
Rozhod čí smlouva 
(smlouva o rozhodci)  

 
 
 ………………………………………. 
jako smluvní strana 1, dále jen „smluvní strana 1“ 

 
 
a 

 
 
………………………………………. 
jako smluvní strana 2, dále jen „smluvní strana 2“ 

uzavírají v souladu s ust. § 2 odst. 3 zákona č. 216/1994 Sb. tuto rozhodčí smlouvu: 
 

I. 
Vymezení sporu  

1. ………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Pro případ vzniku všech sporů, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného 
mezi smluvní stranou 1 jako věřitelem a smluvní stranou 2 jako dlužníkem ze Smlouvy 
……………………………….  specifikované v odst. 1. tohoto článku smlouvy tímto smluvní strana 1 a 
smluvní strana 2 sjednávají, že tyto majetkové spory budou projednány a rozhodnuty v rozhodčím 
řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 

 
 

II. 
Předmět smlouvy  

1. Smluvní strana 1 a smluvní strana 2 sjednávají, že veškeré jejich majetkové spory, které by 
v budoucnu vznikly z právního vztahu (vztahů) specifikovaného (specifikovaných) v článku I. této 
smlouvy, jakož i spory vzniklé v přímé souvislosti s těmito spory má projednat, rozhodovat                       
a rozhodnout rozhodce JUDr. Karel Bocek, sídlem Lidická 613, 738 01 Frýdek-Místek a to v 
rozhodčím řízení vedeném podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 
nálezů a podle Jednacího řádu rozhodčího řízení tohoto rozhodce vydaného dne 1.7.2009 a Řádu o 
nákladech rozhodčího řízení tohoto rozhodce vydaného dne 1.7.2009.  
2. Rozhodčí řízení na základě této smlouvy bude konáno v sídle rozhodce. 
3. Smluvní strany se dohodly, že rozhodčí nález vydaný v tomto řízení (bude-li vydán) nemusí 
obsahovat odůvodnění. 
4. Smluvní strany se dohodly, že řízení před rozhodcem nebude ústní. Smluvní strany výslovně 
pověřují rozhodce k rozhodování dle zásad spravedlnosti pouze na základě listinných důkazů 
předložených stranami ve lhůtě rozhodcem stanovené bez nutnosti nařízení ústního jednání. 
Rozhodce je oprávněn nařídit ústní jednání pouze v případě, že listinné důkazy jím nebudou shledány 
dostatečnými pro řádné rozhodnutí sporu.  
5.  O postupu řízení a o otázkách řízení rozhoduje rozhodce. 
6. Dle Řádu o nákladech rozhodčího řízení ze dne 1.7.2009 rozhodce JUDr. Karla Bocka, činí 
rozhodí poplatek (poplatek za podání žaloby) 4 % ze základu poplatku, nejméně 3.500,- Kč. 
Maximální výše poplatku činí 1.000.000 Kč, a to i v případě podání návrhu na urychlené řízení. Stane-
li se rozhodce plátce DPH, připočte se k rozhodčímu poplatku vždy tato daň ve výši stanovené 
právním předpisem. Ostatní ustanovení Řádu o nákladech řízení tohoto rozhodce tím nejsou dotčena. 
7. Nepřijme-li nebo vzdá-li se JUDr. Karel Bocek funkce rozhodce, či bude-li vyloučen 
z projednání věci nebo nebude-li moci tento rozhodce činnost rozhodce vykonávat nebo bude-li 
z nového projednání a rozhodování věci vyloučen, je smluvní strana 1 oprávněna jmenovat jednoho 
nového rozhodce, který bude v rozhodčím řízení projednávat a rozhodovat veškeré jejich majetkové 
spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu (vztahů) specifikovaného (specifikovaných) 
v článku I. této smlouvy, jakož i spory vzniklé v přímé souvislosti s těmito spory, a to podle  zákona   č. 



216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a podle svých řádů a interních 
předpisů vydaných pro výkon činnosti rozhodce. 
8.  Zaplacený rozhodčí poplatek se navrací. 

 
III. 

Společná a závěrečná ustanovení  
1. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží  
jedno vyhotovení.  
2. Změny a dodatky této smlouvy lze činit písemnou formou.  
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem  před 
podpisem této smlouvy, jakož i s Řádem o nákladech rozhodčího řízení, Kancelářským a 
Organizačním řádem, vše zveřejněno na internetové adrese www.akbocek.cz a také tak učinily a 
uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této smlouvy.  
4. Smluvní strany si celý obsah smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že tato je 
výrazem jejich pravé, svobodné a vážné vůle na důkaz čehož připojují své podpisy.  
 
 
 

V …………. dne ………….      V ………….. dne ……………. 
 
 
  
 
         ……………………….          ……………………….. 
  
              smluvní strana 1             smluvní strana 2 
 


