Potřebujete vymoci
své pohledávky?
Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu
je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému
a nákladnému soudnímu řízení.

Co je rozhodčí řízení
Je podobné soudnímu s tím rozdílem, že spor nerozhoduje
soudce (tedy osoba stanovená státem), ale rozhodce (tj. osoba,
na níž se sporné strany dohodly).
Takové řízení je rychlejší (proti rozhodnutí není
přípustné odvolání), levnější a z těchto důvodů
i efektivnější.
Výsledkem rozhodčího řízení je vydání
rozhodčího nálezu, což je rozhodnutí postavené
na úroveň rozsudku (tj. rozhodnutí státního
soudu).
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Na základě tohoto nálezu lze dát prohranou
stranu na exekuci. Při jejím nařízení se pak
postupuje stejně jako u státního soudu.
Poplatky
Za rozhodčí řízení před Rozhodčím
soudem při IAL SE jsou daleko nižší,
než před státním soudem.

www.uznanidluhu.cz

www.smenka.cz

Výhody řízení
Rychlost
Řízení u Rozhodčího soudu při IAL SE je mnohem kratší než u obecního soudu. V případě,
že dojde ke sporu, řízení trvá v řádu týdnů a Váš případ může být pravomocně rozhodnut
do měsíce! Pro svou rychlost je oblíbené zejména v západoevropských zemích - řízení
se zbytečně neprotahuje a je efektivní, nikdo nechce čekat na rozhodnutí soudu roky.
Vymahatelnost je navíc zaručena i v zemích EU.
Neveřejnost řízení
Spor není veřejně prezentován ani medializován. Rozsudek obecného soudu musí být
vyhlášen veřejně, oproti tomu rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE je vydán bez
vyhlášení a přístupu veřejnosti. Není tak ohroženo know how či důvěrné informace obou
stran sporu.
Úspora nákladů
Rozhodčí řízení je v závislosti na celkové hodnotě sporu až o polovinu levnější než řízení
před klasickým soudem. V současné době představují náklady na rozhodčí řízení u
Rozhodčího soudu při IAL SE cca 3% celkové hodnoty sporu.
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Výhody řízení
Efektivní vymahatelnost
Rozhodčí nález vydaný rozhodcem, nabývá účinků
pravomocného rozhodnutí (soudního rozsudku) dnem
doručení, tímto dnem je nález vykonatelný. Na jeho
základě lze začít vést výkon rozhodnutí - exekuci.
Rozhodčí nález je vykonatelný i v cizích zemích, přičemž
je daleko lepším exekučním titulem než rozsudek soudní,
ten je totiž v zahraničí považován za rozhodnutí cizí
státní moci a jeho vykonatelnost je tak uznávána velmi
nepravidelně.

Jednoinstančnost
Rozhodnutí rozhodců ve formě rozhodčího nálezu je
konečné a po jeho doručení oboum stranám sporu i
pravomocné a vykonatelné. Proti rozhodčímu nálezu není
možné podat odvolání – vylučuje se tak v ČR obvyklé
odvolání k vyšší soudní instanci a nekonečné době trvání
sporu.

Spravedlnost
Rozhodce se při svém rozhodování může krom platného
práva držet i zásady spravedlnosti, umožňuje mu lépe
využívat zkušeností z právní i ekonomické praxe a
dobrat se tak efektivnějšího rozhodnutí. Zjevným
nespravedlnostem plynoucím z ryze formálních aplikací
zákonů se může vyhnout.

Neformálnost
Toto řízení je neformálnější než řízení před klasickým
soudem, přísné dodržování předpisů a dohled nad celým
řízením je však zajištěn Jednacím řádem a kodexy
Rozhodčího soudu při IAL SE.

www.rozhodcisoud.net

www.rozhodcovskysud.net

www.uznanidluhu.cz

www.smenka.cz

4

Jaké spory lze řešit v rozhodčím řízení?
Před Rozhodčím soudem při IAL SE lze řešit majetkové spory:

z kupní smlouvy

ze směnek

ze smlouvy o dílo

o vypořádání SJM

ze smlouvy o úvěru
a smlouvy o půjčce

z pracovní smlouvy
(týká-li se spor náhrady škody nebo bezdůvodného
obohacení či jiného majetkového plnění)

z uznání dluhu
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Rozhodčí nález
Vydáním rozhodčího nálezu obvykle končí rozhodčí řízení. Nález
nabývá dnem doručení stranám účinku pravomocného soudního
rozhodnutí a je soudně vykonatelný.
Na základě něj lze vést výkon rozhodnutí
(exekuci) stejně jako podle rozsudku obecného
soudu.

V jednodušších věcech garantuje rozhodčí soud
vydání rozhodčího nálezu do tří měsíců ode dne
podání žaloby.

Na žádost stran lze ve formě rozhodčího nálezu
uzavřít smír. Takový smír je exekučním titulem
(oproti prosté dohodě o narovnání).

Rozhodčí nález je nejrychlejsí cesta k exekuci
dlužníkova majetku .
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Jak podat žalobu
V následujících řádcích se dozvíte, jak jednoduché je podat
žalobu. Stačí opravdu málo pro to, abyste měli svou pohledávku
vyřízenou a váš obchod fungoval hladce dál...
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Jak podat žalobu
Podání žaloby

Krok 1.
Máte pohledávku. Sepíšete a podáte žalobu, zaplatíte arbitrážní poplatek.

Zaslání žaloby

Krok 2.
Zahájí se rozhodčí řízení, zvolí se rozhodce, jemuž je případ přidělen a zašle se žaloba.

Přijetí vyjádření

Rozhodčí nález

Exekuce

www.rozhodcisoud.net

Krok 3.
Žalovaný je vyzván, aby se vyjádřil. Rozhoduje se rozhoduje na základě listinných důkazů,
většinou bez nařízení ústního jednání.
Krok 4.
Rozhoduje se rozhoduje na základě listinných důkazů, většinou bez nařízení ústního
jednání. Je vydán rozhodčí nález.
Krok 5.
Rozhodčí nález je odeslán účastníkovi, který byl ve sporu úspěšný, s návrhem na nařízení
exekuce. Zahájení exekuce a uspokojení pohledávky.
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O nás
Jsme členy LCIA (London Court of International Arbitration), nejvýznačnější
světové instituce, která se zabývá obchodními arbitrážemi, a jsme arbitrážní
instituce, která má zkušenosti mezinárodní povahy.
Rozhodčí soud při IAL SE působí jako soud
pro spory majetkového charakteru (např.
o nezaplacení dluhu, neuhrazení kupní ceny,
nezaplacení faktury, špatně zhotovené dílo
- např. stavba, spory z nájemní smlouvy - nezaplacený nájem apod.). Obecně řečeno rozhoduje spory, jejichž výsledek ovlivní majetek
účastníků.
Další funkcí Rozhodčího soudu je určení rozhodce
(nebo-li odborníka, který spor rozhodne). Jde
o případy, kdy se účastníci sporu na takovém
výběru dohodnou - tím je zachována vysoká
9

www.rozhodcisoud.net

www.rozhodcovskysud.net

kvalita celého řízení a současně nezpochybnitelnost rozhodčího nálezu.
Naše práce podléhá certifikátu SGS, který
garantuje standardizovanou kvalitu služeb
dle normy ISO 9001.
Rozhodčí soud při IAL SE byl zřízen na základě modelového zákona Mezinárodní komise
pro obchodní právo (UNCITRAL) a na něj navazující slovenské právní úpravy. V současné
době má dvě pobočky, a to v Praze a Bratislavě.
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Naši rozhodci
Rozhodčí soud při IAL SE má k disposici 30 rozhodců
(vysokoškolsky vzdělaných odborníků, zkušených právníků
či ekonomů), čímž je zachována vysoká kvalita celého řízení
a současně vysoká právní kvalita rozhodčího nálezu.
Rozhodce je osoba odpovědná za vedení rozhodčího řízení a rozhodování v něm.
Při rozhodovací činnosti se řídíme etickým kodexem LCIA. Naše pravidla vychází
z mezinárodně uznávaných stanov LCIA a vzorového zákona mezinárodní komise OSN pro
obchodní právo UNCITRAL (Model law).
Naši rozhodci pro spotřebitelské spory mají VŠ vzděláni v oboru právo a jsou zapsání v
seznamu rozhodců Ministerstva spravedlnosti ČR.
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Jak s námi navážete spolupráci?
Co se musí udělat, abyste mohl využívat tento efektivní způsob
vymáhání pohledávek? V první řadě upozorňujeme, že rozhodně
ne něco platit.
Postačí, když do smlouvy, kterou uzavíráte
s Vašimi klienty, vložíte rozhodčí doložku (krátké ustanovení v závěru smlouvy, které „říká“,
že s případnými spory „nepůjdete“ před klasický
soud, ale před rozhodčí soud).
Taková doložka může být součástí i všeobecných smluvních podmínek, na něž odkazuje
hlavní smlouva. Může však být i součásti objednávek či faktur apod., pokud jsou tyto dokumenty parafovány (podepsány oběma stranami).
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Tím máte zajištěno efektivní vymáhání pohledávek do budoucna. V případě nedodržení
smlouvy protistranou pak stačí podat žalobu
k rozhodčímu soudu.
Znění doložky
Najdete v sekci smlouvy na stránkách
www.rozhodcisoud.net

www.uznanidluhu.cz

www.smenka.cz

Vzory smluv zdarma
Na našich internetových stránkách najdete široký výběr smluv,
které jsou zdarma ke stažení. Připravili jsme pro vás dokumenty,
které účinně chrání Vaše podnikatelské zájmy proti špatnému
chování dlužníků.
Doporučujeme, abyste si prostudovali hlavně
výhody rozhodčích doložek, jež považujeme
za jedny z nejúčinnějších.
Naši právníci jsou připraveni zhotovit jakýkoli
návrh smlouvy. V případě, že se bude jednat
o některý ze základních druhů smluvních
dokumentů obvyklého rozsahu, je taková služba
poskytována zcela zdarma.
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Stažení
Najdete v sekci smlouvy na stránkách
www.rozhodcisoud.net

Bližší informace
Mailem na podatelna@rozhodcisoud.net
či na tel.: +420 774 419 439.
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Uznání dluhu
Uznání dluhu je jedním ze zajišťovacích prostředků, jimiž
si věřitel zajišťuje pohledávku vůči dlužníkovi. Věřitel si tak
vylepšuje pozici pro případ vymáhání pohledávky soudní
cestou, obecně řečeno – „pojišťuje si“ dluh svého dlužníka.
Pokud dlužník uzná vůči Vám svůj dluh, má
se za to, že dluh v době jeho uznání existoval.
Zjednodušeně řečeno, pokud dlužník neprokáže
rozhodci, že Vám dluh vrátil – má rozhodce dluh
za jednoznačně prokázaný a řízení je pak velmi
rychlé. Takto lze uznat závazek z podnikatelských
i nepodnikatelských aktivit (dle obchodního
zákoníku).
Uznání dluhu má ještě jednu významnou výhodu,
spočívající v prodloužení promlčecí doby. Obecně
platí, že pokud své právo neuplatníte do 3 let
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(v obchodních vztazích do 4 let), tak se promlčuje
a nemůžete se jej domoci u soudu. Sice existuje,
ale dlužníka ke splnění prostě nedonutíte – dluh
může zaplatit jen dobrovolně (což zpravidla
bohužel neučiní).
Pokud však máte v ruce uznání dluhu
(v obchodních vztazích se nazývá uznání
závazku), začíná jeho podpisem běžet nová
promlčecí doba, a to 10 let (v obchodních vztazích
nové 4 roky). Po uznání dluhu již není o jeho
existenci ani výší žádných pochyb.
www.uznanidluhu.cz

www.smenka.cz

Směnka
Směnka je „úvěrový cenný papír“ (tzn. doklad na půjčené peníze)
obsahující zákonem přesně stanovené údaje. Z nich vyplývá
dlužnický závazek, jenž dává majiteli směnky právo požadovat
po dlužníkovi ve stanovenou dobu stanovenou částku.
Pokud si necháte od dlužníka podepsat směnku,
je Vaše pozice při vymáhání dluhu mnohem
snazší, než v případě smlouvy o úvěru či půjčce.
Rozhodce ani soudce totiž nezajímá, proč jste
si peníze půjčili a za jakým účelem (nezajímá
jej tzv. hospodářský důvod). Pro ně je podstatné,
zda má směnka zákonem stanovené náležitosti
a nic jiného.
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Pokud rozhodci předložíte řádně vyplněnou
směnku z rozhodčí doložkou, nemusíte
prakticky nic dalšího dělat a máte jistotu,
že budete v rozhodčím řízení úspěšní. Je pak
velmi rychlé.
Stažení
Najdete v sekci smlouvy na stránkách
www.rozhodcisoud.net
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PALÁC KONVIKT
Konviktská 24
110 00 Praha 1
tel.: 224 241 319
fax.: 224 281 226
e-mail: podatelna@rozhodcisoud.net
www.rozhodcisoud.net

