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JEDNACÍ ŘÁD

Preambule
Společnost D.I.S. - FIN s.r.o. (dále jen Společnost) deklaruje tímto, že není stálým rozhodčím
soudem, avšak jest toliko „zabezpečovatelem“ organizačního, administrativního a
technického zázemí rozhodcům nezávislým, jež sama vede v seznamu svém, by ochranu
pověsti své lépe zajistila a k právnímu povědomí v České republice přispěla.
By hospodárné a efektivní vyřešení majetkového sporu mezi účastníky zajistila, průtahům a
chytračení nadbytečnému předešla, přijala společnost řád jednací tento, jímž se rozhodci
zapsaní v seznamu říditi budou:

§1
Základní ustanovení
1. Jednací řád rozhodčího řízení upravuje postup Rozhodců ( Rozhodčího senátu ) a
účastníků rozhodčího řízení ve věcech rozhodovaných Rozhodci zapsanými v seznamu.
2. Rozhodci ( Rozhodčí senát ) rozhodují pouze takové majetkové spory s vyjímkou sporů o
výkon rozhodnutí a sporů vzniklých v insolvenčním řízení, jestliže je jejich pravomoc pro
daný spor založena:
a) platnou rozhodčí smlouvou nebo rozhodčí doložkou (ust. § 2 a 3 zákona č. 216/1994 Sb., o
rozhodčím řízení), nebo
b) písemnými projevy účastníků v již zahájeném rozhodčím řízení, ze kterých je
patrná nepochybná vůle podřídit se pravomoci Rozhodce ( Rozhodčího senátu ),a současně
musí mít strany sporu možnost uzavřít o předmětu sporu smír.
3. Rozhodčí řízení vedené podle tohoto Jednacího řádu je neveřejné. Rozhodčí řízení je také
jednoinstanční s vyjímkou rozhodčích doložek, kde si strany upraví možnost odvolání
4. Typy rozhodčího řízení:
• Dle rychlosti:
Standartní rozhodčí řízení (rozhodnutí do 2 měsíců od podání bezchybného návrhu a
zaplacení poplatku)
Urychlené rozhodčí řízení (rozhodnutí do 1 měsíce od podání bezchybného návrhu a
zaplacení poplatku)
Speciální rozhodčí řízení (rozhodnutí do 2 týdnů od podání bezchybného návrhu a
zaplacení poplatku – možno jen v případě společného návrhu, nelze u německého či
rakouského práva)
• Dle odůvodnění:
S odůvodněním
Bez odůvodnění
• Dle zdrojů rozhodování:
Dle českého práva
Dle německého či rakouského práva
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Dle principů spravedlnosti a ekvity
• Dle volby rozhodců:
Rozhodce jmenuje ze seznamu rozhodců jednatel
Strany sporu si samy vyberou a jmenují rozhodce ze seznamu rozhodců
5. Jestliže strana podávající návrh nespecifikuje typ rozhodčího řízení, má se za to, že
požaduje vydání rozhodčího nálezu ve standartním rozhodčím řízení, s odůvodněním,
posuzovaného dle českého práva, přičemž rozhodce jmenuje jednatel, nevyplývá-li z rozhodčí
doložky či povahy věci něco jiného.
§2
Jednatel
1. Jednatel je statutárním orgánem Společnosti, zastupuje ji navenek a dále vede
seznam Rozhodců. Zápisy a vyškrtnutí v seznamu Rozhodců provádí jednatel s ohledem na
rychlost a hospodárnost rozhodčího řízení s okamžitou účinností.
2. V případě, že Rozhodce nebo člen Rozhodčího senátu přestal být Rozhodcemzapsaným v
seznamu Rozhodců Společnosti nebo není schopen ze závažnýchdůvodů tuto funkci
vykonávat, určí předseda společnosti nového Rozhodce nebočlena Rozhodčího senátu a tuto
skutečnost oznámí účastníkům rozhodčího řízení bez zbytečného prodlení. Určovat
účastníkům nového rozhodce lze jen v případech, kdy rozhodce určil jednatel. Tam kde byl
vybrán rozhodce přímo účastníky sporu, musí proběhnout řízení až do vydání rozhodčího
nálezu.
3. Jednatel jmenuje Rozhodce pro konkrétní rozhodčí řízení ze seznamu Rozhodců,
jestliže ten není jmenován v rozhodčí smlouvě (rozhodčí doložce).
§3
Rozhodce, Rozhodčí senát
1. Rozhodcem je osoba zapsaná v seznamu Rozhodců Společnosti, přičemž Společnost
s ohledem na svou pověst sama dbá na to, aby do seznamu zapisovala pouze osoby, které
nejen, že splňují podmínky pro výkon této funkce ve smyslu zákona o rozhodčím řízení, ale
které jsou navíc odborně na výši a morálně způsobilé k řádnému vedení rozhodčího řízení a
rozhodování v rozhodčím řízení.
2. Při výkonu funkce je rozhodce nezávislý a nemůže mít povahu zástupce kteréhokoli
účastníka rozhodčího řízení.
3. Spory podle tohoto Jednacího řádu rozhoduje rozhodce nebo rozhodčí senát.
Rozhodčí senát je tříčlenný a je složen z Rozhodců vedených na seznamu Rozhodců
Společnosti. Ustanovení tohoto Jednacího řádu o Rozhodci se použije obdobně také na
Rozhodčí senát.
4. Spor rozhoduje jediný Rozhodce, pokud hodnota předmětu sporu v době podání
žaloby nepřevyšuje 10.000.000,-- Kč a strany sporu výslovně nesjednaly v rozhodčí
smlouvě rozhodování sporu tříčlenným Rozhodčím senátem. V ostatních případech
rozhoduje spor Rozhodčí senát složený ze tří Rozhodců nebo, pokud se o tom strany

Českobratrská 2227/7, Ostrava Moravská Ostrava 702 00, Tel/Fax: 596130667

IČ: 25851934, DIČ: CZ 25851934, www.disfin.cz

ČLEN HK ČR A ČLEN ČK SOMO
__________________________________________________________________________________________

dohodly, jediný Rozhodce. Ustavení Rozhodčího senátu nebo jmenování jediného
Rozhodce se provádí podle tohoto Řádu.
5. Pokud ze smyslu jednotlivých ustanovení nevyplývá něco jiného, platí vše, co je
stanoveno o Rozhodcích a Rozhodčím senátu, také o jediném Rozhodci.
6. Práva a povinnosti Rozhodce ( člena Rozhodčího senátu ) při výkonu funkce jsou upraveny
Zákonem č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení, tímto Jednacím řádem a platnými právními
předpisy ČR.
§4
Mlčenlivost
1. Rozhodce je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v
souvislosti s výkonem funkce rozhodce, pokud nebyl této povinnosti zproštěn. Rozhodce
může prolomit mlčenlivost pouze při souhlasu všech účastníků rozhodčího řízení.
2. S ohledem na to, že Ústavní soud České republiky v nesčetných svých nálezech uvádí, že
žádné ze základních práv a svobod nemůže být absolutizováno na úkor jiného základního
práva a svobody, může být mlčenlivost prolomena též v případě ochrany dobré pověsti
rozhodce, pokud jej některá strana sporu haní hrubým způsobem v souvislosti s jeho
rozhodnutím. I v takovém případě však může být mlčenlivost prolomena jen do té nezbytné
míry, aby byla zachována vážnost rozhodce a nevznikla škoda jinému účastníku sporu.
3. Rozhodci ( členové Rozhodčího senátu ) nejsou povinni poskytovat vysvětlení ani
součinnost jinému orgánu než soudu, který projednává zrušení rozhodčího nálezu a
orgánům činným v trestním řízení, a to za podmínek stanovených zákonem.
§4
Jednací místo rozhodčího řízení
Rozhodčí řízení se koná v sídle společnosti v Ostravě, neurčí-li Rozhodce jiné místo s
přihlédnutím k oprávněným zájmům stran.
§5
Rozhodné právo
1. Spory řešené v rozhodčím řízení se rozhodují podle příslušných norem českého práva.
Rozhodce
je také oprávněn rozhodnout spor podle zásad spravedlnosti, avšak jen tehdy, pokud si to
účastníci sjednali v rozhodčí doložce, rozhodčí smlouvě či samostatně do zahájení řízení.
2. Z hlediska mezinárodního prvku rozhodují rozhodci také dle norem německého či
rakouského práva pokud na něj odkazuje české mezinárodní právo, nebo pokud si jej účastníci
u sporů s mezinárodním prvkem přímo sjednali.
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§6
Zahájení řízení
1. Rozhodčí řízení je zahájeno doručením návrhu na vydání rozhodčího
nálezu (žaloby) do sídla Společnosti v počtu o jedno vyhotovení více než je počet účastníků
řízení, v jazyce českém nebo slovenském, v případě volby práva německého či rakouského
také v jazyce německém. Doručení je nutné v písemné formě doručení faxem nebo elektronickou poštou musí být doplněno do tří dnů písemným
vyhotovením. Veškerá komunikace účastníka s Rozhodcem či Společností musí být
vedena v písemné formě, není-li ujednáno jinak.
2. Z návrhu na vydání rozhodčího nálezu musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co
sleduje, musí být datován a podepsán. Návrh musí kromě těchto obecných náležitostí
obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla účastníků (obchodní
firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu,
která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících
skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se
navrhovatel domáhá. Ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů musí návrh dále
obsahovat identifikační číslo právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je
podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení. Listinné důkazy,
kterých se navrhovatel dovolává, připojí navrhovatel k návrhu. Pokud návrh tyto náležitosti
neobsahuje, vyzve Rozhodce ( předseda Rozhodčího senátu ) navrhovatele písemně, aby
zjištěné vady odstranil ve lhůtě, kterou k tomu účelu určí. Do odstranění vad se návrh věcně
neprojednává a neběží lhůty pro vydání rozhodnutí. Jestliže ve lhůtě k tomu určené nebudou
nedostatky odstraněny, Rozhodce ( Rozhodčí senát) řízení usnesením zastaví. Na tento
následek musí být žalobce ve výzvě upozorněn.
2a. Návrh by měl rovněž obsahovat vymezení typu rozhodčího řízení, tedy v jaké rychlosti má
rozhodce rozhodnout, dle jakého práva, zda má rozhodnutí odůvodnit či neodůvodnit,
případně pokud si strany zvolily přímo rozhodce – jeho jméno. Jestliže strana podávající
návrh nespecifikuje typ rozhodčího řízení, Rozhodce ( Rozhodčí senát) navrhovatele
nevyzývá, ale má se za to, že navrhovatel požaduje vydání rozhodčího nálezu ve standartním
rozhodčím řízení, bez odůvodnění, posuzovaného dle českého práva, přičemž rozhodce
jmenuje jednatel, nevyplývá-li z rozhodčí doložky či povahy věci něco jiného.
3. V žalobách sestávajících se z několika nároků musí být částka každého nároku
stanovena samostatně a hodnota předmětu sporu se stanoví součtem hodnot všech
uplatňovaných nároků.
4. Ustanovení tohoto Jednacího řádu a zejména ustanovení o žalobě se přiměřeně
použijí na protinárok formou námitky započtení a pro uplatnění vzájemného návrhu
(protižaloby).
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§7
Postup v řízení
1. Příslušný Rozhodce přezkoumá nejprve svou pravomoc, poté přezkoumá arbitrabilitu*¹
sporu – tedy zda se jedná o majetkoprávní spor, které české právo umožňuje řešit rozhodčím
nálezem.
Pokud rozhodce není příslušný k jednání ve věci, pokud české právo neumožňuje daný spor
řešit rozhodčím nálezem, řízení usnesením zastaví. Je-li pravomoc Rozhodce k rozhodčímu
řízení dána, učiní bez zbytečného odkladu kroky k rozhodnutí ve věci samé.
2. Námitku nedostatku pravomoci Rozhodce, zakládající se na neexistenci, neplatnosti
nebo zániku rozhodčí doložky či smlouvy, nejde-li o neplatnost z důvodu, že ve věci
nebylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít, může žalovaný vznést nejpozději při prvním úkonu
v řízení.
3. Rozhodce vyzve žalovaného k zaujetí písemného stanoviska k žalobě, označení tvrzení a
důkazů, kterých se dovolává. Listinné důkazy, předloží každý účastník řízení vždy při prvním
úkonu ve věci. V případě, že tak žalovaný neučiní ve lhůtě stanovené Rozhodcem, má se za
to, že žalovaný nárok uznává. Rozhodce pak rozhoduje rozsudkem pro uznání.
4. Rozhodce rozhoduje bez ústního jednání na základě písemných podkladů
předložených stranami. Nebude-li Rozhodce písemné podklady považovat za
dostačující, je oprávněn nařídit ve věci ústní jednání. Předvolání k ústnímu jednání
se doručuje stranám nejméně 5 pracovních dnů přede dnem, v němž se má ústní
jednání konat, a to způsobem uvedeným v ust. § 8 tohoto Jednacího řádu. Rozhodčí
řízení je vždy neveřejné.
5. Jestliže se nedostaví účastník, který byl řádně uvědomění o čase a místě konání ústního
jednání a včas nepožádal z důležitého důvodu o odročení, nebrání jeho nepřítomnost
projednání sporu. Rozhodce ( Rozhodčí senát ) při rozhodování pak vychází z obsahu spisu
a provedených důkazů. O tomto musí být účastník v předvolání řádně poučen. Průběh
ústního jednání se zachycuje v protokolu o jednání, který podepisuje rozhodce ( členové
Rozhodčího senátu ).
6. Rozhodčí řízení se koná a rozhodnutí se vydává v českém jazyce. V případě rozhodování
podle německého či rakouského práva mohou být listiny předkládány též v jazyce německém,
avšak rozhodnutí bude vyhotoveno pouze v jazyce českém. Tlumočení do cizího jazyka lze
zajistit na žádost některého z účastníků rozhodčího řízení.
Rozhodci na žádost účastníků a na jejich účet zabezpečí službu tlumočníka, případně
obstarají také překlad rozhodnutí, jakož i jiných písemností. Pro účely rozhodčího
řízení se slovenský a český jazyk považují za rovnocenné.
7. Účastníky rozhodčího řízení jsou žalobce a žalovaný.
8. Je-li žalobců nebo žalovaných v jedné věci několik, jedná v řízení každý sám za
sebe, jestliže však jde o taková společná práva nebo povinnosti, že se rozhodnutí
musí vztahovat na všechny účastníky, kteří vystupují na jedné straně, platí úkony
jednoho z nich i pro ostatní.
9. Ke změně žaloby a k jejímu zpětvzetí je třeba souhlasu všech účastníků, kteří
vystupují na straně žalobce, k uzavření smíru je třeba souhlasu všech účastníků.
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10. K řízení může přistoupit jako vedlejší účastník ten, kdo má právní zájem na jeho
výsledku, přičemž o připuštění vedlejšího účastníka rozhoduje Rozhodce ( Rozhodčí senát ).
11. Vedlejší účastník jedná vždy pouze sám za sebe. Jestliže jeho úkony odporují
úkonům účastníků, ke kterým přistoupil, posoudí je Rozhodce ( Rozhodčí senát ) po
uvážení všech okolností. Ke skutkovým údajům vedlejšího účastníka může
Rozhodce ( Rozhodčí senát ) přihlédnout i když odporují skutkovým údajům
účastníků.
12. Zástupcem účastníka v rozhodčím řízení může být advokát nebo obecný zmocněnec
za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními občanského soudního řádu.
13. Žalovaný je oprávněn v již zahájeném rozhodčím řízení uplatnit svůj vzájemný nárok vůči
žalobci vzájemnou žalobou, avšak jen pokud navrhuje, aby bylo přisouzeno stejně, nebo více,
než co uplatnil žalobce. Jinak soud posuzuje takový projev jen jako obranu proti návrhu.
Vzájemnou žalobu či započtení může žalovaný uplatnit nejpozději v písemném stanovisku dle
§ 7 bod 3, nebo v případě nařízení ústního jednání, při tomto ústním jednání.
14. Jestliže žalovaný způsobí průtahy v rozhodčím řízení neodůvodněně opožděným
podáním vzájemné žaloby nebo vznesení námitky započtení, může mu být uložena
náhrada zvýšených nákladů, které tím vznikly, jakož i náhrada zvýšených výloh
druhého účastníka s tím spojených. Za opožděné podání vzájemné žaloby nebo
vznesení námitky započtením se zejména považuje podání, které je zasláno po lhůtě
určené Rozhodcem ( Rozhodčím senátem ).
15. Na vzájemnou žalobu a námitku započtení se přiměřeně vztahují ustanovení upravující
náležitosti žaloby.
16. Rozhodce ( Rozhodčí senát ) je podle okolností případu oprávněn vyzvat v každém
stadiu řízení účastníky k uzavření smíru a uvést návrhy, doporučení a podněty, které
podle jeho názoru mohou přispět k uzavření smíru.
Jestliže v průběhu řízení účastníci ukončí spor uzavřením smíru, vydá Rozhodce
(Rozhodčí senát ) smír formou rozhodčího nálezu, jehož obsahem bude dohoda účastníků
o předmětu sporu, neodporuje-li obsah smíru obecně závazným právním předpisům.
17. Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení, přičemž za důkaz
může sloužit vše, čím lze prokázat skutková tvrzení a zjistit skutečný stav věci.
Rozhodce ( Rozhodčí senát ) je oprávněn vzít za svá skutková zjištění shodná
tvrzení účastníka o předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
jím navrhovaných listinných důkazů účastníků. Rozhodne, které z navrhovaných
důkazů provede. Může také podle svého uvážení stanovit provedení znaleckého
posudku, vyslýchat znalce, svědky a účastníky, pokud se k němu dobrovolně dostaví.
18. Ukáže-li se v průběhu rozhodčího řízení nebo i před jeho zahájením, že by mohl být
ohrožen výkon rozhodčího nálezu, může kterýkoliv z účastníků požádat příslušný
soud o nařízení předběžného opatření. O podání takového návrhu je účastník povinen
uvědomit Společnost nebo Rozhodce ( předsedu Rozhodčího senátu ).
19. Procesní úkony nezbytně nutné pro dokončení řízení, které nemůže provést sám Rozhodce
(Rozhodčí senát ), provede na jeho dožádání soud.
20. Projednávání sporu může být na žádost všech účastníků na určitou dobu přerušeno, o
čemž rozhoduje Rozhodce ( Rozhodčí senát ) usnesením. Po uplynutí doby , na
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kterou bylo řízení přerušené , se v řízení pokračuje, pokud Rozhodce ( Rozhodčí
senát ) nerozhodl o jejím prodloužení.
§8
Úkony účastníku

1. V případě řízení vedeného bez ústního jednání mohou účastníci své úkony činit
pouze písemně a jsou povinni je zaslat na adresu sídla Společnosti.
2. Hmotněprávní úkon účastníka učiněný vůči rozhodci je účinný také vůči jiným
účastníkům, avšak teprve od okamžiku, kdy se o něm v řízení dozvěděli.
3. Veškeré písemnosti týkající se rozhodčího řízení jsou účastníci povinni předložit
v takovém počtu, aby každá ze stran a Rozhodce obdrželi po jednom vyhotovení, a
to v českém jazyce. Důkazy lze předkládat i v jiném než českém jazyce. Rozhodce může
účastníka, který takový důkaz předložil, vyzvat k úřednímu překladu důkazu do českého
jazyka, a to na vlastní náklady účastníka nebo je rozhodce oprávněn rozhodnout, že překlad
takové listiny bude
pořízen Společností na náklady účastníka.
4. V případě ústního jednání je jednacím jazykem vždy jazyk český. Jestliže účastník
nerozumíčeskému jazyku nebo jej neovládá, je jeho povinností zajistit sobě tlumočníka do
rodného jazyka, případně do jazyka, kterému rozumí.
§9
Doručování písemností
1. Veškeré písemnosti doručuje Rozhodce doporučeně do vlastních rukou,
prostřednictvím držitele poštovní licence, a to vždy nejméně s desetidenní úložní
dobou.
2. Technické pokyny k řešení otázek průběhu řízení mohou být účastníkům zasílány
také elektronickou poštou nebo sdělovány telefonicky.
3. Má-li účastník právního zástupce s procesní plnou mocí doručuje se pouze tomuto
zástupci. Účastník je povinen vždy řádně informovat o svém právním zastoupení a
jeho změnách. Pokud má účastník v řízení něco vykonat osobně, doručuje se
písemnost jemu.
4. Účastníkům se doručuje na adresy, které sami uvedli v souvislosti s rozhodčí
smlouvou (rozhodčí doložkou), případně na ty adresy, které prokazatelně sdělili
Rozhodci nebo Společnosti nebo dle uvážení Rozhodce na jiné adresy, kde se zdržují. V
případě, že své adresy od okamžiku podpisu rozhodčí smlouvy (rozhodčí doložky) změnili,
jsou povinni tuto skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně a
Společnosti.
5. Za doručenou zásilku se považuje také zásilka odeslaná podle předchozího odstavce,
jejíž přijetí adresát odmítnul nebo se nedoručena vrátila Rozhodci nebo Společnosti
zpět, přičemž za den doručení se považuje den odepření přijetí zásilky.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost i přes oznámení poštovního úřadu do 10
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kalendářních dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den
doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
6. Je-li účastník neznámého pobytu doručuje se mu zveřejněním na elektronické úřední desce
Společnosti, přičemž se mu současně ustanoví opatrovník, kterému se rovněž doručují
písemnosti.
7. Jestliže účastník po zahájení rozhodčího řízení změnil adresu, aniž to oznámil
Společnosti nebo Rozhodci ( Rozhodčímu senátu ), je doručení platně provedeno
odesláním písemností na jeho poslední známou adresu.
8. Veškeré písemnosti se považují za doručené, byly-li doručovány způsobem
uvedeným v odst. 1, jestliže adresát písemnost odepřel převzít.
§ 10
Speciální rozhodčí nález
1. Výše uvedená ustanovení tohoto rozhodčího řádu se na vydání speciálního rozhodčího
nálezu a řízení jemu předcházející, použijí toliko přiměřeně.
2. Speciální rozhodčí nález je možno vydat pouze v případě, kdy všechny strany sporu podají
společný návrh na jeho vydání.
3. Společný návrh se podává v jeden den tak, že Listina o společném návrhu obsahuje
označení, že jde o společný návrh, přičemž všichni účastníci tento společný návrh na jednom
listě podepíší. Společný návrh dále obsahuje označení účastníků a předmět sporu (např.
předmět sporu je zaplacení ze smlouvy o dílo, nebo předmětem sporu je dokončení díla,
předmětem sporu může být také dokončení a zaplacení díla). Listina o společném návrhu
obsahuje přesnou specifikaci typu rozhodčího řízení. Navrhovatelé musí rovněž určit
pověřeného navrhovatele k zaplacení poplatku za rozhodčí řízení. V případě, že pověřený
navrhovatel není určen a poplatek je v plné výši uhrazen, nebrání to vydání rozhodčího
nálezu, avšak strana, která bude poplatek nárokovat musí doložit jeho zaplacení již v rámci
svých tvrzení. Pokud navrhovatelé zaplatí poplatek za rozhodčí řízení poměrně, musí to
rovněž uvést a doložit již v rámci svých tvrzení.
4. Není-li na Listině o společném návrhu přesně specifikován požadovaný typ rozhodčího
řízení, má se za to, že se požaduje vydání rozhodčího nálezu v speciálním rozhodčím řízení,
bez odůvodnění, posuzovaného dle českého práva, přičemž rozhodce jmenuje jednatel,
nevyplývá-li z rozhodčí doložky či povahy věci něco jiného.
K Listině o společném návrhu musí být současně přiložen doklad o zaplacení poplatku za
rozhodčí řízení. Údaje o čísle účtu a variabilním symbolu sdělí Společnost na dotaz
pověřenému či jinému navrhovateli mailem, případně i telefonicky.
5. Každá ze stran pak zvlášť vylíčí tvrzené skutečnosti a údaje dle § 6 tohoto rozhodčího řádu,
stejně jako každý z účastníků doloží všechny důkazy, kterých se dovolává a přiloží k datované
Listině o společném návrhu. Každá ze stran také nezapomene zvlášť uvést, čeho se dovolává.
Tvrzení čeho se strana dovolává, se uvádí v rámci tvrzených skutečností.
6. Rozhodce nevyzývá na doplnění, ale rozhoduje toliko na základě předložených tvrzení a
důkazů, přičemž na později tvrzené či doložené skutečnosti nelze brát zřetel.
7. Speciální rozhodčí nález nelze vydat dle německého či rakouského práva.
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§ 11
Rozhodnutí
1. Ve věci samé rozhoduje Rozhodce ( Rozhodčí senát ) vždy rozhodčím nálezem (dále
jen nález). Rozhodčí nález musí být podepsán Rozhodcem ( předsedou Rozhodčího
senátu ) a vždy opatřen razítkem Společnosti a po nabytí právní moci i doložkou o
nabytí právní moci.
2. I bez návrhu stran opraví nebo doplní rozhodce výrok v rozhodnutí, jestliže obsahuje
zřejmou nesprávnost početního, gramatického, stylistického nebo podobného
charakteru. Oprava či doplnění nesmí měnit věcnou podstatu výroku rozhodnutí.
3. Jestliže se ve výroku nálezu ukládá povinnost k nějakému plnění, určí
Rozhodce současně lhůtu pro toto plnění.
4. Písemné vyhotovení rozhodnutí neobsahuje odůvodnění, ledaže jde o rozhodnutí ve
věci, kde hodnota sporu přesahuje částku 100.000,- Kč, a kde současně navrhovatel požádal o
rozhodčí nález s odůvodněním.
5. Rozhodčí nález se vyhlašuje pouze v případech, kdy se konalo ústní jednání.
Na žádost účastníka podanou do 15 kalendářních dnů ode dne doručení rozhodčího
nálezu účastníku je Rozhodce ( Rozhodčí senát ) oprávněn vydat doplňující rozhodčí
nález, jestliže se ukáže, že nebylo rozhodnuto o všech nárocích účastníků.
6. V jiných případech než ve věci samé je rozhodováno usnesením. Usnesení není
nutné doručovat účastníkům do vlastních rukou. Usnesení je podepisováno
Rozhodcem ( předsedou Rozhodčího Senátu ) a opatřeno razítkem Společnosti.
7. Rozhodčí nález je konečný a závazný, dnem doručení nabývá účinku pravomocného
soudního rozhodnutí. Strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené v
rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Nestane-li se tak, podléhá nález
nucenému výkonu rozhodnutí (exekuci) v souladu s právním řádem. Přezkoumání
rozhodčího nálezu v rozhodčím řízení je vyloučeno.
§ 11
Náklady rozhodčího řízení
1. Rozhodce ( Rozhodčí senát ) je oprávněn uložit účastníkovi, který ve sporu neměl
úspěch, úplnou nebo částečnou náhradu nákladů vynaložených protistranou dle
poměru úspěchu ve věci.
2. Náklady rozhodčího řízení sestávají z rozhodčího poplatku, účelně vynaložených nákladů
stran azvláštních nákladů, které jsou upraveny Poplatkovým řádem Společnosti a nákladů
právního zastoupení advokátem dle vyhl. č. 484/2000 Sb. a 177/1996 Sb.
3. Poplatkový řád je nedílnou součástí Jednacího řádu.
§ 12
Závěrečná ustanovení
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1. Otázky neupravené tímto Jednacím řádem se řídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím
řízení v platném znění a přiměřeně také zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v
platném znění, nestanoví-li zákon o rozhodčím řízení nebo tento Jednací řád jinak.
2. Otázky rozhodčího řízení Jednacím řádem nevymezené a uvedenými právními předpisy
neupravené je oprávněn rozhodnout určený Rozhodce sám.
§ 13
Účinnost

Tento Jednací řád nabývá účinnosti dne 01.01.2012.
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