ROZHODČÍ
DOLOŽKY

Rozhodčí doložky ICC

Doporučuje se, aby strany, které mají zájem odvolat se
ve svých smlouvách na rozhodčí řízení ICC, použily
standardní doložku uvedenou níže.
Standardní rozhodčí doložka ICC
Veškeré spory vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s ní
budou rozhodovány s konečnou platností podle Pravidel
Mezinárodní obchodní komory pro rozhodčí řízení
jedním či více rozhodci jmenovanými v souladu s
uvedenými Pravidly.
Strany si mohou zvolenou doložku upravit podle svých
konkrétních okolností. Mohou mít například zájem určit
počet rozhodců, neboť Pravidla o rozhodčím řízení ICC
obsahují domněnku ve prospěch jediného rozhodce.
Pro strany může být rovněž žádoucí určit místo a jazyk
rozhodčího řízení, jakož i právo rozhodné pro
rozhodování o věci samé. Pravidla o rozhodčím řízení
ICC neomezují autonomii stran ohledně volby místa a
jazyka rozhodčího řízení nebo práva rozhodného pro
smlouvu.
Při přijímání doložky je zapotřebí dbát toho, aby se
zamezilo jakémukoliv riziku dvojsmyslnosti. Nejasná
textace doložky způsobuje nejistoty a prodlevy a může
dokonce zabránit postupu při smírném řešení sporu.
Strany by rovněž měly zohlednit veškeré faktory, které
mohou
ovlivnit
vykonatelnost
doložky
podle
rozhodného práva. Toto se týká i veškerých kogentních
požadavků, které mohou existovat v místě rozhodčího
řízení a v očekávaném místě nebo místech výkonu.
Rozhodčí řízení bez nouzového rozhodce
Chtějí-li strany vyloučit jakékoliv použití ustanovení o
nouzovém rozhodci, musí tato vyloučit výslovně tím, že
k doložce připojí následující text:
Ustanovení o nouzovém rozhodci se nepoužijí.
Zrychlené řízení
Pravidla ICC o rozhodčím řízení umožňují využití
zrychleného řízení ve sporech s nižší hodnotou. Chtějí-li
strany vyloučit použití ustanovení o zrychleném řízení,
musí tato vyloučit výslovně tím, že k doložce připojí
následující text:
Ustanovení o zrychleném řízení se nepoužijí.

Rozhodčí řízení

Strany, které samy chtějí využít zrychlené řízení ve
věcech s vyšší hodnotou nechť na něj výslovně odkáží
tím, že přidají následující text k výše uvedené doložce:
Strany v souladu s čl. 30 odst. 2 písm. b) Pravidel
Mezinárodní obchodní komory o rozhodčím řízením
souhlasí s tím, že se použijí Pravidla o zrychleném řízení,
a to bez ohledu na výši hodnoty předmětu sporu.
Pokud strany samy chtějí zvýšit maximální částku pro
využití zrychleného řízení než stanovenou v Pravidlech
o zrychleném řízení, připojí k doložce následující text:
Strany v souladu s článkem 30 odst. 2 písm. b) Pravidel
Mezinárodní obchodní komory o rozhodčím řízením
souhlasí s tím, že se Pravidla o zrychleném řízení použijí v
případě, že předmět sporu nepřekračuje [uveďte
částku] US$ v době podání, o nichž se hovoří v článku 1
odst. 3 Pravidel o zrychleném řízení.
Strukturované doložky
Rozhodčí řízení ICC lze využít jako fórum pro konečné
rozhodnutí sporu poté, co bude učiněn pokus o jeho
vyřešení jiným prostředky jako například mediace.
Strany, které mají zájem vložit do svých smluv
strukturovanou doložku
o rozhodování sporů
kombinující rozhodčí řízení ICC s mediací ICC nechť
použijí standardní doložky vztahující se k pravidlům ICC
o smírčím řízení.
Možné jsou rovněž jiné kombinace služeb. Rozhodčí
řízení lze například použít jako záložní řešení ke
znaleckému posouzení sporu nebo k řešení sporů
prostřednictvím komise složené ze zástupců stran.
Strany, které mají zájem využít rozhodčí řízení ICC
mohou mít též zájem na využití služeb Mezinárodního
střediska ICC pro náhradní způsoby řešení sporů
například pro určení znalce, je-li v průběhu rozhodčího
řízení vyžadován znalecký posudek.
Standardní doložky pro tyto a jiné kombinace
služeb j sou k dispozici v několika jazycích na
www.iccarbitration.org.

