
PŘÍLOHA Č. 1 

Vzory standardních a modelových doložek institucionálního řízení 

 

ICC navrhuje pro případ mezinárodní obchodní arbitráže rozhodčí doložku v následujícím znění: 

„Všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodnuty s konečnou 

platností podle pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory jedním nebo více 

rozhodci jmenovanými podle těchto pravidel.“
1
 

 

LCIA pro strany, které zamýšlí v budoucnu podřídit své spory rozhodčímu řízení podle Pravidel 

LCIA navrhuje rozhodčí doložku v následujícím znění: 

„Všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně otázek ohledně její 

existence, platnosti nebo ukončení, budou podřízeny a s konečnou platností rozhodnuty podle 

pravidel LCIA, které se na základě tohoto odkazu považují za součást této smlouvy. 

Počet rozhodců bude [jeden/tři]. 

Místem nebo sídlem rozhodčího řízení bude [město a/nebo stát]. 

Rozhodčí řízení bude vedeno v […] jazyce. 

Právo rozhodné pro tuto smlouvu bude hmotné právo […].“ 

 

V případě vzniklého sporu, aniž by byla mezi stranami uzavřena rozhodčí smlouva, a nebo 

v případě, kdy se strany sporu rozhodly změnit pravidla rozhodná pro rozhodčí řízení na Pravidla 

LCIA, je doporučena rozhodčí doložka v následujícím znění: 

„Smluvní strany tímto souhlasí, že spor mezi nimi vzniklý, jež se týká […], bude podřízen 

a s konečnou platností rozhodnut v rozhodčím řízení vedeném podle pravidel LCIA. 

Počet rozhodců bude [jeden/tři]. 

Místem nebo sídlem rozhodčího řízení bude [město a/nebo stát]. 

Rozhodčí řízení bude vedeno v […] jazyce. 

Právo rozhodné pro tuto smlouvu [je/bude] hmotné právo […].“
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1
 Dostupné z http://iccwbo.org/court/arbitration/id4114/index.html 

2
 Dostupné z http://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/LCIA_Recommended_Clauses.aspx 



AAA navrhuje pro případ mezinárodní obchodní arbitráže rozhodčí doložku v následujícím 

znění: 

„Veškeré spory a nároky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní a nebo s jejím porušením, 

budou rozhodovány v rozhodčím řízení vedeném AAA podle pravidel pro mezinárodní rozhodčí 

řízení.“ 

 

Strany by dále měly zvážit připojení následujících ustanovení: 

„Počet rozhodců bude [jeden/tři]. 

Místem nebo sídlem rozhodčího řízení bude [město a/nebo stát]. 

Rozhodčí řízení bude vedeno v […] jazyce.“
3
 

 

RSHAK navrhuje pro případ mezinárodní obchodní arbitráže rozhodčí doložku v následujícím 

znění: 

"Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 

platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky podle jeho Řádu a Pravidel [jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího 

soudu/třemi rozhodci].“
4
 

                                                 
3
 Dostupné z http://www.adr.org/si.asp?id=4945 

4
 Dostupné z http://www.arbcourt.cz/index.php?url=cz_dolozky.htm 



PŘÍLOHA Č. 2 

Vzory standardních a modelových doložek rozhodčí řízení ad hoc 

 

UNCITRAL v Pravidlech rozhodčího řízení UNCITRAL navrhuje pro případ mezinárodní 

obchodní arbitráže rozhodčí doložku v následujícím znění: 

„Všechny spory, neshody a nároky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní a nebo s jejím 

porušením, ukončením nebo neplatností, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle pravidel 

rozhodčího řízení UNCITRAL.“  

 

Strany by dále měly zvážit připojení následujících ustanovení: 

„Institucí pro jmenování rozhodců bude [název instituce]. 

Počet rozhodců bude [jeden/tři]. 

Místem nebo sídlem rozhodčího řízení bude [město a/nebo stát]. 

Rozhodčí řízení bude vedeno v […] jazyce.“
5
 

 

Doporučené znění rozhodčí doložky pro rozhodčí řízení ad hoc bez inkorporace pravidel 

některého institucionálního rozhodčího řízení: 

„Veškeré spory a nároky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány 

v rozhodčím řízení. 

Místem nebo sídlem rozhodčího řízení bude [město a/nebo stát]. 

Rozhodčí řízení bude vedeno v […] jazyce. 

V řízení bude rozhodováno třemi rozhodci, kteří budou zvoleni následujícím způsobem: 

(a) každá ze stran zvolí po jednom rozhodci a tímto způsobem dva zvolení rozhodci zvolí 

rozhodce třetího, který bude řízení předsedat; 

(b) v případě, že jakákoli ze stran nezvolí rozhodce do 30 dnů ode dne doručení výzvy 

k volbě rozhodce zaslané druhou stranou, bude tento rozhodce na základě žádosti 

strany, která není v prodlení s volbou rozhodce zvolen [instituce pro jmenování 

rozhodce]; 

                                                 
5
 Dostupné z http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-e.pdf 



(c) v případě, že stranami zvolení rozhodci nezvolí třetího rozhodce do 30 dnů ode, kdy 

byl zvolen poslední z nich, bude třetí rozhodce zvolen na základě písemné žádosti 

jedné ze stran [instituce pro jmenování rozhodce]; 

(d) o odvolání rozhodce z důvodu jeho podjatosti bude rozhodovat [instituce pro 

jmenování rozhodce]; 

(e) v případě uvolnění místa rozhodce z důvodu jeho úmrtí, rezignace, odmítnutí v dané 

věci jednat, ztráty způsobilosti nebo odvolání, bude nový rozhodce zvolen stejnou 

metodou jako rozhodce, jehož nahrazuje. 

Rozhodčí řízení bude řízeno procesními normami zvolenými na základě dohody stran, nedojde-li 

k takové dohodě, bude o procesních normách rozhodnuto rozhodci. 

Nezaplacení nákladů rozhodčího řízení nemůže být důvodem k nevydání rozhodčího nálezu. 

Rozhodnutí budou rozhodci přijímána na základě většiny. V případě, že nebylo možné většiny 

dosáhnout, bude rozhodnutí přijato předsedajícím rozhodcem, jednajícím jakožto jediný 

rozhodcem.“ 

 



PŘÍLOHA Č. 3 

Vzor modelové smlouvy o rozhodci pro rozhodčí řízení ad hoc 

 

„Smlouva o rozhodci 

Tato smlouva o rozhodci je uzavřená [dne] mezi [stranou A] a [stranou B]. 

Vzhledem k tomu že mezi stranami smlouvy došlo ke sporu, týkajícímu se [popis sporu] (dále jen 

„Spor“), se strany tímto dohodly, že Spor a všechny nároky z něho vyplývající a s ním spojené, 

budou s konečnou platností řešeny v rozhodčím řízení v souladu s touto smlouvou. 

Místem rozhodčího řízení bude [město a/nebo stát]. 

Rozhodčí řízení bude vedeno v […] jazyce. 

Spor bude rozhodován třemi rozhodci, kdy každá ze stran určí po jednom rozhodci nejpozději do 

10 dnů od uzavření této smlouvy. Třetí rozhodce, který bude předsedou rozhodčího tribunálu, 

bude zvolen rozhodci zvolenými stranami, a to nejpozději do 10 dnů ode dne jmenování druhého 

z rozhodců. V případě, že třetí rozhodce nebude jmenován v určené lhůtě, bude jmenován 

[instituce oprávněná k jmenování] na základě písemné žádosti zaslané této instituci kteroukoli ze 

stran. 

V případě uvolnění pozice rozhodce, jeho smrti, odstoupení, odmítnutí výkonu funkce nebo 

z jakýchkoli důvodů nemožnosti tuto funkci vykonávat, bude takto uvolněné místo rozhodce 

doplněno způsobem, kterým byl tento rozhodce jmenován dle této smlouvy.  

Procesní normy rozhodčího řízení budou určeny stranami. Nedojde-li k takovému určení, budou 

určeny rozhodci.  

Prodlení a nespolupráce některé ze stran nejsou důvodem pro odepření vydání rozhodčího nálezu 

rozhodci. 

Tribunál přijímá rozhodnutí, včetně vydání rozhodčího nálezu, většinou svých rozhodců. 

V případě, kdy není takováto většina možná, je předsedající rozhodce oprávněn učinit rozhodnutí 

jako by byl jediným rozhodcem. 

Na důkaz souhlasu a projevu svobodné a určité vůle strany tímto připojují své podpisy. 

V [město] dne [datum].“ 



PŘÍLOHA Č. 4 

Vzory volitelných náležitostí a ustanovení rozhodčích smluv 

 

Předběžná opatření 

Doporučené znění ustanovení rozhodčí smlouvy pro umožnění podání žádosti o nařízení 

předběžných opatření obecnými soudy: 

„Strany této smlouvy se mohou kdykoli obrátit na příslušný obecný soud ve věci nařízení 

předběžného opatření, které bude považovat za vhodné a nezbytné s tím, že takováto žádost 

nebude považována za neslučitelnou s touto rozhodčí smlouvou nebo za vzdání se práva žádající 

strany na projednání sporu v rozhodčím řízení“ 

 

Doporučené znění ustanovení rozhodčí smlouvy pro umožnění podání žádosti o nařízení 

předběžných opatření rozhodci pro zachování stávajícího stavu: 

„Kterákoli za stran se může obrátit na rozhodce ve věci nařízení předběžného opatření k udržení 

stávajícího stavu do doby, než bude rozhodci vydán konečný nález nebo než dojde k jinému 

vyřešení předmětného sporu. Takovéto předběžné opatření může být stranou předloženo k 

vykonání příslušnému obecnému soudu.“ 

 

Doporučené znění ustanovení rozhodčí smlouvy pro umožnění podání žádosti o nařízení 

předběžných opatření obecnými soudy a rozhodci: 

„Kterákoli ze stran se může obrátit na rozhodce ve věci nařízení předběžného opatření, které 

může být předloženo k vykonání příslušnému obecnému soudu. Namísto vydání předběžného 

opatření rozhodci se kterákoli ze stran může obrátit na příslušný obecný soud s žádostí o nařízení 

předběžného opatření s tím, že takováto žádost nebude považována za neslučitelnou s touto 

rozhodčí smlouvou nebo za vzdání se práva žádající strany na projednání sporu v rozhodčím 

řízení“ 

 

Doporučené znění ustanovení rozhodčí smlouvy pro znemožnění podání žádosti o nařízení 

předběžných opatření: 



„Bez ohledu na pravidla rozhodčího řízení zvolená stranami nejsou rozhodci oprávněni přijímat 

nebo nařizovat předběžná opatření a smluvní strany se zavazují nepodávat návrh na nařízení 

předběžných opatření příslušnými obecnými soudy.“ 

 

Mlčenlivost 

Doporučené znění ustanovení rozhodčí smlouvy pro založení povinnosti mlčenlivosti 

v rozhodčím řízení: 

„Vyjma případů vyžadovaných zákonem nejsou smluvní strany, jejich zástupci, rozhodci ani 

případní svědci bez předchozího písemného souhlasu obou/všech stran sporu oprávněni zveřejnit 

nebo poskytnut jakoukoli informací o existenci, obsahu nebo výsledku rozhodčího řízení nebo 

jakékoli materiály, důkazy nebo informace související s rozhodčím řízením, které jsou tímto 

považovány za důvěrné.“ 

 

Doporučené znění ustanovení rozhodčí smlouvy pro vyloučení povinnosti mlčenlivosti 

v rozhodčím řízení: 

„Není-li zákonem stanoveno jinak, nemají strany, jejich zástupci, rozhodci ani případní svědci 

rozhodčího řízení povinnost mlčenlivosti ve vztahu k rozhodčímu řízení a informacemi s ním 

spojenými.“ 

 

Konečnost rozhodčího nálezu 

Doporučené znění ustanovení rozhodčí smlouvy pro zajištění konečnosti a nepřezkoumatelnosti 

rozhodčího nálezu obecným soudem: 

„Rozhodčí nález vydaný rozhodci bude stranami považován za konečný a závazný. Strany se 

tímto v plném rozsahu povoleném zákonem vzdávají svých práv na jakoukoli formu soudního 

odvolání, přezkumu, úpravy nebo vedlejších žalob souvisejících s rozhodčím nálezem.“ 

 

Časové omezení v rozhodčím řízení 

Doporučené znění ustanovení rozhodčí smlouvy pro časové omezení rozhodčího řízení: 

„Rozhodčí nález bude rozhodci vydán ve lhůtě 5 měsíců od zahájení rozhodčího řízení podáním 

žaloby rozhodčímu soudu žalobcem, pokud tato lhůta nebude rozhodci prodloužena z důvodu 

náročnosti a komplikovanosti projednávaného sporu.“ 



 

Doporučené znění ustanovení rozhodčí smlouvy pro časové omezení jmenování rozhodce 

v rozhodčím řízení: 

„Všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodnuty s konečnou 

platností podle [stanovených pravidel] rozhodčího řízení [stanovené instituce], a to třemi 

rozhodci, z nichž každá ze stran jmenuje po jednom rozhodci. Rozhodce žalovaného bude 

žalovaným stanoven do 10 dnů od doručení žaloby. V případě, že ke jmenování rozhodce 

žalovaným v určené lhůtě nedojde, bude rozhodce do 5 dnů jmenován žalobcem. Třetí rozhodce 

bude jmenován rozhodci jmenovanými stranami v souladu s touto rozhodčí smlouvou.“ 



PŘÍLOHA Č. 5 

Vzor rozhodčí doložky pro mnohostranné smlouvy 

 

„Všechny spory a nároky mezi stranami smlouvy, vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, 

včetně otázek ohledně její existence, platnosti, porušení nebo ukončení, budou s konečnou 

platností řešeny v rozhodčím řízení dle pravidel [rozhodčí instituce], upravených jak uvedeno 

níže. 

Rozhodčí řízení bude vedeno před [jedním/třemi] rozhodci, jmenovaným[i] [předsedou rozhodčí 

instituce]. 

Místem nebo sídlem rozhodčího řízení bude [město a/nebo stát].  

Rozhodčí řízení bude vedeno v […] jazyce.  

Právo rozhodné pro tuto smlouvu bude hmotné právo […]. 

Jakákoli ze stran je oprávněna samostatně nebo společně s jinou stranou smlouvy zahájit 

rozhodčí řízení zasláním žaloby [rozhodčí instituci] a všem ostatním smluvním stranám. 

Jakákoli ze stran smlouvy se může zúčastnit rozhodčího řízení za předpokladu, že je (i) její účast 

účelná v souvislosti se sporem nebo nárokem souvisejícím se sporem, který je předmětem žaloby, 

vyjádření nebo protinávrhu a (ii) písemné oznámení o její účasti bude doručeno [rozhodčí 

instituci] a ostatním stranám do [30] dní ode dne, kdy jí byla doručena předmětná žaloba, 

vyjádření nebo protinávrh. 

Jakákoli ze zúčastněných stran je oprávněna v řízení podávat vyjádření, protinávrh a uplatňovat 

nároky proti ostatním zúčastněným stranám a to za předpokladu, že (i) takovéto vyjádření, 

protinávrh nebo nárok souvisí se sporem nebo nárokem souvisejícím se sporem, který je 

předmětem žaloby, vyjádření nebo protinávrhu a (ii) vyjádření, protinávrh nebo nárok bude 

doručen [rozhodčí instituci] a ostatním stranám do [30] dní ode dne, kdy jí byla doručena 

předmětná žaloba, vyjádření, protinávrh nebo nárok proti kterému směřuje. 

Rozhodčí nález vydaný v řízení je pro zúčastněnou stranu konečný a závazný, a to i v případě, kdy 

se strana na řízení nebude bezprostředně podílet. 

 


