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Etický kodex Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky 

a Agrární komoře České republiky 
 

Preambule  
 

Tento Etický kodex výslovně upravuje již dlouhodobě uznávaná a fungující pravidla pro osoby, které 
vystupují jako rozhodci v rozhodčím řízení vedeném Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“). Tato pravidla jsou tradičně 
přijímána v mezinárodním i vnitrostátním rozhodčím řízení po celém světě.  

 
Čl. I Úvodní ustanovení  

 
1. Tento Etický kodex se vztahuje na osoby zapsané na Seznamu rozhodců Rozhodčího soudu, stejně 

tak na osoby zapsané jako rozhodce pro konkrétní řízení Rozhodčího soudu ad hoc (dále jen 
„rozhodce“). 

2. Statut Rozhodčího soudu, Řád Rozhodčího soudu a další předpisy o vedení rozhodčího řízení mají 
přednost před tímto Etickým kodexem. 

3. Pravidla obsažená v Etickém kodexu slouží jako vodítko pro rozhodce. Samotné porušení pravidel 
obsažených v tomto Etickém kodexu nedává základ pro zrušení rozhodčího nálezu vydaného 
v rozhodčím řízení. 

4. Rozhodce odpovídá za výkon své činnosti vlastním jménem. V případě závažného porušování 
etických standardů platných v rozhodčím řízení lze vůči rozhodci využít postih stanovený tímto 
Etickým kodexem.  

 
Čl. II Profesní kompetence a dostupnost 

 
1. Rozhodce přijme funkci rozhodce jen tehdy, pokud se zcela domnívá, že má dostatečné profesní, 

jazykové a odborné znalosti,  které mu umožňují řádně a efektivně projednat a rozhodnout daný 
spor.  

2. Rozhodce nepřijme funkci rozhodce, pokud se vzhledem ke svému současnému časovému vytížení 
domnívá, že nemá dostatečnou časovou kapacitu k projednání daného případu tak, aby bylo 
zajištěno jeho efektivní projednání a řádné rozhodnutí. Obdobně se postupuje, pokud se rozhodce 
může opodstatněně domnívat, že jeho časová kapacita bude v dohledné budoucnosti naplněna.  

 
Čl. III Nestrannost a nezávislost 

 
1. Rozhodce jedná v rozhodčím řízení nezávisle a nestranně. Rozhodce při posouzení své nezávislosti 

a nestrannosti postupuje přiměřeně dle Směrnice IBA o střetu zájmů v mezinárodním rozhodčím 
řízení v aktuálním znění (IBA Guidelines on Conflicts of Interests in International Arbitration). 

2. Rozhodce se zdrží jakékoliv ex parte komunikace se stranami či jejich zástupci týkající se věci, v níž 
byl jmenován rozhodcem, a to i před tím, než k jeho jmenování došlo. To neplatí v rozsahu, v jakém 
strana či její zástupce komunikuje s rozhodcem pro ověření, zda může navržený rozhodce svou 
nominaci přijmout (z hlediska své časové dostupnosti, odbornosti či konfliktu zájmů), či k ověření 
akceptovatelnosti (z hlediska předpokládané časové dostupnosti, odbornosti či konfliktu zájmů) 
zvažovaných kandidátů na předsedu rozhodčího senátu. V každém případě se ex parte komunikace 
nesmí týkat podrobností merita sporu či konkrétního procesního postupu v dané věci. 
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3. Po ustanovení rozhodčího senátu vede rozhodce veškerou procesní komunikaci se stranami 
prostřednictvím administrativního aparátu Rozhodčího soudu nebo s jeho vědomím o takové 
komunikaci. 

 
Čl. IV Smír 

 
Pokud je to v daném případě účelné a vhodné, rozhodce aktivně usiluje o dosažení smíru mezi stranami 
a to v průběhu celého rozhodčího řízení. 
 

Čl. V Efektivita řízení 
 
Rozhodce postupuje vždy tak, aby rozhodčí řízení bylo vedeno pečlivě a efektivně, aby nedocházelo ke 
zbytečným průtahům a aby stranám nevznikaly nedůvodné náklady. 
 

Čl. VI Mlčenlivost 
 

1. Rozhodce zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem 
funkce rozhodce, a to i po zániku funkce rozhodce, pokud nebyl této povinnosti zproštěn.  

2. Rozhodce zajistí, aby jeho zaměstnanci, příp. další jím pověřené osoby, zachovávali ve stejném 
rozsahu mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s činností rozhodce, 
pokud nebyli této povinnosti zproštěni. 

 
Čl. VII Ochrana dobrého jména rozhodčího řízení a Rozhodčího soudu 

 
Rozhodce i v době, kdy nepůsobí jako rozhodce v konkrétním rozhodčím řízení,  jedná vždy s loajalitou 
vůči rozhodčímu řízení a Rozhodčímu soudu, zejména hájí dobré jméno rozhodčího řízení a Rozhodčího 
soudu. 

Čl. VIII Opatření při porušení Etického kodexu 
 
1. V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto Etického kodexu rozhoduje o uložení opatření 

předsednictvo Rozhodčího soudu. 
2. Předsednictvo Rozhodčího soudu může uložit: 

(a) Snížení odměny rozhodce pro konkrétní spor; 
(b) Odebrání celé odměny rozhodce pro konkrétní spor; 
(c) Vyškrtnutí rozhodce ze Seznamu rozhodců Rozhodčího soudu. 

3. Sankci lze pro konkrétní spor uložit i zpětně. Rozhodce je povinen vrátit již vyplacenou odměnu 
rozhodce, která byla rozhodnutím předsednictva Rozhodčího soudu snížena či odebrána. 

 
Čl. IX Závěrečná ustanovení 

 
Tento Etický kodex nabývá účinnosti dne 1.6.2022. 
 
 
 

JUDr. Juraj Szabó, Ph.D. 
předseda Rozhodčího soudu 


