jestliže 
se ukáže, že rozhodčím nálezem nebylo rozhodnuto o všech žalobou 
uplatněných nárocích účastníků. Na doplňující rozhodčí nález se jinak 
použijí všechna ustanovení Jednacího řádu o rozhodčím nálezu. 
 

(2) Chyby v psaní nebo počtech a jiné zřejmé nesprávnosti, které se 
vyskytnou v rozhodčím nálezu, opraví rozhodce kdykoliv na žádost 
kteréhokoliv účastníka nebo i z vlastního podnětu a opravené usnesení (či 
opravné vyhotovení rozhodčího nálezu) zašle neprodleně účastníkům. 

 



§ 32 
 

Vymahatelnost rozhodčího nálezu 
 

(1) Rozhodčí nález nabývá dnem doručení poslednímu účastníkovi 
rozhodčího řízení účinku pravomocného soudního rozhodnutí. Po nabytí 
právní moci a vykonatelnosti opatří na požádání některé ze stran sporu 
rozhodce rozhodčí nález doložkou právní moci a vykonatelnosti. 
 

(2) Strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené v rozhodčím 
nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Nestane-li se tak, podléhá rozhodčí 
nález nucenému výkonu rozhodnutí nebo exekuci. 

 

§ 33 
 

Rozhodnutí o nákladech rozhodčího řízení 
 

(1) Náklady rozhodčího řízení budou rozhodcem stanoveny podle 
Poplatkového řádu. 

(2) Účastníkovi, který měl ve věci plný úspěch, případně měl-li neúspěch 
pouze v nepatrné části, přizná rozhodce náhradu nákladů potřebných k 
účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníkovi, který ve věci 
úspěch neměl. 

(3) Měl-li účastník úspěch ve věci jen částečný, rozhodce náhradu nákladů 
poměrně rozdělí, případně rozhodne, že žádný z účastníků nemá na 
náhradu nákladů řízení právo. 

(4) Jsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele, nemusí rozhodce 
výjimečně náhradu nákladů rozhodčího řízení zcela nebo zčásti přiznat. 

 

 

 

 



Společná a závěrečná ustanovení 

§ 34 

Společná ustanovení 

(1) Právní vztahy těmito pravidly neupravené se řídí zákonem č. 216/1994 
Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s přiměřeným 
použitím o.s.ř. 

(2) Otázky rozhodčího řízení Jednacím řádem nevymezené a uvedenými 
právními předpisy neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce 
sám. 

§ 35 
 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Tento Jednací řád je na internetových stránkách www.arbitraze.eu 
zveřejňován v aktuálním znění. 
 

http://www.arbitraze.eu/

