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PREAMBULE 

Přátelská dohoda je žádoucím řešením obchodních sporů a neshod. Může být dosažena buď před 

zahájením, nebo během soudního či rozhodčího řízení a často může být zprostředkována působením 

třetí osoby („Neutrál“) jednající v souladu s jednoduchými pravidly. Strany mohou souhlasit s 

podřízením se těmto pravidlům již ve své původní smlouvě, nebo kdykoliv jindy. 

Mezinárodní obchodní komora (ICC) vytvořila tato pravidla přátelského řešení sporů označovaná jako 

ICC Pravidla ADR („Pravidla“), která umožňují stranám dohodnout se na jakékoliv urovnávací 

technice, o které se domnívají, že bude vhodná pro vyřešení jejich sporu. Pokud se strany na 

urovnávací technice nedohodnou, bude jako urovnávací technika podle těchto Pravidel použita 

mediace. Průvodce ICC ADR [dostupný na <www.iccadr.org>], který netvoří součást Pravidel, 

poskytuje výklad Pravidel a různých urovnávacích technik, jež mohou být v souladu s Pravidly použity.  

ČLÁNEK 1 

Pole Působnosti ICC Pravidel ADR 
Všechny obchodní spory ať již mezinárodní, či nikoliv mohou být předloženy k ADR řízení podle 

těchto Pravidel. Ustanovení těchto Pravidel mohou být změněna dohodou všech stran pod 

podmínkou souhlasu ICC. 

ČLÁNEK 2 

Zahájení ADR Řízení 

A Existuje-li dohoda odkazující k Pravidlům 

1 Pokud existuje dohoda stran o podřízení sporu ICC Pravidlům ADR, jakákoliv strana či strany, 

které si přejí zahájit ADR řízení v souladu s Pravidly, zašlou ICC písemnou Žádost o ADR, která 

obsahuje: 

a) jména, adresy, telefonní a faxová čísla a emailové adresy stran sporu a jejich právních 

zástupců, pokud si je strany ustanovily; 

b) popis sporu obsahující, pokud je to možné, odhad hodnoty sporu; 

                                                           
*
 Překlad do češtiny: JUDr. Martin Svatoš, mediátor a rozhodce, svatosmartin@forarb.com, www.forarb.com, 

tel: +420 602 788 430, +420 221 979 254, Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 



c) společnou dohodu stran o ustanovení Neutrála, nebo, pokud tato dohoda chybí, 

společnou dohodu stran na kritériích, jež musí Neutrál ustanovovaný prostřednictvím 

ICC splňovat; 

d) kopie písemné dohody, na základě níž je Žádost o ADR učiněna; a 

e) registrační poplatek pro ADR řízení tak, jak je stanoveno v Příloze níže. 

2 Pokud Žádost není podávána společně všemi stranami, strana či strany, které Žádost podaly, 

zašlou současně Žádost druhé straně či stranám. Taková Žádost může obsahovat návrh 

týkající se kritérií, jež musí Neutrál splňovat, nebo návrh na společné ustanovení jednoho či 

více Neutrálů. Následně mohou všechny strany společně ustanovit Neutrála nebo se mohou 

dohodnout na požadovaných kritériích výběru Neutrála, který má být ustanoven 

prostřednictvím ICC. V každém případě o této skutečnosti strany bezodkladně informují ICC. 

3 ICC bezodkladně písemně oznámí stranám přijetí Žádosti o ADR. 

B Neexistuje-li dohoda odkazující k Pravidlům 

1 Pokud mezi stranami neexistuje dohoda o podřízení sporu ICC Pravidlům ADR, jakákoliv 

strana či strany, které si přejí zahájit řízení ADR v souladu s Pravidly, zašle ICC písemnou 

Žádost o ADR, která obsahuje: 

a) jména, adresy, telefonní a faxová čísla a emailové adresy stran sporu a jejich právních 

zástupců, pokud si je strany ustanovily; 

b) popis sporu obsahující, pokud je to možné, odhad hodnoty sporu; a 

c) registrační poplatek ADR řízení tak, jak je stanoveno v Příloze níže. 

Žádost o ADR může také obsahovat návrh ohledně požadovaných kritérií, jež musí 

Neutrál splňovat, nebo návrh jednoho nebo více Neutrálů, kteří by mohli být ustanoveni 

všemi stranami. 

2 ICC bezodkladně písemně informuje druhou stranu či ostatní strany o Žádosti o ADR. Tato 

strana nebo strany jsou požádány, aby ICC do 15 dnů písemně informovaly, zdali souhlasí či 

nesouhlasí se svojí účast na ADR řízení. V prvním případě může odpověď obsahovat návrh 

ohledně kritérií, jež musí Neutrál splňovat, nebo návrh konkrétního jednoho nebo více 

Neutrálů, kteří by mohli být ustanoveni všemi stranami. Následně mohou strany společně 

jmenovat Neutrála nebo se mohou dohodnout na kritériích, jež musí Neutrál ustanovovaný 

prostřednictvím ICC splňovat. V každém případě o této skutečnosti strany bezodkladně 

informují ICC. 

V případě, že ICC neobdrží odpověď do 15 dnů, nebo v případě, že obdrží odpověď 

zamítavou, Žádost o ADR se považuje za odmítnutou a ADR řízení se nezahajuje. ICC o tom 

bezodkladně informuje stranu či strany, které Žádost o ADR podaly. 

ČLÁNEK 3 

Výběr Neutrála 
1 Pokud se všechny strany společně dohodnou na osobě Neutrála, vezme ICC takové 

ustanovení na vědomí a taková osoba, po té, co ICC obdrží jeho či její souhlas, jedná jako 

Neutrál v ADR řízení. V případě, kdy Neutrál nebyl ustanoven souhlasem všech stran nebo 

v případech, kdy Neutrál nesouhlasí se svým ustanovením, ICC bezodkladně ustanoví 



Neutrála buď prostřednictvím Národní komise, nebo jinak, o čemž informuje strany. ICC učiní 

vše přiměřené, aby ustanovila Neutrála splňujícího požadovaná kritéria, pokud se strany na 

nějakých domluvily. 

2 Každý ustanovovaný Neutrál dodá ICC bezodkladně svůj životopis a prohlášení o nezávislosti, 

obojí řádně podepsané a datované. Každý ustanovovaný Neutrál oznámí ICC prostřednictvím 

prohlášení o nezávislosti všechna fakta a okolnosti, které by mohly být takového charakteru, 

že by mohly v očích stran zpochybnit jeho či její nezávislost. ICC tyto informace písemně 

poskytne stranám. 

3 Pokud kterákoliv ze stran vznese proti Neutrálovi ustanovenému prostřednictvím ICC 

námitku a oznámí tuto skutečnost písemně do 15 dnů od obdržení oznámení o ustanovení 

ICC a druhé straně či ostatním stranám, přičemž uvede důvody pro takovou námitku, ICC 

bezodkladně ustanoví jiného Neutrála. 

4 Pokud s tím souhlasí všechny strany, mohou ustanovit více než jednoho Neutrála nebo 

mohou ICC požádat, aby v souladu s těmito Pravidly ustanovila více než jednoho Neutrála. 

Pokud je to vhodné, může ICC stranám ustanovení více než jednoho Neutrála navrhnout 

sama. 

ČLÁNEK 4 

Odměna a Náklady 
1 Strana nebo strany podávající Žádost o ADR zaplatí společně s touto Žádostí nevratný 

poplatek tak, jak je stanoveno v Příloze. Žádná Žádost o ADR není přijata, pokud není 

doplněna o požadovanou platbou. 

2 Následně po obdržení Žádosti o ADR ICC požádá strany o zaplacení zálohy ve výši odpovídající 

předpokládaným administrativním nákladům ICC a předpokládané odměny a nákladům 

Neutrála v souvislosti s ADR řízením tak, jak jsou uvedeny níže v Příloze. Řízení ADR 

nepokračuje, dokud ICC neobdrží platbu této zálohy. 

3 Ve všech případech, kdy se ICC domnívá, že záloha nepokryje celkové náklady ADR řízení, 

bude výše této zálohy upravena. ICC může ADR řízení přerušit do té doby, dokud strany 

neprovedou příslušné platby. 

4 Ihned po skončení ADR řízení vyčíslí ICC celkové náklady řízení a podle okolností vrátí 

stranám peníze z nadbytečných plateb, nebo stranám naúčtuje nepokryté odměny či náklady 

řízení požadované v souladu s těmito Pravidly. 

5 Všechny zálohy a náklady jsou stranami neseny rovným dílem, pokud se písemně 

nedohodnou jinak. Avšak jakákoliv strana je oprávněna zaplatit nezaplacené zálohy či 

náklady, pokud je druhá strana opomene zaplatit. 

6 Ostatní výdaje stran nesou jednotlivé strany každá za sebe. 

ČLÁNEK 5 

Vedení Řízení ADR 
1 Neutrál a strany bezodkladně prodiskutují urovnávací techniky, pokusí se nalézt shodu na 

tom, která z nich má být užita, a prodiskutují specifika ADR řízení, které bude následovat. 



2 V případě, že se strany nedohodnou na tom, která urovnávací technika má být použita, bude 

použita mediace. 

3 Neutrál vede řízení takovým způsobem, jaký se mu zdá vhodný. V každém případě se však 

Neutrál musí řídit principy slušnosti a nestrannosti a přáními stran. 

4 V případě absence dohody stran Neutrál určí jazyk nebo jazyky, ve kterých se řízení bude 

vést, a místo konání setkání, pokud mají být uskutečněny. 

5 Každá strana je povinna s Neutrálem spolupracovat v dobré víře. 

ČLÁNEK 6 

Ukončení ADR Řízení 
1 ADR Řízení, jež bylo zahájeno v souladu s těmito Pravidly, skončí v okamžiku, kdy nastane 

první z následujících možností: 

a) podpis stran dohody ukončující spor; 

b) písemné oznámení Neutrálovi jednou nebo více stranami po té, co proběhla diskuze 

zmiňovaná v Článku 5(1), že tato strana nebo tyto strany již nehodlají nadále 

pokračovat v ADR řízení; 

c) ukončení řízení dohodnutého v souladu s Článkem 5 a písemným oznámením 

Neutrála o této skutečnosti stranám; 

d) písemné oznámení Neutrála stranám, že ADR řízení podle Neutrálova názoru 

nepovede k vyřešení sporu mezi stranami; 

e) uplynutí časové lhůty, která byla stanovena pro ADR řízení, pokud nebyla společně 

stranami prodloužena, přičemž toto uplynutí oznámí Neutrál písemně stranám; 

f) písemné oznámení ICC stranám a Neutrálovi nikoliv dříve než 15 dní po splatnosti 

jakékoliv platby, k níž je povinna jedná nebo více stran v souladu s těmito Pravidly, 

které oznamuje, že tato platba nebyla provedena; nebo 

g) písemné oznámení ICC sdělující stranám, že podle soudu ICC se Neutrála nepodařilo 

ustanovit nebo že ustanovení Neutrála není rozumně očekávatelné. 

2 Neutrál ihned po skončení ADR řízení v souladu s Článkem 6(1), (a)–(e) bezodkladně skončení 

ADR řízení ICC oznámí a poskytne ICC kopii všech oznámení uváděných v Článku 6(1), (a)–(e). 

Ve všech případech ICC písemně potvrdí ukončení ADR řízení stranám a Neutrálovi, pokud byl 

tento již ustanoven nebo jmenován. 

ČLÁNEK 7 

Obecná Ustanovení 
1 Pokud dohoda stran nebo použitelné právo nestanoví jinak, je ADR řízení včetně jeho výstupu 

soukromé a důvěrné. Jakákoliv dohoda o urovnání sporu mezi stranami je obdobně 

považována za důvěrnou s výjimkou případu, kdy strana má právo odhalit ji v té míře 

vyžadované použitelným právem nebo v míře nutné za účelem jejího provedení či jejího 

výkonu. 

2 Pokud dohoda stran nebo použitelné právo nestanoví jinak, strana nepoužije žádným 

způsobem v soudním, rozhodčím či podobném řízení jako důkaz: 



a) jakékoliv dokumenty, prohlášení či sdělení, která byly předloženy druhou stranou či 

Neutrálem v ADR řízení, pokud tyto nemohou být stranou, která je zamýšlí v 

soudním, rozhodčím či podobném řízení provést, získány jinak; 

b) jakákoliv stanoviska či názory vyjádřené v souvislosti s možným urovnáním sporu 

druhou stranou v rámci ADR řízení; 

c) jakákoliv uznání učiněná druhou stranou v rámci ADR řízení; 

d) jakékoliv návrhy předložené Neutrálem; nebo 

e) skutečnost, že druhá strana v rámci ADR řízení naznačila, že je připravená přijmout 

návrh na urovnání. 

3 Pokud písemná dohoda všech stran nestanoví jinak, Neutrál nemůže působit ať již jako 

soudce, rozhodce, expert, právní zástupce či poradce stran, a to ani v soudním, ani 

v rozhodčím, ani v jiném podobném řízení v souvislosti se sporem, který je nebo byl 

předmětem ADR řízení, i kdyby takové řízení ADR řízení předcházelo. 

4 Pokud dohoda stran nebo použitelné právo nestanoví jinak, Neutrál nesmí svědčit ani 

v soudním, ani v rozhodčím či jiném podobném řízení v souvislosti s jakýmkoliv aspektem 

ADR řízení. 

5 Ani Neutrál, ani ICC či její zaměstnanci, ani ICC národní komise nejsou nikomu odpovědní za 

jakékoliv jednání či opomenutí v souvislosti s ADR řízením. 

PŘÍLOHA – ŘÁD NÁKLADŮ ADR 

A Strana nebo strany podávající Žádost o ADR připojí k Žádosti nevratný registrační poplatek ve 

výši US$ 1500 určený na pokrytí nákladů zpracování Žádosti o ADR. Žádná Žádost o ADR 

nebude přijata, dokud není doplněna o požadovanou platbu. 

B Administrativní náklady ICC na ADR řízení jsou určeny podle úvahy ICC v návaznosti na úkony, 

které ICC provede. Takové administrativní náklady nemohou přesáhnout částku US$ 10 000. 

C Odměna Neutrála je vypočítána podle času, který Neutrál na případu v rozumné míře strávil, 

na základě hodinové sazby, která je určena prostřednictvím ICC po konzultacích s Neutrálem 

a se stranami. Tato hodinová sazba musí být ve své výši rozumná a je určena na základě 

komplexnosti sporu a na základě ostatních relevantních okolností. Výše nákladů Neutrála je 

určena prostřednictvím ICC v rozumné výši. 

D Částka zaplacená Neutrálovi v sobě nezahrnuje možnou daň z přidané hodnoty (DPH) nebo 

jiné daně či poplatky či platby, které se na Neutrálovu odměnu vztahují. Strany mají 

povinnost zaplatit takové daně či poplatky, nicméně náhrada takových daní a poplatků je 

čistě záležitostí mezi Neutrálem a stranami. 

DOPORUČOVANÉ DOLOŽKY ADR 

Dobrovolné ADR 
Strany se mohou kdykoliv pokusit urovnat svůj spor vzešlý z této smlouvy nebo v souvislosti s ní 

v souladu s ICC Pravidly ADR bez újmy na svých právech a povinnostech v souvislosti s jakýmkoliv 

dalším řízením. 



Povinnost zvážit ADR 
V případě, že z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne spor, strany souhlasí s tím, že nejprve 

prodiskutují a zváží možnost urovnání sporu v řízení podle ICC Pravidel ADR. 

Povinnost předložit spor k ADR s automatickým uplynutím lhůty 
V případě, že z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne spor, strany souhlasí s předložením 

záležitost k vyřešení v řízení podle ICC Pravidel ADR. Pokud spor nebude urovnán v souladu 

s řečenými Pravidly do 45 dnů následujícími po podání Žádosti o ADR nebo v jiné lhůtě, na které se 

strany písmeně dohodnou, stranám z tohoto článku žádná jiná povinnost nevzniká. 

Povinnost předložit spor k ADR s následnou arbitráží, bude-li požadována 
V případě, že z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne spor, strany souhlasí s předložením 

záležitost k vyřešení v řízení podle ICC Pravidel ADR. Pokud spor není urovnán v souladu s řečenými 

Pravidly do 45 dnů následujícími po podání Žádosti o ADR nebo v jiné lhůtě, na které se strany 

písmeně shodly, spor bude konečně vyřešen podle Pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní 

komory jedním nebo dvěma rozhodci jmenovanými v souladu s řečenými Pravidly rozhodčího řízení. 

[Pokud strany nechtějí v rozhodčím řízení použít ustanovení o Nouzovém Rozhodci, musí to 

výslovně uvést]  

 


