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POPLATKOVÝ ŘÁD
DIS – FIN s.r.o.

§1
Náklady rozhodčích řízení
1. Náklady rozhodčího řízení tvoří:
a) poplatek za rozhodčí řízení (standartní nebo urychlené či speciální rozhodčí řízení)
b) zvláštní poplatek za náklady rozhodčího řízení
c) účelně vynaložené náklady stran
2. Poplatek za rozhodčí řízení slouží ke krytí všeobecných nákladů rozhodčího řízení a
vybírá se za každý spor.
3. Zvláštní poplatek slouží ke krytí nákladů Společnosti, k nimž dochází při
konkrétním rozhodčím řízení v souvislosti s prováděním důkazů, úhradou
znalečného, jednání mimo sídlo Společnosti, pořizování překladů a úhradou
tlumočeného atd. Tyto se hradí ve skutečné výši nákladů.
4. Účelně vynaložené náklady stran jsou výdaje, které strany účelně vynakládají v souvislosti
s ochranou svých zájmů (odměny a účelně vynaložené náklady právních zástupců, cestovné
apod.)
§2
Výše a placení poplatků
1. Za projednání sporu rozhodcem se vybírá poplatek podle typu rozhodčího řízení a hodnoty
předmětu sporu dle § 8 tohoto poplatkového řádu (Sazebníku). Tento je povinen zaplatit
žalobce při podání žaloby a žalovaný při podání vzájemné žaloby. Zaplacení poplatku při
podání vzájemné žaloby, nemá vliv na přiznání či nepřiznání náhrady nákladů řízení. Dokud
nejsou poplatky zaplaceny, žaloba, protižaloba, se neprojednává. Nejsou-li poplatky ani v
dodatečné lhůtě určené rozhodcem zaplaceny, řízení se zastaví.
2. Stanovený poplatek se vypočítává v měně, v níž je vyjádřena hodnota předmětu
sporu a následně přepočítán na českou měnu dle aktuálního kurzu ČNB (devizy
střed), platného v den podání žaloby, protižaloby či námitky započtení.
4. Jestliže jsou žalobní nároky uplatněny v různých měnách, rozhodce určí jednu
měnu, ve které mají být poplatky uhrazeny.
5. Poplatek je zaplacený v okamžiku, kdy byl připsán na bankovní účet Společnosti.
6. Poplatek zaplacený v rozhodčím řízení se nevrací. V případě, kdy je ve smyslu § 1 odst. 2
písm. b) jednacího řádu zaslána výzva na adresu protistrany a protistrana nesouhlasí
s rozhodčím řízením ve smyslu jednacího řádu, vrací se u zaplaceného poplatku vyššího
50.000,- Kč bez DPH částka odpovídající 40 % tohoto zaplaceného poplatku a rozhodčí řízení
se zastaví.
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7. V případě, že rozhodčí nález není vydán pro konkrétní typ rozhodčího řízení ve lhůtách dle
rozhodčího řádu, nebo v prodloužené lhůtě dohodnuté se stranami, příp. se žalující stranou, je
zvýšený přeplatek za urychlené rozhodčí řízení či za speciální rozhodčí řízení vrácen. Za
zvýšený přeplatek se přitom považuje rozdíl mezi požadovaným typem rozhodčího řízení a
typem rozhodčího řízení nejblíže nižším – časově delším.
§4
Poplatek při vzájemné žalobě
1. Pro vzájemnou žalobu (protižalobu) platí totéž ustanovení o poplatku, jako u
žaloby hlavní. Do doby zaplacení tohoto poplatku se o vzájemné žalobě nejedná. V případě
nezaplacení poplatku ani v dodatečné lhůtě se projedná toliko žaloba původní. Poplatek
zaplacený za vzájemnou žalobu po lhůtě stanovené ve výzvě se vrací, rozhodce k němu
nepřihlíží, přičemž od takto pozdě zaplaceného poplatku se odečte částka 1.000,- Kč jako
manipulační poplatek za vrácení (Musí být zaplaceny poplatky bance, vrácení poplatku navíc
stojí čas a úsilí).
§5
Rozhodování o nákladech rozhodčího řízení
1. Poplatky a účelně vynaložené náklady stran jdou zpravidla k tíži strany, která spor prohrála.
2. Jestliže bylo žalobě vyhověno z části, rozdělí se úhrada poplatků mezi strany, a to
zpravidla v poměru přisouzené a zamítnuté části žalobního návrhu.
3. Strany se mohou dohodnout mezi sebou o jiném rozdělení poplatků, než je
uvedeno v odst. 1. a 2.
§6
Zvláštní poplatek na náklady rozhodčího řízení
1. Na zvláštní náklady vznikající Společnosti při projednávání konkrétního sporu jsou strany
povinny na výzvu jednatele Společnosti, Rozhodce nebo
Rozhodčího senát složit na účet Společnosti přiměřenou zálohu na provedení důkazu (např. na
vypracování znaleckého posudku, svědečné, tlumočné atd.) ve výši a lhůtě k tomu stanovené.
Tato povinnost je uložena výhradně té straně, která dala svým
návrhem k těmto nákladům podnět, nebo vznikají li v jejím vlastním zájmu
(svědečné, znalečné, překlady, cestovné a jiné náklady). Do doby uhrazení
stanovené zálohy na zvláštní náklady, úkony na které je určena se neprovedou.
2. O konečné výši zvláštního poplatku na náklady se rozhodne v rozhodčím nálezu,
příp. v usnesení o zastavení řízení. O hrazení zvláštního poplatku na náklady platí
přiměřeně ust. § 3 těchto pravidel.
3. Náklady vznikající Společnosti službami tlumočníka nebo překladatele do jiného
jazyka nebo z jiného jazyka, než je jazyk rozhodčího řízení, nese strana, v jejímž
zájmu je tato služba poskytnuta.
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§7
Účelně vynaložené náklady řízení
1.Každá strana nese zpravidla sama náklady řízení, které jí vznikly. V rozhodčím nálezu nebo
usnesení o zastavení řízení je v odůvodněných případech přiznána náhrada
účelně vynaložených nákladů řízení, včetně nákladů na právní zastoupení, zpravidla dle
úspěchu ve sporu.
2. Jako výjimku z ustanovení obsažených v § 5 poplatkového řádu, může Rozhodčí senát
či Rozhodce uložit jedné straně, aby straně druhé nahradila náklady, které vynaložila zbytečně
na základě neúčelných nebo nesvědomitých úkonů prvé strany.
Takovými úkony se rozumějí úkony, které způsobily druhé straně zbytečné náklady na
opatření v řízení, která nebyla nutná, zejména okolnostmi neodůvodněného
protahování řízení.
§8
Sazebník poplatků
1. Poplatek za standartní rozhodčí řízení se stanoví procentuálně z hodnoty předmětu sporu,
nejméně však 3.000,-Kč a nejvíce 1.000.000,-Kč plus DPH v zákonné výši.
2. Poplatek za urychlené rozhodčí řízení se stanoví procentuálně z hodnoty předmětu sporu,
nejméně však 10.000,-Kč a nejvíce 2.000.000,-Kč plus DPH v zákonné výši.
3. Poplatek za speciální rozhodčí řízení se stanoví procentuálně z hodnoty předmětu sporu,
nejméně však 50.000,-Kč a nejvíce 4.000.000,-Kč plus DPH v zákonné výši.
4. Základ poplatku bez DPH se právě s ohledem na DPH vždy zaokrouhluje na celé stokoruny
nahoru
5. Je-li v žalobě uplatněno více nároků z jednoho nebo různých závazkových
vztahů, je základem poplatku součet všech hodnot jednotlivých uplatněných nároků.
6. Rozšíří-li se po podání žaloby předmět poplatného úkonu, je žalující strana
povinna doplatit poplatek za rozhodčí řízení na výzvu Rozhodce nebo
rozhodčího senátu.
7. Nelze li stanovit základ pro výpočet poplatku za rozhodčí řízení dle odst. 1, 2, 3 tohoto
ustanovení, činí poplatek:
poplatek za standartní rozhodčí řízení 15.000,-Kč plus DPH v zákonné výši,
poplatek za urychlené rozhodčí řízení 35.000,- Kč plus DPH v zákonné výši,
poplatek za speciální rozhodčí řízení 85.000,-Kč plus DPH v zákonné výši.
8. V případě, že spor je v rozhodčím řízení rozhodován Rozhodčím senátem,
zvyšuje se rozhodčí poplatek o 50% hodnoty poplatku hrazeného jedinému rozhodci, a to bez
ohledu na omezení stanovená v odst. 1, 2, 3.
9. Procentuální výše poplatků:
Standartní rozhodčí řízení
a) Rozhodování dle českého práva
• s odůvodněním
5%
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• bez odůvodnění
3%
b) Rozhodování dle německého či rakouského práva
• s odůvodněním
5,5 %
• bez odůvodnění
3,5 %
c) Rozhodování dle principů spravedlnosti a ekvity
• s odůvodněním
5,5 %
• bez odůvodnění
3%
Urychlené rozhodčí řízení
a) Rozhodování dle českého práva
• s odůvodněním
6%
• bez odůvodnění
4%
b) Rozhodování dle německého či rakouského práva
• s odůvodněním
6,5 %
• bez odůvodnění
4,5 %
c) Rozhodování dle principů spravedlnosti a ekvity
• s odůvodněním
6,5 %
• bez odůvodnění
4%
Speciální rozhodčí řízení
a) Rozhodování dle českého práva
• s odůvodněním
8%
• bez odůvodnění
5%
b) Rozhodování dle principů spravedlnosti a ekvity
• s odůvodněním
8%
• bez odůvodnění
5%
Základ poplatku bez DPH se právě s ohledem na DPH vždy zaokrouhluje u všech typů
rozhodčího řízení na celé stokoruny nahoru
§9
Účinnost poplatkového řádu
Tato pravidla o nákladech rozhodčího řízení nabývají účinnosti dnem 1.1.2012.
DIS – FIN s.r.o.
Petr Belas

Jednatel společnosti
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