Ve Vsetíně dne 17. 12. 2018

SPOLEČNÁ DEKLARACE
o ukončení rozhodčí činnosti

Společnost ČMRS Consulting, s.r.o., IČ 277 75 186, se sídlem Stará cesta 676, 755 01 Vsetín, vedená
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51453, a osoby uvedené níže tímto společně prohlašují,
že ukončují svoji rozhodčí činnost.
Rozhodčí činnost je ukončena dnem 31. 12. 2018. Žaloby podané ke společnosti ČMRS Consulting,
s.r.o. a osobám níže uvedeným po tomto datu budou odmítnuty právě s odkazem na již ukončenou
rozhodčí činnost.
Osobám, kterými byla sjednána rozhodčí smlouva či rozhodčí doložka zakládající pravomoc společnosti
ČMRS Consulting, s.r.o. (resp. jiné osoby níže uvedené) rozhodovat spory související s příslušnou
smlouvou, se tímto dává na vědomí, že s ohledem na ukončení rozhodčí činnosti jsou počínaje dnem
1. 1. 2019 příslušným orgánem pro rozhodování takových sporů obecné soudy.
V této souvislosti lze odkázat na Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 33 Odo
135/2006, v němž se uvádí následující: „Jestliže se smluvní strany dohodly, že jejich případné spory
bude rozhodovat jediný blíže konkretizovaný rozhodce, daly tím najevo, že jsou ochotny podrobit se
rozhodnutí jen této jediné osoby. Tím se ovšem vystavily riziku, že nepřijme-li tato osoba funkci
rozhodce, funkce se vzdá nebo ji nebude moci vykonávat, nebude tu podle rozhodčí doložky nikdo,
kdo by jejich spor v rámci rozhodčího řízení projednal a rozhodl. Za takového stavu se platně sjednaná
rozhodčí smlouva stává obsolentní a zaniká. Nic pak nebrání tomu, aby věc byla projednána před
obecným soudem.“
Pokud osoby, které si sjednaly rozhodčí smlouvu či rozhodčí doložku zakládající pravomoc společnosti
ČMRS Consulting, s.r.o. (resp. jiné osoby níže uvedené) rozhodovat spory související s příslušnou
smlouvou, budou s ohledem na ukončenou rozhodčí činnost podávat žalobu k obecným soudům,
doporučuje se k takovému podání přiložit i tuto společnou deklaraci za účelem doložení tvrzení
o ukončení činnosti ve vztahu k otázce určení orgánu příslušného rozhodovat v dané věci. V této
souvislosti je společnost ČMRS Consulting, s.r.o. (resp. osoby níže uvedené) připravena na vyžádání
tuto společnou deklaraci včetně příslušných podpisů zaslat.
Podpisy jednotlivých osob vázající se k tomuto společnému prohlášení jsou připojeny na samostatných
arších.
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