
GLOBAL FINANCIAL INFORMATION SERVICES 

SMLOUVA S PŘEDPLATITELEM 

 

Tato Smlouva s předplatitelem („smlouva“), ze dne 2020-01-14 („den nabytí platnosti“), mezi 

společností Global Financial Information Services GmbH („GFIS“) a níže podepsaným předplatitelem 

(„předplatitel“), upravuje předplacení předplatitele („předplacení“) údajů o trhu nebo jiných 

informací přístupných prostřednictvím společnosti GFIS, včetně nabídnutých cen, nabídek, cen, 

sazeb, jiných obchodních a informativních údajů, včetně informací z nich odvozených, 

distribuovaných nebo zpřístupněných prostřednictvím společnosti GFIS (společně „údaje“). 

 

Oprávnění s omezenou dobou platnosti, nevýhradní, nepřevoditelné: S výhradou smluvních 

podmínek v tomto dokumentu uděluje společnost GFIS předplatiteli, na dobu uvedenou níže, 

nevýhradní, nepřevoditelné oprávnění po dobu platnosti smlouvy přijímat a používat údaje, jak je 

stanoveno v toto dokumentu. 

 

Profesionální nebo neprofesionální uživatel údajů o trhu: Předplatitel bude povinen poskytnout 

určité informace k určení, zda splňuje definici neprofesionálního předplatitele nebo profesionálního 

předplatitele. Předplatitel souhlasí s poskytnutím přesných informací a v případě jakékoli změny 

informací předplatitele nebo jeho statusu profesionálního nebo neprofesionálního uživatele údajů 

o trhu okamžitě informuje společnost GFIS . 

U neprofesionálních předplatitelů je oprávnění k údajům pouze pro osobní použití. Prohlášením 

společnosti GFIS, že předplatitel je neprofesionální předplatitel, nebo pokračováním v přijímání údajů 

za sazbu pro neprofesionálního předplatitele předplatitel potvrzuje společnosti GFIS, že splňuje 

definici neprofesionálního předplatitele. Předplatitel ihned vyhoví důvodné žádosti od společnosti 

GFIS o informace týkající se přijetí, zpracování, zobrazení a redistribuce údajů neprofesionálním 

předplatitelem. 

 

U profesionálních předplatitelů je oprávnění k údajům pro interní podnikové použití a/nebo osobní 

použití předplatitele. Na požádání profesionální předplatitel zpřístupní své prostory společnosti GFIS 

nebo jejímu zmocněnci za účelem fyzické kontroly záznamů profesionálního předplatitele týkajících 

se použití údajů nebo přístupu k nim, vše v přiměřených termínech, na důvodnou žádost, s cílem 

zajistit dodržování této smlouvy. 

 

Zákonem chráněné údaje: Předplatitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost GFIS a/nebo 

dodavatelé údajů jako třetí strana (jednotlivě „dodavatel údajů“) mají k údajům vlastnická práva. 

Údaje zůstanou majetkem společnosti GFIS a/nebo dodavatelů údajů. Bude se mít za to, že 

v důsledku poskytnutí údajů předplatiteli se ani společnost GFIS ani dodavatel údajů nevzdali žádné 

ze svých majetkových účastí na údajích. 

 



Použití údajů: Předplatitel souhlasí s tím, že údaje neprodá, nepronajme, nereprodukuje, 

nedistribuuje nebo komerčně nevyužije jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu společnosti 

GFIS a příslušného dodavatele údajů. Předplatitel výslovně souhlasí, že nepoužije nebo nepovolí jiné 

osobě použít jakékoli údaje pro účely (i) vytvoření odvozených produktů údajů na základě údajů nebo 

odvozených z údajů, (ii) určení jakékoli ceny nebo dospění k jakékoli ceně, včetně vypořádacích cen, 

pro kontrakty na deriváty, opce na kontrakty na deriváty nebo podobné nástroje na deriváty 

obchodované na burze a (iii) vytvoření indexu nebo indexů, (iv) pro jakákoli jiná odvozená díla, která 

budou šířena, publikována nebo jinak použita externě. Předplatitel údaje použije výhradně v souladu 

s platnými zákony, předpisy a nařízeními („platné zákony“). 

 

Společnost GFIS si vyhrazuje právo ukončit přístup ke všem údajům nebo jejich části, kdykoli dle 

svého uvážení, změnit doby přenosu a dodací lhůty, a také rychlosti přenosu, protokoly 

o poskytnutých údajích, formát a obsahy poskytnutých údajů. 

 

Společnost GFIS je dále oprávněna pozastavit nebo přerušit přístup k údajům s okamžitým účinkem, 

jestliže předplatitel poruší jakékoli podmínky této smlouvy; může to zahrnovat případy, kdy 

předplatitel údaje využije v rozporu s touto smlouvou. 

 

Předplatitel nepřevede nebo nesdělí tyto údaje třetím stranám, s výjimkou toho, co je povoleno 

v tomto dokumentu, nebo jak je vyžadováno k dodržení platných zákonů. 

 

Doba platnosti a ukončení: Platnost této smlouvy začíná v den nabytí platnosti a trvá každý měsíc při 

sazbách platných v dané době až do jejího vypovězení předplatitelem nebo společností GFIS. 

 

Předplatitel musí dát společnosti GFIS výpověď s výpovědní lhůtou 30 dnů, přičemž ukončení bude 

účinné na konci kalendářního měsíce. 

 

Společnost GFIS může tuto smlouvu ukončit kdykoli oznámením předplatiteli. Společnost GFIS může 

tuto smlouvu ukončit okamžitě s oznámením nebo bez oznámení předplatiteli v případě, že 

předplatitel poruší kteroukoli podmínku této smlouvy (v tomto případě předplatitel okamžitě 

pozbývá práva na přijímání údajů pro současný měsíc a pro všechny budoucí předplacené měsíce). 

 

Odměny a automatická fakturace: Předplatitel zaplatí společnosti GFIS odměny v souladu s v dané 

době aktuálním seznamem odměn na webu společnosti GFIS (www.gfis.info) („odměny“). 

Předplatitel souhlasí s tím, že společnost GFIS může odměny kdykoli změnit bez předchozího 

upozornění předplatitele. 

 

Odměny budou předplatiteli účtovány automaticky každý měsíc první den v měsíci („datum platby“). 

Předplatitel zmocňuje [název přidružené organizace společnosti GFIS] k odečtení odměn ze 



zprostředkovatelského účtu předplatitele u [název přidružené organizace]. Jestliže [název přidružené 

organizace] není schopna odměny odečíst, potom předplatitel zaplatí odměny společnosti GFIS do 

30 dnů od přijetí faktury. Společnost GFIS může vyměřit úrok z prodlení v sazbě tři procenta (3 %) 

měsíčně ze všech částek splatných a nezaplacených do třiceti (30) dnů od data faktury společnosti 

GFIS až do doby platby. Nezaplacení částek při splatnosti předplatitelem znamená závažné porušení. 

Kromě všech ostatních práv a opravných prostředků dostupných společnosti GFIS podle zákona nebo 

podle spravedlnosti může společnost GFIS rovněž pozastavit dodávku údajů nebo jejich součásti, 

dokud zůstane kterákoli částka po této době třiceti (30) dnů nezaplacená. Předplatitel zaplatí 

příslušné daně, mimo jiné včetně DPH, poplatků nebo výměrů zahraničních nebo domácích 

národních, státních, provinčních nebo místních orgánů veřejné správy nebo jejich sekcí, týkající se 

poskytování údajů. 

 

Předplatitel bere na vědomí, že všechny odměny jsou po zaplacení nevratné (mimo dvojích plateb 

a jiných zřejmých chyb). 

 

Bezpečnostní informace a přístup: Předplatitel obdrží uživatelské jméno a/nebo heslo nebo jiný 

bezpečnostní kód nebo zařízení (společně „bezpečnostní informace“) pro přístup k údajům. 

Předplatitel souhlasí s tím, že bude zachovávat důvěrnost bezpečnostních informací a nesdělí své 

bezpečnostní informace třetím stranám. Předplatitel může mít přístup k předplacení prostřednictvím 

pouze jednoho k internetu připojeného počítače nebo mobilního zařízení současně. Jestliže dojde ke 

ztrátě nebo odcizení bezpečnostních informací, nebo existuje možnost jejich zneužití jakýmkoli 

způsobem, zavazuje se předplatitel ihned upozornit společnost GFIS. 

 

Žádné doporučení k nákupu nebo prodeji cenných papírů: Žádný z údajů nepředstavuje doporučení 

společnosti GFIS nebo žádost o nákup nebo prodej cenného papíru nebo jiného investičního 

produktu. 

 

Žádná záruka jakéhokoli druhu na údaje; omezení odpovědnosti: 

 

PŘEDPLATITEL SOUHLASÍ S TÍM, ŽE ÚDAJE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, „JAK JSOU 

DOSTUPNÉ“ BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU. PŘEDPLATITEL SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SPOLEČNOST GFIS 

A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ ORGANIZACE (VČETNĚ JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ČLENŮ 

PŘEDSTAVENSTVA, ZAMĚSTNANCŮ NEBO ZMOCNĚNCŮ) A JAKÝKOLI DODAVATEL ÚDAJŮ A JEHO 

PŘIDRUŽENÉ ORGANIZACE (VČETNĚ JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ČLENŮ 

PŘEDSTAVENSTVA, ZAMĚSTNANCŮ NEBO ZMOCNĚNCŮ) NEDÁVAJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI 

DRUHU – VÝSLOVNÉ, MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, POKUD JDE O ÚDAJE, 

NEBO JEJICH PŘENOS, VČASNOST, SLED, PŘESNOST NEBO ÚPLNOST, MIMO JINÉ VČETNĚ MLČKY 

PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO ZÁRUK PRODEJNOSTI, KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ 

ÚČEL NEBO POUŽITÍ NEBO NEPORUŠENÍ, A ZÁRUK VZNIKLÝCH ZE ZÁKONA NEBO JINAK PODLE PRÁVA 

NEBO Z JAKÉHOKOLI PRŮBĚHU JEDNÁNÍ NEBO OBCHODNÍ ZVYKLOSTI. 

 



PŘEDPLATITEL SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SPOLEČNOST GFIS A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ ORGANIZACE (VČETNĚ 

JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA, ZAMĚSTNANCŮ NEBO 

ZMOCNĚNCŮ) A JAKÝKOLI DODAVATEL ÚDAJŮ A JEHO PŘIDRUŽENÉ ORGANIZACE (VČETNĚ JEJICH 

PŘÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA, ZAMĚSTNANCŮ NEBO ZMOCNĚNCŮ) 

NENESOU ODPOVĚDNOST VŮČI PŘEDPLATITELI NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ ZA NEPŘESNÉ NEBO 

NEÚPLNÉ ÚDAJE NEBO JINÉ INFORMACE O TRHU DODANÉ PŘEDPLATITELI, ANI ZA JAKÁKOLI 

ZPOŽDĚNÍ, PŘERUŠENÍ, CHYBY NEBO OPOMENUTÍ PŘI JEJICH DODÁNÍ, ANI ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, 

NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ, VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNÉ NÁHRADY ŠKODY VZNIKLÉ Z UVEDENÝCH 

NEPŘESNOSTÍ, ZPOŽDĚNÍ, PŘERUŠENÍ, CHYB NEBO OPOMENUTÍ NEBO JAKÝCHKOLI ÚDAJŮ NEBO 

SLUŽEB POSKYTNUTÝCH NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ. 

 

JESTLIŽE BY PŘEDCHOZÍ ODMÍTNUTÍ A ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI, NEBO JAKÉKOLI JEJÍ ČÁSTI, 

MĚLY BÝT POVAŽOVÁNY ZA NEPLATNÉ NEBO NEÚČINNÉ, CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI 

GFIS A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH ORGANIZACÍ (VČETNĚ JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKŮ, ŘEDITELŮ, 

ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA, ZAMĚSTNANCŮ NEBO ZMOCNĚNCŮ) A JAKÉHOKOLI DODAVATELE ÚDAJŮ 

A JEHO PŘIDRUŽENÝCH ORGANIZACÍ (VČETNĚ JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ČLENŮ 

PŘEDSTAVENSTVA, ZAMĚSTNANCŮ NEBO ZMOCNĚNCŮ) NEPŘEKROČÍ SKUTEČNOU VÝŠI ZTRÁTY 

NEBO ŠKODY NEBO CELKOVÝCH ODMĚN ZAPLACENÝCH SPOLEČNOSTI GFIS PŘEDPLATITELEM BĚHEM 

TŘICETI (30) DNŮ PŘED UDÁLOSTÍ, KTERÁ DALA VZNIKNOUT NÁROKU PŘEDPLATITELE, PODLE TOHO, 

CO JE NIŽŠÍ. 

 

PŘEDPLATITEL BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE ANI ÚDAJE ANI KTERÁKOLI Z INFORMACÍ 

ZÍSKANÝCH SPOLEČNOSTÍ GFIS NEBO JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM NEMAJÍ ZA CÍL POSKYTNUTÍ 

INVESTIČNÍ, FINANČNÍ, DAŇOVÉ NEBO PRÁVNÍ RADY. 

 

Náhrada škody: Předplatitel zbaví odpovědnosti a zajistí společnost GFIS a dodavatele údajů a každou 

z jejich přidružených organizací, a příslušné ředitele, členy představenstva, zaměstnance, zmocněnce 

a poskytovatele povolení, proti jakémukoli nároku, náhradě škody, ztrátě, odpovědnosti, nákladům 

a/nebo výdajům (mimo jiné včetně přiměřených odměn právního zástupce a nákladů), které přímo 

nebo nepřímo vzniknou nebo jsou způsobeny (a) použitím údajů předplatitelem nebo (b) 

nedodržením nebo porušením kterékoli smluvní podmínky této smlouvy předplatitelem. 

 

Vyšší moc:  Kromě platebních závazků předplatitele se nebude mít za to, že společnost GFIS nebo 

předplatitel neplní kterékoli ustanovení tohoto dokumentu nebo jsou odpovědni za jakékoli 

zpoždění, neplnění nebo přerušení služby, které jsou přímo nebo nepřímo následkem vyšší moci, 

občanského úřadu nebo vojenského orgánu, občasného nepokoje, války, stávek, požárů, jiných 

katastrof, výpadku elektrického proudu nebo jakékoli jiné příčiny mimo jejich přiměřenou kontrolu. 

 

Různé: 

 



Každý z dodavatelů údajů, a každá z přidružených organizací společnosti GFIS, jsou určeným 

příjemcem jakožto třetí strana z této smlouvy a mohou vynucovat veškerá práva a závazky ve svůj 

prospěch obsažené v této smlouvě. 

 

Tato smlouva obsahuje konečnou a úplnou dohodu mezi stranami týkající se vašeho předplacení 

a nahrazuje všechny předchozí a současné ústní nebo písemné dohody týkající se vašeho použití 

předplacení. 

 

Společnost GFIS může tuto smlouvu kdykoli změnit umístěním změněné smlouvy na svůj web. Tato 

změněná smlouva nabude účinnosti okamžitě po umístění. Použití předplacení předplatitelem 

potom, co změněná smlouva nabude účinnosti, bude znamenat přijetí změněné smlouvy. 

 

Tato smlouva může být postoupena bez předchozího upozornění společností GFIS třetí straně na 

základě smlouvy této třetí strany o dodržení závazků společnosti GFIS podle této smlouvy. Tato 

smlouva nemůže být postoupena předplatitelem. 

 

Následující ustanovení budou trvat i po ukončení této smlouvy: odstavce 3, 4, 7, 12, 13, 15a, 15b, 

15e, 16 a 17. 

 

Zásady ochrany osobních údajů: 

 

Jakékoli osobní údaje odeslané předplatitelem společnosti GFIS budou podléhat Zásadám ochrany 

osobních údajů společnosti GFIS, které lze nalézt na webu společnosti GFIS. Předplatitel potvrzuje 

přijetí prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti GFIS. Předplatitel souhlasí s tím, že 

bude sledovat revize prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti GFIS na webu 

společnosti GFIS. 

 

Společnost GFIS bude jednat jako správce osobních údajů předplatitele ve smyslu zákona o ochraně 

osobních údajů. Společnost GFIS a její přidružené organizace mohou používat, ukládat, sdělovat, 

přenášet nebo jinak zpracovávat („zpracovávat“) jakékoli informace, včetně osobních údajů, jako je 

jméno, adresa nebo věk, („osobní údaje“) poskytnuté předplatitelem nebo jeho řediteli, členy 

představenstva, zaměstnanci, společníky, zmocněnci, správci, obchodníky nebo zástupci společnosti 

GFIS a/nebo jejím přidruženým organizacím podle této smlouvy nebo jinak nabyté společností GFIS 

a/nebo jejími přidruženými organizacemi od již uvedených za okolností uvedených v tomto článku 

a také (v každém případě v rozsahu povoleném Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů 

(EU) 2016/679 („zákon o ochraně osobních údajů“)): 

 

za účelem provádění této smlouvy; 

k poskytování služeb předplatiteli; 



za účelem nabízení finančních služeb a produktů od společnosti GFIS; 

pro statistické účely a pro výzkum trhu a analýzu produktu a k vyvíjení a zlepšování produktů 

a služeb; 

k vynucení nebo uplatnění smlouvy a/nebo jiných dohod a/nebo k ochraně majetku nebo práv 

společnosti GFIS a/nebo jejích přidružených organizací a k obhájení možného nároku; 

pro účely prevence a zjišťování praní špinavých peněz, terorismu, podvodu nebo jiných trestných činů 

a/nebo zneužití služeb společnosti GFIS a/nebo jejích přidružených organizací; 

k dodržení právního, regulatorního požadavku nebo požadavku správného postupu, ať už 

pocházejícího ze Spojeného království, nebo odjinud (mimo jiné včetně Spojených států amerických), 

a k splnění našich závazků podle jakékoli smlouvy o podávání zpráv uzavřené čas od času s daňovým 

úřadem nebo finančním úřadem nebo úřady; nebo 

k obrácení se na předplatitele v souladu s tímto článkem (a na jeho základě), ((1)–(8) společně 

„účely“). 

Pro tyto účely mohou společnost GFIS a/nebo její přidružené organizace osobní údaje přenést nebo 

sdělit („sdělení“) : 

propojené společnosti, nacházející se kdekoli po celém světě; 

osobě nebo organizaci jednající jménem společnosti GFIS a/nebo kterékoli z jejích přidružených 

organizací nebo jimi najaté s cílem provést jejich služby, nebo pomáhat při jejich plnění, nebo je 

doporučit, za předpokladu, že jim bude umožněn přístup pouze k příslušným informacím pro daný 

účel; 

protistranám, zprostředkovatelům a jiným osobám v případech, kdy sdělení je opodstatněně určeno 

pro účel uskutečnění smlouvy; a 

jakékoli jiné osobě, kterou je společnosti GFIS a/nebo kterékoli z jejích přidružených organizací 

povoleno pověřit kteroukoli ze svých příslušných funkcí. 

Souhlasem s touto smlouvou předplatitel svobodně souhlasí se zpracováním a sdělením osobních 

údajů a souhlasí s tím, že opatří tento souhlas od svých ředitelů, členů představenstva, zaměstnanců, 

společníků, zmocněnců, správců, obchodníků a zástupců. Předplatitel rovněž souhlasí, že účely 

mohou být změněny tak, aby zahrnovaly další použití, přenosy nebo sdělení osobních údajů po 

oznámení předplatiteli. 

 

Předplatitel rozumí a souhlasí, že osobní informace nebo jakékoli jiné informace nebo dokumenty 

týkající se předplatitelů, které jsou sděleny, přeneseny nebo zpracovány podle této smlouvy, mohou 

být odeslány mimo EHP a/nebo osobám nebo subjektům, které nepodléhají stejným právním nebo 

regulatorním požadavkům týkajícím se ochrany údajů, jaké jsou stanoveny právem Spojeného 

království nebo Evropské unie. Tato sdělení mohou zahrnovat uložení v zámoří a jiný zámořský 

přenos, zpracování a použití osobních údajů a sdělení třetím stranám. Pro případ, že osobní údaje 

budou přeneseny do zemí nebo území mimo EHP, které nejsou uznávány Evropskou komisí jako 

nabízející dostatečný stupeň ochrany údajů, společnost GFIS a její přidružené organizace mají 

zavedeny příslušné mechanismy pro přenos údajů k zajištění ochrany osobních údajů. Podrobnosti 

o mechanismu přenosu údajů lze získat tak, že se obrátíte na kancelář ochrany osobních údajů 

společnosti GFIS na adresu dpo@gfis.info. 



 

Společnost GFIS a její přidružené organizace si ponechají osobní údaje v identifikovatelné formě 

v souladu s našimi zásadami. Osobní informace se uchovávají, dokud je to nezbytné pro splnění 

právních, regulatorních a podnikových požadavků. Doby uchovávání lze prodloužit, jestliže jsou 

společnost GFIS nebo její přidružené organizace povinny uchovávat osobní údaje v souvislosti se 

soudním sporem, vyšetřováními a jinými řízeními. V rozsahu stanoveném platnými zákony má 

předplatitel právo požadovat přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu nebo vymazání, 

dosáhnout omezení zpracování osobních údajů, vznést námitky proti zpracování osobních údajů a na 

přenositelnost údajů. Předplatitel má právo souhlas kdykoli odvolat, na základě platných zákonů. Za 

účelem uplatnění práv na ochranu osobních údajů by se předplatitel měl obrátit na kancelář pro 

ochranu údajů společnosti GFIS na adresu dpo@gfis.info. Předplatitel může také podat stížnost 

u úřadu pro dozor nad ochranou osobních údajů, jestliže si myslí, že při zpracování osobních údajů 

byly porušeny platné zákony a společnost GFIS a její přidružené organizace toto porušení 

neodstranily k přiměřené spokojenosti předplatitele. 

Rozhodčí řízení: 

 

Jakýkoli spor, sporný bod nebo nárok vzniklý z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně jejího 

sepsání, výkladu, porušení nebo ukončení, včetně toho, zda uplatněné nároky jsou vhodné pro 

rozhodčí řízení, bude předložen k rozhodčímu řízení a s konečnou platností rozhodnut rozhodčím 

řízením v souladu s Pravidly a postupy pro mezinárodní arbitráž organizace JAMS (JAMS International 

Arbitration Rules and Procedures, „pravidla JAMS“). Soud bude sestávat ze tří rozhodců při sporu 

týkajícím se více než 10 milionů $ a při sporu týkajícím se méně než 10 milionů $ bude rozhodčí řízení 

vedeno jediným rozhodcem. Místem rozhodčího řízení bude __________ (země, kde je umístěna 

přidružená organizace společnosti GFIS). Tato smlouva a práva stran podle této smlouvy se řídí 

a budou vykládány v souladu se zákony Švýcarska, mimo kolizi nebo volbu právních norem. Jazyk, 

který se použije při rozhodčích řízeních, bude angličtina. Rozsudek nad nálezem vydaným rozhodcem 

nebo rozhodci může být zapsán soudem, který nad ním má soudní pravomoc. 

 

Strany se vynasnaží dohodnout se na identitě rozhodce nebo rozhodců organizace JAMS, podle 

rozhodců veřejně uvedených na webu organizace JAMS. Do 45 dnů od doručení žádosti o rozhodčí 

řízení strany informují organizaci JAMS, že se buď dohodly na rozhodci nebo rozhodcích, nebo že 

nebyly schopni dosáhnout této dohody. V případě, kdy strany nejsou schopny dosáhnout dohody, 

pokud jde o identitu rozhodce nebo rozhodců, poskytne organizace JAMS seznam dostupných 

rozhodců, který bude sestávat z alespoň pěti kandidátů. Každá strana škrtne jména kterýchkoli dvou 

kandidátů, proti jejichž jmenování má námitky, a zbývající kandidáty očísluje v pořadí podle 

preference a organizace JAMS jmenuje rozhodce nebo více rozhodců podle těchto žebříčků. Jestliže 

strany nebudou schopny postupovat podle tohoto postupu, potom organizace JAMS jmenuje 

rozhodce nebo více rozhodců v souladu s pravidly organizace JAMS. 

 

Strany přijímají Postup pro odvolání při dobrovolném rozhodčím řízení organizace JAMS (JAMS 

Optional Arbitration Appeal Procedure), (jak existuje ke dni nabytí platnosti této smlouvy), pokud jde 

o konečný nález v rozhodčím řízení vzniklém z této smlouvy nebo s ní souvisejícím, a souhlasí s jeho 

realizací. V případě, kdy sporná částka je nižší než 1 milion $, strany souhlasí s použitím jediného 



rozhodce pro účely odvolání. V případě, kdy sporná částka je 1 milion $ nebo vyšší, strany souhlasí 

s použitím tří rozhodců pro účely odvolání. Postup pro výběr rozhodců pro odvolání bude stejný jako 

postup uvedený v článku 17b výše. 


