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PRAVIDLA O NÁKLADECH ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ 
 
 

§ 1 
Náklady rozhodčího řízení 

 
1. Náklady rozhodčího řízení tvoří: 

a) poplatek za rozhodčí řízení,  

b) zvláštní náklady spojené s rozhodčím řízením, 

c) vlastní náklady. 

2. Poplatek za rozhodčí řízení je částkou, kterou je povinen žalobce zaplatit za provedení rozhodčího 
řízení určeným rozhodcem (dále jen „poplatek“).  

3. Zvláštní náklady spojené s rozhodčím řízením jsou náklady, k nimž dochází při projednávání sporu 
prováděním důkazů, vyplácením znalečného nebo tlumočného, konáním ústního jednání mimo místo 
sídla Soudu, pořizováním překladů apod. (dále jen „zvláštní náklady“).  

4. Vlastními náklady stran jsou výdaje, které strany vynakládají v souvislosti s rozhodčím řízením 
(cestovné, právní zastoupení apod.).  

 
§ 2 

Poplatek za rozhodčí řízení 
 

1. Za projednávání sporu se vybírá poplatek podle hodnoty předmětu sporu. Při podání vzájemné 
žaloby nebo námitky započtení je žalovaná strana povinna zaplatit poplatek ve stejné výši, jako 
kdyby uplatněný nárok uplatnila žalobou hlavní.  

2. Dokud není poplatek řádně zaplacen, žaloba, vzájemná žaloba nebo námitka započtení se 
neprojednává. Není-li poplatek zaplacen ani dodatečně na základě písemné výzvy ve lhůtě k tomu 
účelu určené, řízení se zastaví. Na tuto skutečnost musí být žalobce, popř. žalovaný ve výzvě 
upozorněn.  

3. Výše poplatku se stanoví podle hodnoty sporu dle sazebníku uvedeného v § 6.  

4. Poplatek se vypočítává zpravidla v měně, v níž je vyjádřena hodnota sporu. Poplatek se platí v 
českých korunách po případném provedení příslušného přepočtu.  

5. Poplatek je splatný při podání žaloby, vzájemné žaloby nebo uplatnění námitky započtení. 

6. Veškeré platby v řízení se platí na účet Soudu, výjimečně hotově v sídle Soudu. Platby se identifikují 
variabilním symbolem, který před platbou Soud plátci poplatků na jeho výzvu sdělí. Platby poplatků 
na každou věc, která je předmětem rozhodčího řízení, se provádí samostatnou platbou.  

7. Poplatky se pokládají za zaplacené okamžikem připsání na účet uvedený v odstavci 6, popř. jeho 
hotovostním uhrazením v sídle Soudu.  

 
§ 3 

Vrácení poplatku 
 

1. V případě, že účastník vznese námitku nedostatku pravomoci, které bude vyhověno, bude žalobci 
vráceno 50 % rozhodčího poplatku, který zaplatil. 

2. V ostatních případech se poplatek nevrací.  



 
§ 4 

Zvláštní náklady 
 

1. Zvláštní náklady je povinna Soudu uhradit strana sporu, z jejíhož podnětu nebo v jejímž zájmu byly 
vynaloženy. Prezident Soudu nebo rozhodce mohou žalobci nebo žalovanému stanovit povinnost 
zaplatit zálohu na zvláštní náklady spojené s řízením je-li zde předpoklad, že v průběhu řízení bude 
ze strany Soudu nebo rozhodce nutno vynaložit takové zvláštní náklady. Dokud tyto zálohy nebudou 
složeny, nemusí projednávání sporu pokračovat. Není-li záloha na zvláštní náklady zaplacena ani ve 
lhůtě k tomu určené ve výzvě, může rozhodce usnesením řízení zastavit. 

 
§ 5 

Vlastní náklady stran 
 

1. Každá strana nese ve sporu sama své vlastní náklady, které jí vznikly, včetně odměny svého 
právního zástupce.  

 
§ 6 

Sazby poplatků 
 

1. Základem pro výpočet poplatku je cena předmětu řízení vyjádřená peněžní částkou, není-li dále 
stanoveno jinak.  

2. Poplatek za podání žaloby činí 3 % ze základu poplatku, nejméně 3.000,- Kč, nejvýše 1.000.000,- 
Kč.  

3. Je-li předmětem řízení opětující se plnění, je základem poplatku cena odpovídající součtu všech 
opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou nebo za dobu delší než 5 let, považuje se za 
základ poplatku pětinásobek ceny ročního plnění.  

4. Nelze-li stanovit základ rozhodčího poplatku podle předchozích odstavců, činí poplatek 10.000,- Kč.  

5. Je-li v žalobě uplatněno více peněžitých plnění, je základem rozhodčího poplatku jejich součet a to 
včetně příslušenství, pokud je jeho výše vyčíslitelná.  

6. Základ poplatku se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.  

7. Rozšíří-li se po podání žaloby předmět poplatného úkonu, je žalující strana povinna poplatek doplatit.  

8. Na odůvodněnou žádost může prezident Soudu část nebo celý poplatek prominout a to i do 
budoucna. 

9. Se subjektem, který hodlá využívat rozhodčího řízení podle Rozhodčího řádu Soudu ve větší míře,  
může Soud uzavřít individuální dohodu o výši a splatnosti poplatků a jiných plateb. Uzavření takové 
dohody nesmí být na újmu druhé strany sporu. 

 
§ 7 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

1. Tato Pravidla se použijí pro všechna řízení zahájená po nabytí jejich účinnosti.  

2. Pravidla o nákladech rozhodčího řízení jsou v platném a účinném znění zveřejněny na internetových 
stránkách Soudu: www.eaccl.com/soud. Jejich změny jsou účinné od okamžiku jejich přijetí Soudem, 
pokud není stanoveno datum pozdější.  

V Ostravě dne 14. 02. 2005 
 
 

Rozhodčí soud při EACCL 


