
ROZHODČÍ DOLOŽKA

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory mezi stranami, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně její plat-
nosti, výkladu, realizace či ukončení, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou rozhodnuty  
v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, jediným, nezávislým a nestranným rozhodcem, který nemá nikdy povahu zástupce 
kterékoli ze stran, a to JUDr. Evou Mlčochovou, advokátkou zapsanou v seznamu advokátů u České advokátní komory pod ev. č. 02466, se sídlem 
U Stadionu 26, Svitavy. 

Smluvní strany se dohodly, že poplatek za rozhodčí řízení je nákladem řízení a činí 70 % výše soudního poplatku, jehož výše je určována právními 
předpisy platnými v době podání návrhu na zahájení rozhodčího řízení, plus DPH, nejméně však 3.000,-- Kč plus DPH. Takto je zpoplatněn i nárok 
uplatněný jako vzájemný návrh. Poplatek za rozhodčí řízení představuje odměnu rozhodce. 
Nákladem rozhodčího řízení je dále paušál na režijní náklady rozhodce ve výši 165,-- Kč plus DPH a též náklady na zvláštní úkony prováděné  
v rozhodčím řízení (zejména náklady na procesní úkony prováděné na žádost rozhodce soudem), které budou účtovány dle skutečných nákladů 
a strany jsou povinny složit na jejich krytí přiměřenou zálohu. 
Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za rozhodčí řízení, zaplacený poplatek za rozhodčí řízení se nevrací. 

Smluvní strany výslovně žádají o doručování na poštovní nebo e-mailové adresy uvedené v této smlouvě, s doručováním do datové schránky 
nesouhlasí. V případě změny adresy bydliště/sídla či emailové adresy jsou účastníci povinni tuto změnu prokazatelným způsobem oznámit druhé 
smluvní straně. V případě porušení této povinnosti se zásilka považuje za platně doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla zásilka vrácena 
zpět odesílateli (smluvní straně nebo rozhodci), a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v zájmu rychlého vyřešení sporu souhlasí s rozhodčím řízením bez nařizování ústního jednání, jen na zá-
kladě písemných podkladů, podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Rozhodčí řízení bude vedeno v jazyce 
českém a podle českého práva. 


