Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn
ZÁKON
141/1961 Sb.
o trestním řízení soudním
(trestní řád)
[…..]
§ 33
Práva obviněného
(1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu,
a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může uvádět okolnosti a důkazy sloužící
k jeho obhajobě, činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si
obhájce nebo požádat o jeho ustanovení (§ 38 odst. 2) a s obhájcem a s ním se radit
i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení. S obhájcem se však v průběhu
svého výslechu nemůže radit o tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby
byl vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných úkonů přípravného
řízení (§ 165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit
bez přítomnosti třetí osoby. Uvedená práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li jeho
svéprávnost omezena.
(2) Osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby
zvoleného obhájce nebo obhájce, který mu byl ustanoven podle § 38 odst. 2, rozhodne
předseda senátu a v přípravném řízení soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za
sníženou odměnu. Vyplývá-li ze shromážděných důkazů, že obviněný nemá dostatek
prostředků na náhradu nákladů obhajoby, může, je-li to třeba k ochraně práv obviněného,
rozhodnout předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce o nároku
na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu i bez návrhu obviněného. V případech
uvedených ve větě první a druhé náklady obhajoby zcela nebo zčásti hradí stát.
(3) Návrh na rozhodnutí podle odstavce 2 jsou oprávněny podat kromě obviněného
a jeho obhájce i osoby uvedené v § 37 odst. 1. Návrh na rozhodnutí podle odstavce 2 včetně
příloh, jimiž má být prokázána jeho důvodnost, podává obviněný v přípravném řízení
prostřednictvím státního zástupce a v řízení před soudem soudu, který koná řízení v prvním
stupni. Proti rozhodnutí podle odstavce 2 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.
(4) Pokud byl pravomocným rozhodnutím podle odstavce 2 obviněnému přiznán nárok
na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu a obviněný o ustanovení obhájce
požádá, bude mu obhájce neprodleně ustanoven. Obhájce ustanoví a, pominou-li důvody pro
rozhodnutí podle odstavce 2, ustanovení zruší předseda senátu a v přípravném řízení soudce.
Ustanovení § 38 odst. 2 3, § 39 odst. 2, § 40 a 40a se použijí obdobně.
(5) Všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny vždy obviněného o jeho
právech poučit a poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění. Obviněného, který byl
zadržen či zatčen, je třeba poučit též o právu na naléhavou lékařskou pomoc, o maximální
lhůtě, po kterou může být omezen na svobodě, než bude odevzdán soudu, a o právu nechat
vyrozumět konzulární úřad a rodinného příslušníka nebo jinou fyzickou osobu, u nichž uvede
údaje potřebné k vyrozumění.
(6) Orgán činný v trestním řízení, který provedl zadržení či zatčení, předá obviněnému

bez zbytečného odkladu písemné poučení o jeho právech; obviněnému musí být umožněno si
toto poučení přečíst; obviněný má právo ponechat si toto poučení u sebe po celou dobu
omezení nebo zbavení osobní svobody.
[…..]
Ustanovený obhájce
§ 38
(1) Jestliže obviněný nemá obhájce v případě, kdy ho musí mít (§ 36 a 36a), určí se
mu lhůta ke zvolení obhájce. Pokud v této lhůtě nebude obhájce zvolen, bude mu obhájce na
dobu, po kterou trvají důvody nutné obhajoby, neprodleně ustanoven.
(2) Obviněnému, u něhož nejsou dány důvody k ustanovení obhájce podle
odstavce 1 a který si obhájce nezvolil, musí být ustanoven obhájce neprodleně po té, co
o to požádá; to neplatí, pokud byl takto obviněnému obhájce v téže věci již dříve
ustaven, avšak obviněný požádal o zrušení ustanovení tohoto obhájce bez důležitého
důvodu nebo bylo ustanovení obhájce zrušeno z důvodů na straně obviněného.
(23) Je-li obviněných několik, ustanoví se těm, jejichž zájmy si v trestním řízení
neodporují, zpravidla obhájce společný.
ZÁKON
99/1963 Sb.
Občanský soudní řád
[…..]
§ 30
(1) Účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních
poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně
třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen
účastníka poučit.
(2) Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro
řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu
v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů.
(1) Podmínky, za nichž musí být ustanoven účastníkovi zástupcem advokát,
stanoví zvláštní právní předpis.57g)
(2) O návrhu na ustanovení zástupce podle odstavce 1 rozhoduje předseda
senátu, předseda senátu činí i další rozhodnutí podle zvláštního zákona uvedeného
v odstavci 1.
57g) Zákon č. …/20.. Sb., o zajištění právní pomoci.

[…..]
§ 138
(1) Na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních
poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné
uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela

lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být
odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má
i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.
(2) Přiznané osvobození předseda senátu kdykoli za řízení odejme, popřípadě i se
zpětnou účinností, jestliže se do pravomocného skončení řízení ukáže, že poměry účastníka
osvobození neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly.
(3) Byl-li účastníku osvobozenému od soudních poplatků ustanoven zástupce, vztahuje
se osvobození v rozsahu, v jakém bylo přiznáno, i na hotové výdaje zástupce a na odměnu za
zastupování.
[…..]
Placení nákladů řízení
§ 140
(1) Každý účastník platí náklady řízení, které vznikají jemu osobně, a náklady svého
zástupce. Společné náklady platí účastníci podle poměru účastenství na věci a na řízení;
nelze-li poměr účastenství určit, platí je rovným dílem. Účastníci uvedení v § 91 odst. 2 platí
společné náklady společně a nerozdílně.
(2) Byl-li ustanoven účastníku zástupcem nebo opatrovníkem advokát, platí jeho
hotové výdaje a odměnu za zastupování, popřípadě též náhradu za daň z přidané hodnoty,
stát; při určení náhrady hotových výdajů a odměny za zastupování se postupuje podle
ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně 64) a náhradu za daň
z přidané hodnoty soud určí z odměny za zastupování a z náhrady hotových výdajů podle
sazby daně z přidané hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem57d). V odůvodněných
případech stát poskytne advokátovi přiměřenou zálohu.
(2) Zvláštní právní předpis57g) stanoví, za jakých podmínek platí odměnu
a náhradu hotových výdajů advokáta, který byl účastníkovi ustanoven zástupcem podle
§ 30, stát. V odůvodněných případech stát poskytne advokátovi přiměřenou zálohu.
(3) Byl-li ustanoven účastníku opatrovníkem advokát, platí jeho hotové výdaje
a odměnu za zastupování, popřípadě též náhradu za daň z přidané hodnoty, stát; při
určení náhrady hotových výdajů a odměny za zastupování se postupuje podle
ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně64) a náhradu za daň
z přidané hodnoty soud určí z odměny za zastupování a z náhrady hotových výdajů
podle sazby daně z přidané hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem57d).
V odůvodněných případech stát poskytne advokátovi přiměřenou zálohu.
(34) Bylo-li nařízeno první setkání s mediátorem podle § 100 odst. 2 nebo § 114c odst.
3 písm. d), platí odměnu za účastníka osvobozeného od soudních poplatků stát; při určení
odměny za zastupování se postupuje podle ustanovení zvláštního právního předpisu a náhradu
za daň z přidané hodnoty soud určí z odměny podle sazby daně z přidané hodnoty stanovené
zvláštním právním předpisem57d).
57d) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
64) § 6 a následující vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování
právních služeb (advokátní tarif).

[…..]
§ 149
(1) Zastupoval-li advokát účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada nákladů řízení, je
ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit ji advokátu.
(2) Zastupoval-li ustanovený advokát účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada
nákladů řízení, je ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit státu
náhradu hotových výdajů advokáta a odměnu za zastupování.
(2) Zvláštní právní předpis57g) stanoví, ve kterých případech se náhrada nákladů
řízení přizná namísto účastníkovi, kterému byl ustanoven zástupce podle § 30, státu.
(3) Zastupoval-li účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada nákladů řízení, jiný
zástupce než podle § 137 odst. 2, je ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, povinen
zaplatit ji účastníkovi.
(4) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně, zastupoval-li účastníka notář v rozsahu
svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy57) nebo patentový zástupce v rozsahu
oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy57b).
57) § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 30/2000 Sb.
57b) § 2 zákona č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.

ZÁKON
182/1993 Sb.
o Ústavním soudu
[…..]
Účastníci a vedlejší účastníci řízení
§ 29
(1) Účastník nebo vedlejší účastník se může dát v řízení před Ústavním soudem
zastupovat pouze advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. V téže věci může mít
jen jednoho zástupce.
(2) Podmínky, za nichž musí být účastníkovi v řízení o ústavní stížnosti ustanoven
zástupcem advokát, stanoví zvláštní zákon 2b). O návrhu na ustanovení zástupce
rozhoduje soudce zpravodaj; soudce zpravodaj činí i další rozhodnutí podle tohoto
zvláštního zákona.
2b) Zákon č. …/20.. Sb., o zajištění právní pomoci.

[…..]
§ 83
Náhrada nákladů zastoupení
(1) Odůvodňují-li to osobní a majetkové poměry stěžovatele, zejména nemá-li
dostatečné prostředky k placení nákladů spojených se zastoupením (§ 29 a § 30 odst. 1)
a nebyla-li ústavní stížnost odmítnuta, soudce zpravodaj rozhodne na návrh stěžovatele
podaný před prvním ústním jednáním, že náklady na jeho zastoupení zcela nebo zčásti zaplatí

stát.
(2) O návrhu rozhodne soudce zpravodaj usnesením, které se doručuje stěžovateli
a zástupci. Vyhoví-li se zcela návrhu, nemusí být usnesení odůvodněno.
(3) Náklady zastoupení hradí Ústavní soud ze svého rozpočtu.
(4) Až do skončení řízení může soudce zpravodaj usnesení podle odstavce 2 zrušit
nebo změnit, a to popřípadě i se zpětnou účinností, bude-li zjištěno, že poměry stěžovatele
postup podle odstavce 1 neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly.
Zvláštní zákon2b) stanoví, za jakých podmínek platí odměnu a náhradu hotových
výdajů advokáta, který byl stěžovateli ustanoven zástupcem podle § 29 odst. 2, stát;
v odůvodněných případech se poskytne tomuto zástupci na jeho žádost přiměřená
záloha.
§ 84
Placení nákladů zastoupení
(1) Náklady podle § 83 uhradí Ústavní soud k rukám zástupce po skončení řízení.
Jestliže je to důvodné, poskytne se zástupci na jeho žádost přiměřená záloha.
(2) Přizná-li Ústavní soud stěžovateli, jehož náklady zastoupení platí stát (§ 83),
náhradu nákladů řízení, je ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit ji
České republice v rozsahu, v jakém bylo stěžovateli přiznáno právo na zaplacení nákladů
zastoupení. O tom Ústavní soud rozhodne v usnesení o náhradě nákladů řízení.
(3) Náhrada nákladů tohoto řízení je příjmem státního rozpočtu.
ZÁKON
150/2002 Sb.
soudní řád správní
[…..]
§ 35
Zastoupení
(1) Účastník, který nemá procesní způsobilost, musí být v řízení zastoupen zákonným
zástupcem.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, účastník může být zastoupen advokátem, popřípadě
jinou osobou, která vykonává specializované právní poradenství podle zvláštních zákonů,
týká-li se návrh oboru činnosti v nich uvedených. 5) Za zastupování náleží odměna; pro určení
její výše, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, se užije obdobně zvláštní právní předpis,
jímž jsou stanoveny odměny a náhrady advokátům za poskytování právních služeb.
(3) Navrhovatel může být zastoupen též odborovou organizací, jejímž je členem. Za
odborovou organizaci jedná k tomu pověřený její zaměstnanec nebo člen.
(4) Domáhá-li se soudní ochrany účastník, který tvrdí, že došlo správním orgánem
k jeho diskriminaci z důvodu pohlaví, národního, sociálního nebo rasového původu,
příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, barvy pleti, jazyka, náboženství, víry,
světového názoru, politického nebo jiného smýšlení, zdravotního postižení, věku, majetku,

rodu nebo jiného postavení, anebo sexuální orientace, může být zastoupen též právnickou
osobou, vzniklou na základě zvláštního zákona, 6) k jejímž činnostem, uvedeným ve
stanovách, patří ochrana před takovou diskriminací. Za právnickou osobu jedná k tomu
pověřený její zaměstnanec nebo člen.
(5) Domáhá-li se soudní ochrany účastník žalobou ve věci mezinárodní ochrany,
rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území, rozhodnutí
o zajištění cizince, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince, jakož i jiných
rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince, může být zastoupen též
právnickou osobou, vzniklou na základě zvláštního zákona6), k jejímž činnostem, uvedeným
ve stanovách, patří poskytování právní pomoci uprchlíkům nebo cizincům. Za právnickou
osobu jedná k tomu pověřený její zaměstnanec nebo člen, který má vysokoškolské právnické
vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Ustanovení
tohoto odstavce o zastoupení cizince právnickou osobou se použije i v případech, ve kterých
se uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu pracovníků 26).
(6) Ve věcech vyplývajících ze zákona o pobytu cizinců na území České republiky
nebo zákona o zaměstnanosti se může dát cizinec, který na území pobývá na vízum k pobytu
nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, v řízení zastupovat právnickou osobou, k jejímž
činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana práv cizinců.
(7) Účastník se může dát zastoupit také fyzickou osobou, která má způsobilost
k právním úkonům v plném rozsahu. Soud takové zastoupení usnesením nepřipustí, není-li
taková osoba zřejmě způsobilá k řádnému zastupování nebo zastupuje v různých věcech
opětovně.
(8) V téže věci může mít účastník jen jednoho zástupce. Zástupce musí jednat osobně,
nestanoví-li tak zvláštní zákon výslovně jinak.
(9) Navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků,
a je-li to nezbytně třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit
usnesením zástupce, jímž může být i advokát; hotové výdaje zástupce a odměnu za
zastupování osoby uvedené v odstavci 2 platí v takovém případě stát. Byla-li navrhovateli
ustanovena zástupcem některá z osob uvedených v odstavci 2, která je plátcem daně z přidané
hodnoty (dále jen "daň"), zvyšuje se tento nárok vůči státu o částku odpovídající dani, kterou
je tato osoba povinna z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle
zvláštního právního předpisu6a); to samé platí i v případě, kdy osoby uvedené v odstavci 2
jsou společníky právnické osoby zřízené podle zvláštních právních předpisů upravujících
výkon jejich povolání6b) a plátcem daně je tato právnická osoba. Požádá-li navrhovatel
o osvobození od soudních poplatků nebo o ustanovení zástupce, po dobu od podání takové
žádosti do právní moci rozhodnutí o ní neběží lhůta stanovená pro podání návrhu na zahájení
řízení. Zástupce ustanovený v řízení před krajským soudem, je-li jím advokát, zastupuje
navrhovatele i v řízení o kasační stížnosti.
(9) Podmínky, za nichž musí být ustanoven účastníkovi zástupcem advokát,
stanoví zvláštní právní předpis. 6c) O návrhu na ustanovení zástupce rozhoduje
předseda senátu; předseda senátu činí i další rozhodnutí podle tohoto zvláštního zákona.
6c) Zákon č. …/20.. Sb., o zajištění právní pomoci.

(10) Zvláštní právní předpis6c) stanoví, za jakých podmínek platí odměnu a
náhradu hotových výdajů advokáta, který byl účastníkovi ustanoven zástupce podle
odstavce 7, stát; v odůvodněných případech se poskytne tomuto zástupci na jeho žádost
přiměřená záloha.

(11) Požádá-li navrhovatel o osvobození od soudních poplatků nebo podá-li návrh
na ustanovení zástupce podle odstavce 7, neběží po dobu od podání takové žádosti nebo
od podání takového návrhu do právní moci rozhodnutí o nich lhůta stanovená pro
podání návrhu na zahájení řízení.
5) Například zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 523/1992
Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích
a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
6a) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
6b) Například § 11 odst. 1 a § 15 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
26) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu
pracovníků uvnitř Unie.

[…..]
§ 60
Náhrada nákladů řízení
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo
na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve
věci úspěch neměl. Měl-li úspěch jen částečný, přizná mu soud právo na náhradu poměrné
části nákladů.
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, mělo-li by být právo přiznáno správnímu orgánu ve
věcech důchodového pojištění, nemocenského pojištění, pomoci v hmotné nouzi a sociální
péče.
(3) Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno
nebo žaloba odmítnuta. Vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování
odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti
odpůrci právo na náhradu nákladů řízení.
(4) Zvláštní právní předpis6c) stanoví, ve kterých případech se náhrada nákladů
řízení přizná namísto účastníkovi, kterému byl ustanoven zástupce podle § 35 odst. 8,
státu.
(45) Stát má proti neúspěšnému účastníkovi právo na náhradu nákladů řízení, které
platil, není-li tento účastník osvobozen od soudních poplatků.
(56) Osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly
v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. Z důvodů zvláštního zřetele hodných
může jí soud na návrh přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení.
(67) Soud může uložit účastníkovi, svědkovi, znalci, tlumočníkovi nebo osobě, která
měla při dokazování nějakou povinnost, aby státu nebo druhému účastníkovi nahradila
náklady, které vznikly jejím zaviněním.
(78) Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může soud výjimečně rozhodnout,
že se náhrada nákladů účastníkům nebo státu zcela nebo zčásti nepřiznává.
(89) Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může soud přiznat účastníkovi,
který měl ve věci alespoň částečný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení i v těch
případech, kdy tento zákon stanoví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů řízení
právo.
(910) U pohledávek státu vzniklých z důvodu práva na náhradu nákladů řízení vůči

osobám uvedeným v odstavcích 4 a 6 ve výši státem placených nákladů řízení se úrok
z prodlení nevyměřuje.
(1011) Pro vymáhání pohledávek uvedených v odstavci 9 se uplatní postup stanovený
daňovým řádem.
ZÁKON
85/1996 Sb.
o advokacii
Poznámky pod čarou
7c) Například § 30 odst. 2 občanského soudního řádu, § 35 odst. 8 soudního řádu správního,
§ 33 trestního řádu.
7c) např. Zákon č. …/20.. Sb., o zajištění právní pomoci, § 30 odst. 2 občanského
soudního řádu, § 35 odst. 8 soudního řádu správního, § 39 trestního řádu.
ZÁKON
216/1994 Sb.
o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
[…..]
§ 18
(1) Strany mají v rozhodčím řízení rovné postavení a musí jim být dána plná příležitost
k uplatnění jejich práv.
(2) Rozhodci jsou povinni strany podle zvláštního zákona 3a) poučit o jejich právu
navrhnout ustanovení zástupce bez odkladu po zahájení rozhodčího řízení.
3a) Zákon č. …/20.. Sb., o zajištění právní pomoci.“

[…..]
§ 32
(1) Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do tří měsíců od
doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li
tento zákon jinak.
(2) Návrh na zrušení rozhodčího nálezu z důvodů, pro které lze v občanském
soudním řízení žádat o obnovu řízení musí být podán ve lhůtě tří měsíců od té doby, kdy
ten, kdo zrušení rozhodčího nálezu navrhuje, se dozvěděl o důvodu, pro který lze
v občanském soudním řízení žádat o obnovu řízení, nebo od té doby, kdy jej mohl
uplatnit.
(3) Po třech letech od právní moci napadeného rozhodčího nálezu může být
návrh na zrušení rozhodčího nálezu z důvodů, pro které lze v občanském soudním řízení
žádat o obnovu řízení podán jen tehdy, jestliže trestní rozsudek nebo rozhodnutí
o přestupku nebo jiném správním deliktu, na jejichž podkladě bylo v rozhodčím řízení

přiznáno právo, byly později podle příslušných právních předpisů zrušeny.
(24) Podání návrhu podle odstavce 1 nemá odkladný účinek na vykonatelnost
rozhodčího nálezu. Na žádost povinného může však soud vykonatelnost rozhodčího nálezu
odložit, jestliže by neprodleným výkonem rozhodčího nálezu hrozila závažná újma nebo
jestliže je z návrhu na zrušení rozhodčího nálezu možné usuzovat, že je důvodný.

