
Doporučené znění ROZHODČÍ SMLOUVY 
___________________________________________________________________________ 
 

….. na straně jedné 

a 

…. na straně druhé 

(dále též jen „Smluvní strany“) 
 
uzavřeli dne ................. Smlouvu ..................... (dále jen „..................... smlouva“). V souvislosti 
s uzavřením této ..................... smlouvy výše uvedené smluvní strany tímto uzavírají Rozhodčí 
smlouvu v následujícím znění:  

 

I. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly ze 
shora uvedené ..................... smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto 
..................... smlouvou včetně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práv z tohoto 
právního vztahu přímo vznikajících, otázek právní platnosti tohoto právního vztahu, jakož i otázek 
práv s těmito právy souvisejícími, a to i v případě, že tato ..................... smlouva bude neplatná, 
zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen „spory“), budou rozhodovány s konečnou platností 
v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, jak to umožňuje zákon č. 216/1994 
Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění (dále jen „ZoRŘ“). 

 

II. 

Smluvní strany se v souladu s § 7 odst. 1 ZoRŘ dohodly a výslovně souhlasí, že spor bude 
projednávat a rozhodovat jeden rozhodce, kterým strany určují ………………………………, 
zapsaného v Ministerstvem spravedlnosti vedeném Seznamu rozhodců, kteří mohou být určeni 
rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv podle § 40a odst. 1 ZoRŘ 
(dále jen „Seznam rozhodců“), pod číslem …….. Pro případ, že se určený rozhodce vzdá funkce 
rozhodce nebo nemůže činnost rozhodce vykonávat, určují smluvní strany náhradním jediným 
rozhodcem ………………………………, zapsaného v Seznamu rozhodců pod číslem ……...  

Kontaktní adresa určeného rozhodce i jeho případného náhradníka je: Legionářská 1319/10, 
Olomouc, PSČ: 779 00 (dále také jen „Kontaktní adresa“). 

 

III. 

V souladu s § 19 odst. 1 ZoRŘ se smluvní strany výslovně dohodly na těchto pravidlech 
rozhodčího řízení:  

a) Smluvní strany se dohodly na tom, že v otázkách pravidel tohoto řízení, jež nejsou 
výslovně upravena v této Rozhodčí smlouvě, pověřují určeného rozhodce přiměřeně 
použít pro projednání a rozhodnutí tohoto sporu zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, v platném znění (dále jen „o. s. ř.“), a ZoRŘ.  

b) Žaloba se podává rozhodci a doručuje se na Kontaktní adresu: Legionářská 1319/10, 
Olomouc, PSČ: 779 00, kde se také toto rozhodčí řízení koná. Rozhodčí řízení je zahájeno 
okamžikem doručení žaloby rozhodci, který je dle této rozhodčí smlouvy povolán k jejímu 



projednání a k rozhodnutí sporu a tuto funkci přijme. Rozhodce uvědomí o podání žaloby 
žalovaného, kterému zašle kopii žaloby s příslušnými písemnostmi. Současně rozhodce 
vyzve žalovaného, aby do 10 dnů od doručení žaloby předložil k této žalobě své písemné 
vyjádření doložené důkazy, jichž se žalovaný dovolává. Tím není dotčeno právo 
žalovaného požádat rozhodce o prodloužení této lhůty.  

c) Smluvní strany se dohodly, že spor bude rozhodcem rozhodován zásadně bez ústního 
jednání na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li rozhodce 
považovat písemné důkazy za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. O čase a místě 
konání ústního jednání vyrozumí rozhodce strany předvoláním. Jednací místo je na 
Kontaktní adrese. Rozhodčí řízení je rozhodcem vedeno zásadně neveřejně, pokud se 
smluvní strany výslovně nedohodnou jinak. Rozhodčí řízení je jednoinstanční a 
pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný.  

d) Smluvní strany se dohodly, že pro doručování písemností v rozhodčím řízení, a to včetně 
rozhodčího nálezu, užije rozhodce přiměřeně o. s. ř. Adresami pro doručování v rámci 
rozhodčího řízení jsou adresy uvedené v záhlaví této Rozhodčí smlouvy, pokud si smluvní 
strany nesdělí prokazatelným způsobem jinou adresu, na niž má být doručeno, nebo pokud 
některá ze Smluvních stran nesdělí ve smyslu § 19a ZoRŘ v průběhu rozhodčího řízení 
určenému rozhodci jinou adresu pro doručování. Úřední deska ve smyslu § 49 odst. 2, 4 
o. s. ř., se nachází na Kontaktní adrese, přístupná v pracovní dny od 8:00 hod. do 16:30 
hod., a rovněž dálkově přístupná na internetových stránkách 
www.adhocrozhodce.cz/verejnadeska. 

e) Poplatek za rozhodčí řízení je povinen zaplatit žalobce při podání žaloby a žalovaný při 
podání vzájemné žaloby nebo námitky započtení na výzvu. Výše poplatku činí 3,5 % ze 
základu poplatku, nejméně však 2.500,- Kč, k čemuž bude připočtena DPH. Účastníku 
řízení bude vráceno na jeho žádost 50 % zaplaceného poplatku v případě zpětvzetí žaloby 
před vydáním rozhodčího nálezu. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v otázce 
způsobu výpočtu základu poplatku pro stanovení výše rozhodčího poplatku a v dalších 
otázkách týkajících se rozhodčího poplatku rozhodce přiměřeně použije zákon č. 
549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění. 

f) Předpokládané náklady účastníků rozhodčího řízení jsou rozhodčí poplatek, hotové výdaje 
účastníků a jejich zástupců, náklady důkazů a odměna za zastupování. Odměna rozhodce 
je zahrnuta v rozhodčím poplatku. V případě, že některá ze smluvních stran bude ve sporu 
zastoupena advokátem, rozhodce při výpočtu výše odměny za zastupování postupuje 
v souladu s  vyhláškou č. 177/1996 Sb., v platném znění, případně dle jiných platných 
právních předpisů, které budou vydány za účelem výpočtu odměny za zastoupení 
advokátem v civilním řízení. Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná rozhodce 
náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, 
který ve věci úspěch neměl. V dalších otázkách nákladů řízení se rozhodce řídí přiměřeně 
o. s. ř. 

 

IV. 

Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna podat žalobu 
k projednání a rozhodnutí sporu mezi smluvními stranami rovněž k obecnému soudu. Pokud tak 
kterákoli ze stran učiní, považuje se tato skutečnost za rozvazovací podmínku této Rozhodčí 
smlouvy; ustanovení této věty se nepoužije, pokud byla před podáním žaloby k obecnému soudu 
(nebo ten den) podána žaloba směřující k zahájení rozhodčího řízení podle této Rozhodčí 
smlouvy. 



Shledá-li kterýkoliv příslušný soudní či správní orgán jakékoliv ustanovení této Rozhodčí 
smlouvy za neplatné či nevynutitelné, zůstávají zbývající ustanovení této Rozhodčí smlouvy 
platná a účinná.  

Všechna vyhotovení této Rozhodčí smlouvy mají platnost originálu. Tato Rozhodčí smlouva je 
vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků této smlouvy obdrží po jednom 
vyhotovení. Účastníci výslovně prohlašují a potvrzují, že tuto smlouvu podepsali bez jakéhokoliv 
nátlaku na základě pravé a svobodné vůle.   

 

V .......................... dne ................ 

 

Podpisy smluvních stran:   

 
.....................................   ................................... 

 


