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ROZHODČÍ  DOLOŽKA 
dle z.č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů: 

 
Všechny majetkové spory o plnění peněžité povahy vznikající z právních vztahů založených těmito 

stanovami a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou 

platností v rozhodčím řízení jedním rozhodcem. 

 

1. Rozhodce: 

Rozhodcem se dle ust. § 7 z.č. 216/1994 Sb. určuje: Mgr. Vladimír Hyský, advokát ev.č. ČAK: 3671, 

rozhodce ev.č. Min. spravedlnosti ČR: 16,  IČ: 17006911, DIČ: CZ6806040901 se sídlem Praha 1, 

Revoluční 13, PSČ 110 00. 

 

2. Způsob zahájení, forma a doba vedení rozhodčího řízení: 

Strany se dle ust. § 19 odst. 1 z.č. 216/1994 Sb. dohodly, že postup, kterým má rozhodce vést řízení, je 

následující. Veškeré úkony týkající se řízení se činí v českém jazyce. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou 

žalobou a je zahájeno dnem, kdy žaloba byla v listinné formě doručena do sídla rozhodce. Žaloba musí 

obsahovat náležitosti dle přísl. ust. z.č. 99/1963 Sb. Žaloba se podává ve dvou stejnopisech a žalobce je povinen 

k žalobě připojit dvojmo písemné důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné formě buď v originálu nebo úředně 

ověřené kopii. Žalobce je povinen zaplatit odměnu za rozhodčí řízení na bankovní účet rozhodce č.ú.: 

6492870287/0100. Odměna je splatná nejpozději při podání žaloby, doklad o zaplacení bude připojen k žalobě. 

Žalobu rozhodce zašle žalovanému do vlastních rukou a současně ho vyzve, aby se do 7 dnů ve věci písemně 
vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuznává, ve vyjádření vylíčil rozhodující 

skutečnosti, na nichž staví svoji obranu a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné 

formě buď v originálu nebo úředně ověřené kopii. Jestliže se žalovaný na výzvu včas nevyjádří nebo nepředloží 

důkazy, jichž se dovolává, má se zato, že nárok uplatněný žalobou uznává. Rozhodce postupuje v řízení 

způsobem, který považuje za vhodný a řízení vede tak, aby bez zbytečných formalit a při poskytnutí stejné 

příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu. 

Rozhodce spor rozhoduje podle příslušných platných norem hmotného práva České republiky. Ve věci samé 

rozhoduje rozhodce rozhodčím nálezem, v jiných případech je rozhodováno usnesením. Doba vedení rozhodčího 

řízení od obdržení kompletních listinných podkladů do vydání rozhodčího nálezu zpravidla činí 1 měsíc. 

 

3. Odměna rozhodce a předpokládané druhy nákladů v rozhodčím řízení a pravidla pro jejich přiznání: 

Odměna rozhodce činí 5% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 10.000,- Kč + DPH v zákonné výši. Již 
zaplacená částka na odměnu rozhodce se i v případě zastavení řízení nebo jiného než pravomocného meritorního 

skončení řízení nevrací. Dále mohou v rozhodčím řízení vzniknout náklady řízení mj. jako hotové výdaje 

účastníka a jeho zástupce, odměna právního zástupce účastníka, ušlý výdělek účastníka, náklady znaleckého 

posudku, poštovné apod. Rozhodce přizná straně, která měla ve věci plný nebo částečný úspěch náhradu nákladů 

řízení potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. O 

náhradě odměny za právní zastoupení účastníka advokátem a o náhradě jeho hotových výdajů rozhoduje 

rozhodce přiměřeně podle vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. a č. 484/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

4. Místo konání rozhodčího řízení:  

Místem konání rozhodčího řízení je sídlo rozhodce. Strany se dle ust. § 19 odst. 3 z.č. 216/1994 Sb. dohodly, že 
rozhodčí řízení se bude konat bez ústního jednání jen na základě písemných podkladů předložených stranami.  

 

5. Způsob doručení rozhodčího nálezu: 

Rozhodčí nález se doručuje stranám nebo jejich zástupcům v listinné formě do vlastních rukou adresáta 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb za podmínek dle přísl. ust. z.č. 99/1963 Sb. 

 

6. Vykonatelnost rozhodčího nálezu: 

Rozhodčí nález je konečný, dnem doručení stranám nabývá účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je 

soudně vykonatelný.  

 

7. Společná ustanovení: 

Otázky rozhodčího řízení výše nevymezené se řídí z.č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 
nálezů, ve znění pozdějších předpisů a přiměřeně též z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. 


