Předsednictvo Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze schválilo na
svém zasedání dne 16. srpna 2018 tuto přílohu k Mediačním pravidlům

Sazebník Mediačních pravidel
Článek 1 - Úvodní ustanovení
1. Tento Sazebník je přílohou k Pravidlům Rozhodčího soudu o mimosoudním řešení sporů cestou
mediace (dále jen „Mediační pravidla“). Veškeré pojmy uváděné v tomto Sazebníku s velkým
písmenem mají význam definovaný v Mediačních pravidlech, pokud nejsou definovány v tomto
Sazebníku jinak.
2. Tato příloha (dále jen “Sazebník”) určuje výši následujících poplatků:
1. Poplatek za přijetí žádosti o zahájení mediace dle čl. 4 Mediačních pravidel (dále jen
“Poplatek za přijetí žádosti”);
2. Poplatek za vyřízení výzvy k zahájení mediace dle čl. 5 odst. 1 Mediačních pravidel (dále
jen “Poplatek za vyřízení výzvy”);
3. Administrativní náklady Rozhodčího soudu a zálohy na ně dle čl. 11 odst. 3 Mediačních
pravidel; a
4. Odměna a náklady Mediátora a zálohy na ně dle čl. 11 odst. 4 Mediačních pravidel
(všechny výše uvedené dále také jako “Mediační poplatky”).
3. Tento Sazebník upravuje vybírání Mediačních poplatků v souvislosti s používáním Mediačních
pravidel.
4. V případech, kdy má Rozhodčí soud diskreci při vyměřování Mediačních poplatků, postupuje
tak, aby byla zachována efektivnost a ekonomičnost mediace, a tak, aby Strany motivoval
k využívání mediace při řešení jejich sporu.
5. Mediační poplatky mohou být stanoveny výhradně Rozhodčím soudem v souladu s Mediačními
pravidly a tímto Sazebníkem. Samostatné dohody mezi stranami a Mediátorem v tomto směru
nejsou dle Mediačních pravidel dovoleny.

Článek 2 - Poplatek za přijetí žádosti a Poplatek za vyřízení výzvy
1. Poplatek za přijetí žádosti se stanovuje na 2000 Kč.
2. Poplatek za vyřízení výzvy se stanovuje na 2000 Kč.
3. Poplatky podle bodu 1 a 2 tohoto článku jsou nevratné a budou započteny proti záloze na
administrativní náklady ve prospěch Strany nebo Stran, které jej zaplatily.
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4. Pokud se mediace účastní více než dvě Strany, Poplatek za přijetí žádosti nebo Poplatek za
vyřízení výzvy se zvyšuje o 20% za každou další Stranu, avšak maximálně o 60%.

Článek 3 - Administrativní náklady
1. Administrativní náklady Rozhodčího soudu vzniklé během mediace jsou určeny následujícím
způsobem:
10.000 Kč při hodnotě sporu až do výše 1.000.000 Kč (včetně);
20.000 Kč při hodnotě sporu mezi 1.000.001 Kč a 10.000.000 Kč;
30.000 Kč při hodnotě sporu mezi 10.000.001 Kč a 50.000.000 Kč;
40.000 Kč při hodnotě sporu mezi 50.000.001 Kč a 100.000.000 Kč;
50.000 Kč při hodnotě sporu převyšující 100.000.000 Kč.

2. V případech, kdy není hodnota sporu stanovena, mohou být administrativní náklady stanoveny
Rozhodčím soudem na základě jeho uvážení s ohledem na všechny okolnosti případu, zahrnující
poznatky o možné hodnotě sporu, avšak za běžných okolností nepřesáhnou administrativní
náklady 30.000 Kč.
3. Náklady spojené s využitím jednací místnosti zajištěné Rozhodčím soudem jsou stanoveny na
900 Kč/hodinu.

Článek 4 - Odměna a náklady Mediátora
1. Rozhodčí soud vybírá pro Mediátora odměnu a náhradu jeho nákladů, a to i na základě záloh.
Skutečným příjemcem plateb je Mediátor.
2. Pokud se strany a Mediátor nedohodnou jinak, bude odměna Mediátora vypočítána na základě
hodinové sazby a času, který Mediátor přiměřeně strávil mediací a její přípravou. Hodinovou
sazbu určuje po konzultaci s Mediátorem a se stranami Rozhodčí soud při jmenování Mediátora.
3. Hodinová sazba je určena následujícím způsobem:
3.000 Kč při hodnotě sporu až do výše 1.000.000 Kč (včetně);
4.000 Kč při hodnotě sporu mezi 1.000.001 Kč a 10.000.000 Kč;
5.000 Kč při hodnotě sporu mezi 10.000.001 Kč a 50.000.000 Kč;
6.000 Kč při hodnotě sporu mezi 50.000.001 Kč a 100.000.000 Kč;
8.000 Kč při hodnotě sporu převyšující 100.000.000 Kč.
4. V případech, kdy není hodnota sporu stanovena, je hodinová sazba stanovena Rozhodčím
soudem na základě jeho uvážení s ohledem na všechny okolnosti případu, zahrnující poznatky
o možné hodnotě sporu, avšak za běžných okolností nepřesáhne 3.500 Kč.
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5. Pokud s tím Strany a Mediátor souhlasí, může Rozhodčí soud stanovit jednorázovou odměnu
Mediátora pro celou mediaci namísto stanovení hodinové sazby. Jednorázová odměna se
stanoví v přiměřené výši a s ohledem na složitost sporu, množství práce, které bude podle
předpokladu stran a Mediátora vyžadováno po Mediátorovi, a s ohledem na jakékoliv další
relevantní okolnosti.
6. Na základě žádosti Stran a Mediátora může Rozhodčí soud stanovit jednorázovou odměnu pro
Mediátora pro případ uzavření Mediační dohody (success fee), přičemž přiměřeně sníží
hodinovou sazbu určenou dle bodů 3 a 4 tohoto článku. Jednorázová odměna se stanoví po
konzultaci se stranami v přiměřené výši a s ohledem na hodnotu sporu a míru snížení hodinové
sazby. Jednorázová odměna bude Stranami vyplacena Mediátorovi v případě uzavření mediační
dohody (čl. 12 písm. e) Mediačních pravidel. Pokud je mediační dohoda uzavřena jen v části
sporu, nebo pokud není mediační dohoda uzavřena vůbec, rozhodne Rozhodčí soud po
konzultaci Stran a Mediátora o poměrné částce, kterou mají Strany mediátorovi vyplatit.
7. Výše přiměřených nákladů Mediátora bude stanovena Rozhodčím soudem. Před stanovením
nákladů vyzve Rozhodčí soud Mediátora k předložení vyúčtování jeho nákladů. V odůvodněných
případech může požadovat předložení dokumentů prokazující skutečné vynaložení nákladů.

Článek 5 - Výjimečné případy
1. Ve výjimečných případech může Rozhodčí soud stanovit vyšší administrativní náklady, než jak
vyplývá z kritérií uvedených v čl. 3 tohoto Sazebníku, a to za předpokladu, že o tom Strany
předem informuje.
2. Ve výjimečných případech může Rozhodčí soud zvýšit, nebo snížit výši hodinové sazby nebo
výši jednorázové odměny Mediátora na základě odůvodněné žádosti některé ze Stran nebo
Mediátora. Před zvýšením nebo snížením hodinové sazby nebo jednorázové odměny vyzve
Rozhodčí soud Strany a Mediátora k vyjádření.

Článek 6 - Dřívější rozhodčí řízení
Jestliže mediaci předchází podání žaloby podle Řádu Rozhodčího soudu týkající se stejných Stran
a stejného nebo částečně stejného sporu, nevyčerpaný poplatek za podání zaplacený v souvislosti
s takovým rozhodčím řízením bude započten na administrativní náklady mediace.

Článek 7 - Měna
Veškeré platby, které jsou stanoveny Rozhodčím soudem nebo které vyplývají z tohoto Sazebníku
nebo z Mediačních pravidel, jsou splatné v korunách českých (Kč) s výjimkou případů, kdy to
použitelné právo zakazuje, přičemž v takovém případě může Rozhodčí soud použít jiná kritéria a
jiné uspořádání pro stanovení výše odměny v jiné měně.
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Článek 8 - DPH a Působnost
1. Součástí výše stanovené odměny Mediátora není případná daň z přidané hodnoty (DPH), ani
jiné daně, poplatky či cla vztahující se k odměně Mediátora. Strany mají povinnost zaplatit
veškeré daně nebo poplatky, avšak úhrada zaplacení těchto daní nebo poplatků je výhradně
záležitostí Mediátora a Stran.
2. Pokud je mediátor plátcem DPH nebo jiné obdobné daně či poplatku, vybírá pro něj Rozhodčí
soud i tuto daň nebo poplatek, aniž by byl plátcem DPH nebo jinak povinný na základě obdobné
daně či poplatku.
3. Výše uvedená ustanovení o nákladech řízení jsou účinná od 1. října 2018 a platí pro všechna
řízení, která se řídí Mediačními pravidly.
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