DODATEK č. 1
K ŘÁDU ROZHODČÍHO SOUDU
PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY
A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako
stálý rozhodčí soud na základě § 19 zákona ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 zákona č. 216/1994
Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 1.
k Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

I.
Změna řádu
1. V § 1 odst. 3 se věta první nahrazuje větou: „Nedostatek pravomoci rozhodčího soudu může
strana vznést nejpozději při prvním úkonu v řízení, který se týká věci samé.“
2. V § 6 odst. 3 se věta poslední zrušuje.
3. V § 7 se za slova „Řízení se koná v češtině“ vkládají slova „(popř. slovenštině)“.
4. V § 9 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou: „Ve sporech ze spotřebitelských smluv se rozhodci
řídí i právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele (§ 25 odst. 3 zákona).“
5. V § 17 odst. 1 písm. a) se na konci bodu (i) doplňuje slovo „osoby“.
6. V § 17 odst. 1 písm. a) bod (ii) zní: „u fyzických osob podnikatelů: firmu (je-li osoba zapsána v
obchodním rejstříku), identifikační číslo osoby, jméno a příjmení (u osob nezapsaných do
obchodního rejstříku), místo podnikání a bydliště,“.
7. V § 17 odst. 1 písm. a) bod (iii) zní: „u fyzických osob nepodnikatelů: jméno, příjmení a bydliště;
jsou-li tyto údaje známy, uvede se i rodné číslo nebo datum narození,“.
8. V § 20 se na konci odst. 1 doplňuje věta: „Lhůta k odstranění vad může být tajemníkem
v odůvodněných případech prodloužena.“.
9. V § 20 odst. 2 se za slova „, stanoví ji“ vkládá slovo „tajemník“ a slova „, rozhodčí senát,
popřípadě tajemník, není-li rozhodčí senát ještě ustaven“ se zrušují.
10. V § 22 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
11. V § 22 se na konci odst. 2 doplňuje věta: „Na žádost žalovaného mohou být tyto lhůty
prodlouženy.“.
12. V § 23 se vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:
„7.
V případě zániku funkce rozhodce v průběhu řízení je ta ze stran, která měla právo
tohoto rozhodce jmenovat, oprávněna jmenovat nového rozhodce, a to i v případě, že
rozhodce, jehož funkce zanikla, byl původně jmenován předsedou rozhodčího soudu
postupem dle odstavce 1, věta druhá. Při jmenování nového rozhodce se postupuje obdobně
podle odstavců 1 až 3. Nově jmenovaný rozhodce vstupuje do řízení ve stavu k datu přijetí
funkce rozhodce.
8.
Změna v osobě rozhodců v průběhu řízení není důvodem pro změnu předsedy
rozhodčího senátu.“.
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13. V § 29 se vkládá nový odst. 2, který zní:
„2.
S výjimkou sporů ze spotřebitelských smluv může rozhodčí senát vyzvat strany, aby se
ve lhůtě, která nesmí být kratší než 10 dní od doručení výzvy, vyjádřily, zda souhlasí s tím, aby
ve věci bylo rozhodnuto bez ústního jednání pouze na základě písemností. Jestliže se strana k
této výzvě ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s rozhodnutím sporu bez nařízení
jednání souhlasí.“
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
14. V § 36 se slovo „se“ zrušuje.
15. V § 45 odst. 7 zní:
„7.
Vlastní výlohy stran jsou výdaje, které strany vynakládají na úhradu nákladů
potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, zejména honoráře právních zástupců
či cestovní a ubytovací výlohy (dále jen „vlastní výlohy stran“).“.
16. Nadpis § 46 zní:
„Obecná ustanovení o poplatcích a o platbách“.
17. V § 46 se vkládá nový odst. 1, který zní:
„1.
Poplatky či paušál na správní náklady, které byly uhrazeny na základě tohoto řádu, se
stranám vrací pouze v případě, že je tak řádem výslovně stanoveno, v ostatních případech se
nevrací, a to bez ohledu na to, kdy a za jakých okolností bylo řízení ukončeno.“
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.
18. V § 47 odst. 3 zní:
„3.
V případě, že se v průběhu řízení zvýší hodnota sporu, protižaloby nebo námitky
započtení dle § 31 odst. 3 a nebo spor přestane být tuzemským sporem (§ 57 odst. 2),
postupuje se při stanovení hodnoty předmětu sporu obdobně podle § 20 odst. 2 a strana je
povinna doplatit rozdíl mezi původní a nově stanovenou výší poplatku. Pokud tak neučiní ani
do vydání usnesení, kterým se projednávání sporu končí, rozhodčí senát v části týkající se
rozšíření uplatněného nároku, které bylo důvodem pro zvýšení poplatku a pro něž nebyl
poplatek zaplacen, řízení zastaví.“
19. V § 48 odst. 2 se za slova „§ 29 odst. 1“ vkládají slova „a 2“.
20. V § 53 odst. 2 se za slova „§ 29 odst. 1“ vkládají slova „a 2“.
21. V § 57 odst. 2 zní:
„2.
Tuzemským sporem se pro účely sazebníku rozumí spor, v němž se použije české
hmotné právo, řízení se koná v češtině, na území České republiky, rozhodnutí se vydává v
češtině a všichni účastníci, popřípadě organizační složky zahraničních právnických osob
účastnících se sporu a zapsané v českém obchodním rejstříku, jestliže se spor týká těchto
organizačních složek, mají sídlo či bydliště na území České republiky.“.
II.
Přechodná ustanovení
Řízení zahájená před 1. říjnem 2015 se dokončí podle dosavadních předpisů, pokud strany shodně
nenavrhnou, aby byla dokončena podle tohoto řádu.

III.
Účinnost dodatku
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Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.
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