
 
 
 
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 
v reakci na tendenční vyjádření obsažená v článku „Rozhodčí soud Hospodářské komory chrání 
monopol za cenu personální čistky mezi rozhodci“ uveřejněném na portálu Čeká justice dne 
16.6. 2021 považuje v zájmu objektivity uvést následující.   
 
Předsednictvo Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR rozhodlo o vyškrtnutí rozhodců zapsaných u jiného 
tuzemského stálého rozhodčího soudu či tuzemské společnosti organizující rozhodčí řízení až v reakci 
na klamavá a zavádějící marketingová vyjádření představitelů těchto institucí, včetně Mezinárodního 
rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze a Rozhodčího soudu při Burze cenných papírů 
Praha. Nechceme, aby tyto aktivity, které jsou minimálně v rovině nekalých praktik, byly jakkoli 
spojovány s rozhodci zapsanými na seznamu našeho Rozhodčího soudu. Považujeme za nepřijatelné, 
pokud jsou služby těchto stálých rozhodčích soudů veřejně prezentovány způsobem vyvolávajícím 
dojem, že tyto soudy rozhodují majetkoprávní spory přesahující jejich zákonnou kompetenci nebo že 
organizují ad hoc rozhodčí řízení v obecných majetkových sporech, k čemuž rovněž nejsou oprávněny. 
V těchto případech jde o zavádějící a klamavá vyjádření. V žádném případě nebylo cílem paralyzovat 
další dva rozhodčí soudy. Vzhledem k tomu, že stát se rozhodcem není složité, není důvod, aby 
předmětné soudy neměly dostatek rozhodců. Jestli s tím problém mít budou, musejí se nad sebou 
zamyslet.  
Rozhodnutí předsednictva se dotklo celkem 15 rozhodců kteří se rozhodli upřednostnit působení na 
jiných dvou specializovaných stálých rozhodčích soudech. Jejich rozhodnutí respektujeme a přejeme 
jim hodně úspěchů v jejich další činnosti. Mnozí další rozhodci se ale rozhodli působit nadále jen u 
našeho Rozhodčího soudu, čehož si velmi vážíme.  Vedle toho zaznamenáváme dlouhodobě velký 
zájem renomovaných odborníků o zápis na listinu rozhodců našeho Rozhodčího soudu. Jen v letošním 
roce jsme zapsali 36 rozhodců z tuzemska i zahraničí. Připojili se tak k více než 500 rozhodcům, mezi 
nimiž je řada odborníků z různých odvětví a oborů i ze zahraničí, jako např. z oboru práva, ekonomie, 
stavebnictví, medicíny, či akademické obce apod. 
Co se týče situace rozhodčího řízení v Česku, to, že Česká republika není prioritním místem pro 
mezinárodní arbitráže, nemá žádnou souvislost s údajným monopolem Rozhodčího soudu při HK ČR a 
AK ČR. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR je připraven k férové diskusi o rozhodčím řízení.  Pokud ovšem 
vláda reformuje rozhodčí řízení přílepkem k zákonu, který zavádí daňové úlevy pro dlouhodobé 
investice, a to bez jakékoliv veřejné diskuse a potajmu, je namístě otázka, komupak se povedlo ten 
přílepek na ministerstvu vylobbovat. Z médií lze vysledovat, že ze stovek návrhů zákonů zrovna tento 
označila za svoji jedinou prioritu KSČM prostřednictvím Vojtěcha Filipa a protlačila ho přes první čtení 
k projednání, je to přinejmenším zarážející a lze předpokládat, že se s tímto návrhem Poslanecká 
sněmovna PČR v průběhu jeho projednávání odpovídajícím způsobem vypořádá. 
 
 


