Rozhodčí doložka
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.

ke Smlouvě o dílo ze dne

.

Věřitel a spotřebitel se výslovně dohodli, že veškeré spory vznikající z výše uvedené smlouvy, ke
které je tato rozhodčí doložka přiložena, a v souvislosti s ní budou projednávány a rozhodovány s
vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platnost í v rozhodčím řízení dle zákona č. 216/ 1994 Sb.
před rozhodcem Mgr. Martinem Charvátem (IČ: 62107241) nebo v případě, že Mgr. Martin Charvát nepřijme
funkci rozhodce nebo se jí vz dá nebo ji odmítne vykonávat, případně stane-li se z jakéhokoliv důvodu
nemožným, aby tento spor jmenovaný rozhodce rozhodoval, Mgr. Milošem Š vandou (IČ: 63597471) nebo v
případě, že ani Mgr. Miloš Š vanda nepřijme funkci rozhodce nebo se jí vz dá nebo ji odmítne vyk onávat,
případně stane-li se z jakéhokoliv důvodu nemožným, aby tento spor jmenovaný rozhodce rozhodoval, JUDr.
Ing. Petrem Vašíčkem (IČ:73843971), přičemž doručovací adresou písemností určených každému ze shora
označených rozhodců je sídlo Če ské asociace pro arbitráž, s.r.o., IČ: 27688798, (dále jen „společnost“).
Spotřebitel t ímto pot vrz uje, že byl o důsledcích podpisu roz hodč í doložky informován věřitelem v
dostatečném předstihu před podpis em doložky. Rozhodčí řízení se zahajuje doručením návrhu na zahájení
rozhodčího řízení (žaloby) rozhodci, a to do sídla společnosti, kam se v průběhu rozhodčího řízení doručují i
veškerá ostatní podání a písemnosti určené rozhodci. Poplatek za rozhodčí řízení činí 3,5 % z uplatněného
peněžitého plnění, minimálně však částku 5.000,- Kč. Uhrazený roz hodč í poplatek ani jeho část se nevrací,
ledaže rozhodce ve věci neučinil žádný úkon. Rozhodce je povinen žalovaného usnes ením vyz vat, aby se
ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení usnes ení písemně vyjádřil ve věci samé k žalobě, kterou rozhodce k
usnesení připojí. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu ve věci samé ve stanovené lhůtě písemně
nevyjádří a ani ve stanovené lhůt ě rozhodci nesdělí a neprokáže, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít
rozhodce za to, že nárok, který je proti žalovanému žalobou uplatňován, žalovaný zcela uznává. Smluvní
strany se dále dohodly, že spor může být projednán a rozhodnut bez ústního jednání na základě pís emných
důkazů předložených stranami, a to v případě že je v žalobě uplat něno právo na zaplac ení peněžité částky a
vy plý vá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem. Roz hodce nemusí nařídit ústní jednání ani
v případě, kdy mezi účastníky nejsou sporné skutečnosti, které jsou významné pro rozhodnutí. Místo a čas
konání případného ústního jednání urč í rozhodce s přihlédnut ím k bydlišti spotřebitele, řízení je vždy
neveřejné. Veškeré písemnosti doručuje roz hodce stranám sporu doporučeně do vlastních rukou s 10 -ti
denní úložní lhůtou. Jestliže si adresát nevyz vedne pís emnost ve lhůtě 10 -ti dnů ode dne, kdy byla uložena,
považuje s e písemnost za doručenou posledním dnem této úložní lhůty. Bylo-li obsahem zásilky doručené
uložením stanovení lhůty k uplatnění proc esních práv, považuje se tato lhůta za uplynulou nejpoz ději
vhozením písemnosti do schránky adresáta příp. vrácením písemnosti do s ídla společnosti. Při rozhodování
o nákladech řízení postupuje rozhodce vý hradně dle ustanovení hlavy třet í zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, s tím, že spotřebiteli mohou v rozhodčím řízení vz niknout mj. následujíc í náklady řízení: poplatek
za rozhodčí řízení, odměna zástupce (advokáta), hotové výdaje úč astníka a jeho zástupce, ušlý výdělek
účastníka a jeho zástupce, náklady důkazů (znaleckého posudku) apod. Rozhodnutí nemusí být
odůvodněno, jestliže je jím upravováno pouze vedení řízení. Rozhodčí nález se doručuje způsobem
určeným zákonem č. 99/1963 S b., občanský soudní řád. Pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný,
přičemž strany mohou podat návrh na zrušení rozhodčího nález u soudu. V případě, že bude rozhodč í nález
zrušen z důvodů uvedených v § 31 písm. a), b), g) nebo h) zákona o rozhodč ím řízení, pokračuje k návrhu
některé ze stran po právní moci rozsudku v jednání ve věci samé a tuto věc rozhodne.
Bez ohledu na shora uvedené ujednání o pravomoci rozhodce, může se žalobce až do okamžiku
zahájení rozhodčího řízení obrátit se svým nárokem na příslušný obecný soud, přičemž smluvní strany dále
prohlašují, že s ohledem na okolnosti sjednání smlouvy nezakládá sjednaná rozhodč í smlouva k jejich újmě
nerovnováhu v právec h a povinnostech stran, a že je smluvním stranám znám průběh a důsledky
rozhodčího řízení vedeného dle shora citovaného zákona.
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