Poplatky - ceník služeb – náklady řízení
1.

Úvodní ustanovení

1.1.

Výše poplatků - ceník (dále v textu jen "ceník") stanoví výši poplatků za činnost rozhodce – náklady
rozhodčího řízení.

1.2.

Uvedené ceny v ceníku se stanoví dohodou dle zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
pro činnost výše uvedeného rozhodce a všichni účastníci před ním realizovaným řízením, jsou povinni se jim
řídit.

1.3.

Poplatky za úkony rozhodce v řízení a činnost poradce, která není blíže specifikována a určena a nelze je
stanovit dohodou, stanoví se náklady dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

1.4.

Všechny částky uvedené na www.zubek.eu a tím i v tomto ceníku, jsou bez aktuální výše daně z přidané
hodnoty (DPH). DPH se stanoví a připočte dle příslušných právních předpisů. Rozhodce může dle svého
uvážení DPH započítat do cen uvedených v ceníku.

1.5.

Činnost rozhodce – poradce je vždy úplatná, pokud není písemně dohodnuto jinak. Tento ceník upravuje:

2.
2.1.

2.2.

a)

poplatek za rozhodčí a mediační řízení (obecně řízení);

b)

poplatek za odročení, nařízeného ústního jednání, apod.;

c)

placení úhrad na hotové výdaje účelně vynaložené v souvislosti s řízením;

d)

poplatky za úkony rozhodce v řízení (pokud rozhodci náleží).

Ceník služeb
Orientační ceny - poplatky stanovené hodinovou sazbou jsou:
a)

za každou i započatou hodinu přípravy

350,- Kč

b)

za každou i započatou hodinu hlavního neveřejného řízení

850,- Kč

c)

ostatní účelně vynaložené náklady

d)

cestovní náhrady

8,50 Kč/km

e)

účast na semináři, konzultace

dle dohody

f)

poplatky za ostatní činnost rozhodce

dle dohody

g)

poradenská činnost týkající se rozhodčích doložek on-line

dle skutečných nákladů

0,- Kč

Orientační ceny - poplatky stanovené jednotnou sazbou jsou:
a)

u jednoduchých sporů do 25.000,- Kč je stanovena částka

b)

poplatek za jiné rozhodčí řízení je stanoven na cca 2,5% z hodnoty sporu

800,- Kč

nejméně ovšem 800,- Kč nejvíce 1.000.000,- Kč a to následovně:
u sporů od 25.000,- do 100.000,u sporů od 100.000,- do 250.000,u sporů od 250.000,- do 1.000.000,u sporů od 1.000.000,- do 2.000.000,u sporů od 2.000.000,- do 5.000.000,u sporů od 5.000.000,- do 10.000.000,u sporů od 10.000.000,-

2.3.

max.: 2.500,-Kč
max.: 6.000,-Kč
max.: 20.000,-Kč
max.: 40.000,-Kč
max.: 100.000,-Kč
max.: 200.000,-Kč
max.: 1.000.000,-Kč

c)

poplatek za dvojinstanční jednání (zahájené jednoinstančně)

navíc + 5.000,- Kč

d)

ostatní mimořádně účelně vynaložené náklady

d)

příplatek za rychlost se nevybírá, veškeré řízení jsou v režimu velmi urgentní, vydání rozhodnutí u
běžného sporu je do 4 týdnů od podání žaloby.

dle skutečných nákladů

Před zahájením samotného řízení se stanoví odhadem předpokládaná náročnost řízení a osoba požadující
služeb rozhodce uhradí min. 50% dle Usnesení rozhodce, kterým rozhodce oznamuje zahájení řízení. Pokud
www.zubek.eu

takto dotčená strana (strany) neučiní je oprávněn rozhodce vynaložené náklady vymáhat dle platného práva.
2.4.

3.

Pokud účastník řízení hodlá jednat dvojinstančně, oznámí tento požadavek v zahájeném jednoinstančním
řízení rozhodci na základě doručení Usnesení rozhodce ve stanovené lhůtě pro podání vyjádření dané v
Usnesení. Dvojinstanční jednání je zpoplatněno nad rámec základního rozhodčího poplatku ve výši + 5.000,Kč. Tento poplatek musí být uhrazen spolu s podáním návrhu na dvojinstanční řízení. Poplatek hradí ten
účastník řízení, který o dvojinstanční řízení požádal. Bez uhrazení tohoto poplatku se vede řízení
jednoinstanční.

Závěrečné ustanovení

3.1.

Veškeré změny a úpravy jsou možné ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a rozhodce si vyhrazuje právo je
změnit. Změny jsou účinné dnem publikováním (zveřejněním) na internetových stránkách rozhodce www.zubek.eu, pokud nebude uveden den účinnosti pozdější. Probíhající řízení před změnou platných na
počátku řízení, nesouhlasí-li smluvní strany se změnou podmínek během probíhajícího řízení.

3.2.

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem podpisu rozhodčí smlouvy, smlouvy a rozhodčí doložkou a
podobných smluv, které řeší spory před výše uvedeným rozhodcem.

3.3.

Tento ceník se použije pro všechna řízení zahájená ode dne 1. ledna 2012.

www.zubek.eu

