
Poplatkový řád rozhodčího řízení 

Obecná ustanovení 
 

§1 
 

(1) Rozhodce provádí činnost rozhodce za úplatu. 
 

(2) Náklady rozhodčího řízení tvoří poplatek za rozhodčí řízení podle 
tohoto Poplatkového řádu rozhodčího řízení (dále jen rozhodčí řízení). 
 

(3) Náklady rozhodčího řízení jdou k tíži toho účastníka/účastníků, 
kterému/kterým je to uloženo konečným rozhodnutím, a to podle zásad 
zavinění. 
 

(4) Při zahájení rozhodčího řízení uhradí rozhodci strana žalobce 
rozhodcem určenou a sdělenou výši nákladů rozhodčího řízení. Vzniknou-
li v průběhu řízení vícenáklady, hradí je při nařízení či před provedením 
takového úkonu ten účastník řízení, který úkon vyvolal. Má-li být úkon 
proveden z vůle rozhodce, rozhodce o takových nákladech předem 
vyrozumí účastníky řízení a uloží některému z účastníků řízení, aby tyto 
náklady před provedením úkonu uhradil. 
 

(5) Hrazení nákladů rozhodčího řízení se uskutečňuje prostřednictvím 
bankovního účtu rozhodce, který je účastníkům řízení sdělen. Platby jsou 
rozlišovány variabilním symbolem, který je jedinečný pro každé rozhodčí 
řízení. 
 

(6) Vyúčtování nákladů rozhodčího řízení včetně vícenákladů musí být 
určité, přesné a řádně odůvodněné. 

 

 



Výše poplatků 
 

§2 
 

(1) Tímto ustanovením určený poplatek v sobě zahrnuje odměnu rozhodce 
a hotové výdaje za administraci rozhodčího řízení, vyjma vícenákladů. 
 

(2) Poplatek za rozhodčí řízení činí spolu: 
(a) 2,5% z hodnoty sporu, minimálně 2.500,00 Kč, 
 

(b) paušální poplatek podle výše hodnoty předmětu sporu činí: 

- při předmětu řízení do 125.000,00 Kč včetně 500,00 Kč 
- při předmětu řízení do 250.000,00 Kč včetně 2.500,00 Kč, 
- při předmětu řízení do 500.000,00 Kč včetně 5.000,00 Kč, 
- při předmětu řízení do 1.000.000,00 Kč včetně 7.500,00 Kč, 
- při předmětu řízení do 2.500.000,00 Kč včetně 10.000,00 Kč, 
- při předmětu řízení do 5.000.000,00 Kč včetně 20.000,00 Kč, 
- při předmětu řízení do 10.000.000,00 Kč včetně 30.000,00 Kč, 
- při předmětu řízení nad 10.000.000,00 Kč 40.000,00 Kč. 
 

(3) U sporů, kde nelze výši předmětu plnění přesně určit činí výše poplatku 
10.000,00 Kč. 
 

(4) Výše poplatku za rozhodčí řízení se zaokrouhluje na celé stokoruny 
nahoru. 
 

(5) Rozhodce účastníkům sdělí, zda je plátcem daně z přidané hodnoty. 

 

 

 

 



Vícenáklady 

§3 

(1) Za vícenáklady jsou považovány zejména: 
 

(a) poplatek za provedení jednoho ústního jednání, který činí 3.000,00 Kč, 
 

(b) poplatek za provedení důkazu spočívajícího v místním šetření, který 
činí 3.000,00 Kč, 
 

(c) odměna znalce za vyhotovení znaleckého posudku či odborného 
vyjádření, kterou činí skutečná výše vyúčtovaná znalcem, 
 

(d) odměna tlumočníka a překladatele v případě, že se konkrétní listiny 
nebo celý spis překládá do cizího jazyka nebo je ústní jednání tlumočeno do 
cizího jazyka, kterou činí skutečná výše vyúčtovaná tlumočníkem či 
překladatelem. 

Závěrečná ustanovení 
 

§ 4 
 

Tento Poplatkový řád je v aktuálním znění zveřejněn na internetové adrese: 
www.arbitraze.eu. 
 

 


