STATUT
MEZINÁRODNÍHO ROZHODČÍHO SOUDU
při Českomoravské komoditní burze
Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze vydává na základě ustanovení
§ 13 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších
předpisů a ustanovení § 28 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů
Statut Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze
Čl. I
(1) Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (dále jen Rozhodčí soud) je
stálý nezávislý rozhodčí soud, který rozhoduje veškeré majetkové spory nezávislými rozhodci vedenými na
listině rozhodců Rozhodčího soudu nebo pro rozhodování konkrétního sporu schválenými předsednictvem
Rozhodčího soudu. Rozhodci při rozhodování sporů postupují podle aplikovatelných předpisů o rozhodčím
řízení. Z rozhodování rozhodci před Rozhodčím soudem jsou vyloučeny spory, u nichž přenesení
pravomoci k jejich projednání a rozhodnutí na rozhodce nepřipouští obecně závazné právní předpisy.
(2) Rozhodčí soud dále zprostředkovává podporu a administrativní zázemí pro řešení sporů
alternativními metodami mimo rozhodčí řízení.
(3) Sídlem Rozhodčího soudu je Praha.
Čl. II
(1) Rozhodčí soud se skládá z předsednictva Rozhodčího soudu (dále jen předsednictvo),
rozhodců (dále jen rozhodci) a tajemníka Rozhodčího soudu (dále jen tajemník).
(2) Tento Statut upravuje základní organizační uspořádání Rozhodčího soudu. Další podrobnosti
jsou upraveny Řádem Rozhodčího soudu (dále jen Řád) a dalšími vnitřními předpisy Rozhodčího soudu.
Čl. III
(1) V čele Rozhodčího soudu je sedmičlenné předsednictvo, jehož šest členů je voleno na dobu
pěti let burzovní komorou. Tajemník je sedmým členem předsednictva, jmenovaný burzovní komorou.
Členem předsednictva může být zvolen pouze rozhodce zapsaný na listině rozhodců vedené Rozhodčím
soudem, který je vysoce odborně způsobilý, působil delší dobu jako rozhodce a požívá vážnosti u odborné
veřejnosti v tuzemsku i v zahraničí.
(2) Předsednictvo se skládá z předsedy, jednoho či více místopředsedů, členů a tajemníka
Rozhodčího soudu.
(3) Předsednictvo volí předsedu a místopředsedu (místopředsedy), kteří jménem Rozhodčího
soudu činí právní jednání a vystupují vůči třetím osobám. Místopředseda (místopředsedové) zastupují
předsedu ve všech jeho funkcích v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění, a to v pořadí určeném
předsednictvem, je-li zvoleno více místopředsedů. Za Rozhodčí soud je oprávněn jednat rovněž tajemník
Rozhodčího soudu. Tento jedná na základě pověření a v rozsahu určeném předsednictvem Rozhodčího
soudu, přičemž se může jednat o pověření jak jednorázové, tak trvalé a může být zakotveno i ve vnitřních
předpisech Rozhodčího soudu.
(4) Předsednictvo Rozhodčího soudu řídí Rozhodčí soud, činí jednání svěřené mu tímto Statutem
a Řádem a veškerá další právní jednání, která patří do pravomoci Rozhodčího soudu a která nepřísluší
předsedovi, resp. místopředsedovi (místopředsedům) Rozhodčího soudu, rozhodcům a dalším osobám
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poskytujícím možnost alternativního řešení sporů mimo rozhodčí řízení, ani tajemníkovi. Předsednictvo
dohlíží na řádný chod rozhodčího řízení a dalších činností Rozhodčího soudu a prostřednictvím tajemníka
a sekretariátu obstarává veškerou agendu spojenou s činností Rozhodčího soudu. Předsednictvo se schází
pravidelně na zasedáních svolávaných předsedou, resp. místopředsedou nebo tajemníkem Rozhodčího
soudu. Není-li zasedání předsednictva svoláno alespoň jedenkrát v kalendářním čtvrtletí, je kterýkoliv
z členů předsednictva oprávněn předsedu k jeho svolání vyzvat. Předseda nebo jiná oprávněná osoba je
v takovém případě povinna zasedání svolat do dvou týdnů od obdržení této výzvy. Jestliže tak neučiní, je
zasedání předsednictva oprávněn svolat kterýkoliv jeho člen.
(5) Předsednictvo je způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnáší
se nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo v případě jeho
nepřítomnosti hlas předsedajícího.
(6) Z projednávání konkrétní věci a hlasování o ní je vyloučen člen předsednictva, jestliže je se
zřetelem na jeho poměr k věci, k stranám konkrétního řízení nebo k jejich zástupcům dán důvod
pochybovat o jeho nepodjatosti. Je-li některý z členů předsednictva z projednávání konkrétní věci
a hlasování o ní vyloučen, určuje se usnášeníschopnost předsednictva a většina potřebná pro přijetí věci
ve smyslu čl. III odst. (5) Statutu podle počtu členů předsednictva a přítomných členů předsednictva, kteří
jsou oprávnění se projednávání věci a rozhodování o ní účastnit.
(7) Předsednictvo se může usnášet rovněž distančním způsobem, jestliže tento postup
v urgentních případech navrhne kterýkoli člen předsednictva a jestliže s tímto postupem souhlasí
nadpoloviční většina členů předsednictva oprávněných hlasovat. Členové představenstva obdrží
v takovém případě s dostatečným předstihem veškeré podklady týkající se věci, o níž má být rozhodováno.
Za přítomné se v takovém případě považují a většina rozhodná pro přijetí rozhodnutí se počítá ze všech
členů představenstva.
(8) Členové předsednictva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se
dověděli v souvislosti s výkonem funkce člena předsednictva. V případě, že se tyto skutečnosti týkají
konkrétního rozhodčího řízení, uplatní se analogicky povinnost mlčenlivosti ve smyslu § 6 zákona
č. 216/1994 Sb., pokud nebyli dotčení členové předsednictva této povinnosti zproštěni v souladu
s citovanou úpravou.
(9) Předsednictvo může přizvat k projednávání konkrétní záležitosti jakoukoli třetí osobu, je-li to
potřebné a účelné a souhlasí-li s tím nadpoloviční většina přítomných členů předsednictva oprávněných
účastnit se projednávání konkrétní věci a rozhodování o ní. V takovém případě se tato třetí osoba zaváže
písemně nebo svým prohlášením do zápisu pořizovaného ze zasedání předsednictva k mlčenlivosti
a současně prohlásí, že splňuje požadavky nestrannosti ve vztahu k projednávané věci.
(10) Pravidla nestrannosti a povinnost mlčenlivosti se vztahuje též na zaměstnance sekretariátu,
či jakékoli třetí osoby, které Rozhodčí soud využívá pro plnění svých funkcí. Odpovídající interní postupy
pro splnění těchto požadavků stanovuje předsednictvo Rozhodčího soudu vnitřním předpisem.
(11) Člen předsednictva nesmí po dobu trvání své funkce zastupovat účastníka řízení v řízeních
před tímto Rozhodčím soudem.
Čl. IV
(1) Veškeré spory, o nichž lze uzavřít rozhodčí smlouvu v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb.,
rozhodují nezávislí a nestranní rozhodci, a to v souladu s uvedeným zákonem, dalšími aplikovatelnými
právními předpisy, tímto Statutem a Řádem. K rozhodování sporů jsou povoláni rozhodci zapsaní na listině
rozhodců vedené Rozhodčím soudem nebo rozhodci, které pro konkrétní spor schválí předsednictvo na
návrh stran konkrétního sporu. Člen předsednictva nesmí být po dobu trvání své funkce předsedou
(místopředsedou) Rozhodčího soudu jmenován do funkce rozhodce, respektive předsedy rozhodčího
senátu, ani jediného rozhodce v konkrétním sporu rozhodovaném v řízení před tímto Rozhodčím soudem.
(2) Rozhodčí soud vede listinu rozhodců. Na listinu rozhodců může být zapsána osoba, která si
svou činností osvojila způsobilost pro funkci rozhodce a jejíž vědomosti a zkušenosti včetně znalosti práva
ve spojení s osobními vlastnostmi dávají záruku úspěšného výkonu funkce rozhodce. Státní občanství
České republiky není pro zápis na listinu podmínkou. Konkrétní podmínky vedení listiny rozhodců, jakož
i způsobu a podmínek pro zápis na ni je stanoven vnitřním předpisem Rozhodčího soudu.
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(3) Požadavky kladené na rozhodce zapsané na listině rozhodců se ve stejném rozsahu použijí též
na rozhodce schválené pro konkrétní spor předsednictvem v souladu s čl. IV odst. (2) Statutu.
(4) Práva a povinnosti rozhodců jsou upraveny zákonem, tímto Statutem a Řádem a dalšími
vnitřními předpisy Rozhodčího soudu upravujícími postavení a práva a povinnosti rozhodce.
(5) Rozhodci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděli v souvislosti
s výkonem funkce rozhodce, pokud nebyli této povinnosti zproštěni ve smyslu § 6 zákona č. 216/1994 Sb.
Čl. V
(1) Rozhodčí soud umožňuje řešení sporů dalšími alternativními způsoby kromě rozhodčího řízení.
Způsob a podmínky alternativního řešení sporů jsou stanoveny vnitřními předpisy Rozhodčího soudu.
Čl. VI
(1) Návrh na složení nového předsednictva ve smyslu čl. III odst. 1 Statutu předkládá burzovní
komoře předseda, resp. místopředseda Rozhodčího soudu před koncem funkčního období, na něž bylo
předsednictvo zvoleno.
(2) Členové předsednictva zůstávají ve funkci i po uplynutí období, na něž byli zvoleni, dokud není
zvoleno nové předsednictvo.
(3) Předsednictvo může požádat burzovní komoru o doplnění svých členů na zbytek funkčního
období, jestliže některý člen na funkci rezignoval nebo z jiných důvodů nemůže funkci v předsednictvu
vykonávat; musí tak však učinit, poklesne-li počet členů předsednictva tak, že by nebylo ve smyslu čl. III
odst. 5 Statutu schopné usnášení. V takovém případě se použije přiměřeně ustanovení odst. 1 tohoto
článku.
Čl. VII
(1) Tajemník organizuje činnost Rozhodčího soudu a plní úkoly, jimiž je Řádem a dalšími vnitřními
předpisy Rozhodčího soudu nebo předsednictvem pověřen.
(2) Tajemník připravuje zasedání předsednictva.
(3) Tajemník řídí práci sekretariátu Rozhodčího soudu a odpovídá předsednictvu za jeho činnost.
Předkládá předsednictvu návrhy k činnosti sekretariátu a pečuje o řádný průběh rozhodčího řízení a jeho
formálních náležitostí.
(4) Tajemník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděl při výkonu
své funkce. V případě, že se tyto skutečnosti týkají konkrétního rozhodčího řízení, uplatní se analogicky
povinnost mlčenlivosti ve smyslu § 6 zákona č. 216/1994 Sb., pokud nebyl tajemník této povinnosti zproštěn
v souladu s citovanou úpravou.
(5) V případě, že je v souladu se zákonem č. 229/1992 Sb. burzovní komorou jmenován zástupce
tajemníka, vykonává výše uvedené povinnosti v rozsahu stanoveném Řádem a dalšími vnitřními předpisy
Rozhodčího soudu. Povinnost mlčenlivosti ve smyslu čl. VI odst. 4 Statutu se na zástupce tajemníka
vztahuje analogicky. Zástupce tajemníka není členem předsednictva Rozhodčího soudu.
Čl. VIII
(1) Rozhodčí soud v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce vystupuje v
pracovněprávních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Je povinen
pečovat o vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů v souladu se zákoníkem práce, ostatními právními
předpisy a pravidly slušnosti a občanského soužití.
(2) Předseda, popř. místopředseda (místopředsedové) Rozhodčího soudu v rozsahu jejich
pravomoci uzavírají se zaměstnanci Rozhodčího soudu pracovní smlouvy; může pověřit tajemníka, aby
uzavíral dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, popř. i jiné smlouvy, pokud to umožňují
právní předpisy.
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(3) Předseda, popř. místopředseda (místopředsedové) Rozhodčího soudu sjednává se
zaměstnanci pracovní a platové podmínky, za nichž se má práce konat.
Čl. IX
(1) Rozhodčí soud je ve své rozhodovací, organizační a ekonomické činnosti nezávislý.
(2) Rozhodčí soud vede samostatné účetnictví, samostatně hospodaří a z finančních prostředků
složených na účtech Rozhodčího soudu hradí veškeré náklady spojené se svou činností. Rozhodčí soud
zřizuje podle potřeb bankovní účty, k nimž mají dispoziční právo členové předsednictva v souladu s pravidly
pro zastupování Rozhodčího soudu a vnitřními předpisy. Předsednictvo schvaluje roční účetní závěrku.
(3) Prostředky získané činností Rozhodčího soudu jsou účelově vázány na úhradu nákladů
rozhodčího řízení a dalších způsobů řešení sporů a nákladů spojených s činností Rozhodčího soudu, jakož
i nákladů sloužících dalšímu rozvoji rozhodčího řízení a dalších forem řešení sporů. Předsednictvo může
rozhodnout o použití části těchto prostředků na humanitární nebo vzdělávací účely. Předsednictvo může
rozhodnout o použití části těchto prostředků i na jiné účely, avšak pouze z dosaženého zisku. Daňové
závazky vyplývající z hospodaření Rozhodčího soudu hradí Rozhodčí soud v plné výši ze svých prostředků.
Rovněž vzniklou ztrátu z hospodaření uplatňuje ze své daňové povinnosti.
(4) Předseda, resp. místopředseda (místopředsedové) Rozhodčího soudu informují burzovní
komoru o činnosti Rozhodčího soudu jedenkrát ročně do dvou měsíců po ukončení kalendářního roku.
Informace poskytované burzovní komoře nesmí obsahovat žádné údaje podléhající mlčenlivosti podle
právních předpisů upravujících rozhodčí řízení a podle tohoto Statutu.
Čl. X
(1) Způsob řízení a rozhodování sporů, způsob jmenování rozhodců, jejich počet a další
podrobnosti týkající se zahájení, vedení a ukončení rozhodčího řízení včetně jeho nákladů upravují Řád
a Pravidla o nákladech rozhodčího a znaleckého řízení tvořící přílohu a nedílnou součást Řádu.
(2) Statut a Řád vyhlašuje jménem Rozhodčího soudu jeho předsednictvo uveřejněním
v Obchodním věstníku.
(3) Předsednictvo schvaluje a vydává další vnitřní předpisy Rozhodčího soudu.
Čl. XI
(1) Tento Statut Rozhodčího soudu byl schválen burzovní komorou Českomoravské komoditní
burzy Kladno dne 19.10.2017 s tím, že dne 5.2.2018 nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva průmyslu
a obchodu ze dne 24.11.2017 č.j. MOP 68793/17/71300/71000 o udělení státního povolení ke změně
Statutu Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno. Účinnosti nabývá tento Statut dne
5.2.2018. Tímto dnem nahrazuje tento Statut v plném rozsahu Statut Rozhodčího soudu při
Českomoravské komoditní burze Kladno ve znění účinném ode dne 01. ledna 1996.
(2) V případech, kdy se tento Statut dotýká jednotlivých sporů vedených před Rozhodčím soudem,
uplatní se na řízení zahájená po datu jeho účinnosti. Ve vztahu k řízením zahájeným před tímto datem se
uplatní Statut Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno ve znění účinném ode dne
01. ledna 1996.
Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze
JUDr. Vít Horáček v.r.
předseda
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