
Rozhodčí smlouva 
 

----------------------------- (dále jen „Dodavatel“) 
 
Sídlem:   ....................................... 
 
IČ:   ....................................... 
 
 
a 
 
.................................................................. (dále jen „Zákazník“) 
 
Trvale bytem:   .................................................................. 
 
Rodné číslo:  .................................................................. 
 
Číslo OP:  .................................................................. 
 
Kontaktní adresa:  .................................................................. 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 3 odst. 3 a 5 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím 

řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedenou rozhodčí smlouvu: 
 

 
1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vznikne jakýkoli majetkový spor ze Smlouvy o 
.................................. uzavřené dne ........................... mezi Dodavatelem a Zákazníkem, z neplatnosti 
uvedené smlouvy anebo ze souvisejících právních vztahů, je oprávněn takový spor rozhodovat jako rozhodce 
JUDr. Michal Bortel, (osvědčení Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 179), Jakubské náměstí 580/4, 
602 00 Brno, a to za podmínek stanovených zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 
rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozhodčím řízení“), a touto dohodou.  
 
2. Rozhodčí řízení se zahajuje na návrh, a to písemnou žalobou, která se podává na adresu: JUDr. Michal 
Bortel, Jakubské náměstí 580/4, 602 00 Brno, k rukám rozhodce.  
 
3. Místo konání rozhodčího řízení je  Brno, případně se souhlasem rozhodce a účastníků i jinde. Účastníci se 
dohodli, že rozhodčí řízení bude vedeno v písemné formě. Rozhodce však nemusí nařídit ústní jednání 
v případě, kdy mezi účastníky nejsou sporné skutečnosti, které jsou významné pro rozhodnutí. Ústní jednání 
však musí být nařízeno vždy, pokud o to účastník požádá nebo to rozhodce považuje za vhodné. 
 
4. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání návrhu a činí 5 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 
5.000,- Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši, je-li rozhodce plátcem DPH.  
 
5. Rozhodce je povinen poskytnout účastníkům rovné podmínky při prosazování a hájení jejich práv. Lhůta 
k zaujetí stanoviska k podané žalobě nemůže být kratší než 30 dnů. Rozhodce se při rozhodování řídí hmotným 
právem pro spor rozhodným a zejména předpisy na ochranu spotřebitele.  
 
6. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, 
ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání 
soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné, a odměna za 
zastupování. K nákladům rozhodčího řízení se připočítává DPH v zákonem stanovené výši v případech, kde to 
stanoví právní předpis. Určení výše odměny za zastupování účastníka advokátem se řídí vyhláškou Ministerstva 
spravedlnosti České republiky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 
7. 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. Měl-li účastník ve věci úspěch jen 
částečný, rozhodce náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na 
náhradu nákladů právo. I když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu rozhodce přiznat plnou 
náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na 
znaleckém posudku nebo na úvaze rozhodce. Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nemusí rozhodce 
výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat.  
 
8. V rozhodčím řízení se doručují veškeré písemnosti včetně rozhodčího nálezu na poštovní nebo elektronickou 
adresu, která je uvedena v této smlouvě, případně která byla rozhodci sdělena. Doručovat lze vždy i na jiné 
známé adresy, kde se účastník zdržuje nebo kde si poštu vyzvedává, a vždy také na adresu uvedenou 
v informačním systému evidence obyvatelnebo na adresu uvedenou ve veřejně přístupném rejstříku (např. v 
obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku apod.). Doručování prostřednictvím opatrovníka, úřední desky 
soudu nebo jiného veřejně přístupného místa se nepoužije.  
 
9. Rozhodčí řízení končí právní mocí rozhodčího nálezu nebo doručením usnesení v případech, kdy se rozhodčí 
nález nevydává. Rozhodčí nález nabude právní moci jeho doručením oběma smluvním stranám a je soudně 
vykonatelný. Soud na návrh kterékoliv účastníka pravomocný rozhodčí nález zruší z důvodů uvedených 
v zákoně o rozhodčím řízení.  
 



10. Smluvní stranyvýslovně prohlašují, že Zákazníkovi byl obsah této rozhodčí smlouvy, včetně 
ujednání o řízení před rozhodcem, náležitě a s dostatečným předstihem před jejím podpisem 
vysvětlen tak, že byl schopen posoudit, jaké důsledky pro něj jejím uzavřením mohou nastat, a na 
důkaz své svobodné a vážné vůle tuto smlouvu opatřuje vlastnoručním podpisem. 
 
 
 
 
V ............................, dne:   
 
 
 
Zákazník 
 
 
 

……………………………………………………………… 
XXX 

 
 
 

 

Dodavatel 
 
 

……………………………………………………………… 
XXX 

 
 
 

 
 

 
 


