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Swiss Rules of International
Arbitration (Swiss Rules)
MODEL ARBITRATION CLAUSE
Any dispute, controversy, or claim arising out of, or in relation to,
this contract, including the validity, invalidity, breach, or termina
tion thereof, shall be resolved by arbitration in accordance with the
Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers’
A rbitration Institution in force on the date on which the Notice of
Arbitration is submitted in accordance with these Rules.
The number of arbitrators shall be … (“one”, “three”, “one or
three”);
The seat of the arbitration shall be … (name of city in Switzerland,
unless the parties agree on a city in another country);
The arbitral proceedings shall be conducted in … (insert desired
language).
INTRODUCTION
(a) In order to harmonise their rules of arbitration the Chambers
of Commerce and Industry of Basel, Bern, Geneva, Neuchâtel,
Ticino, Vaud and Zurich in 2004 replaced their former rules
by the Swiss Rules of International Arbitration (hereinafter the
“Swiss Rules” or the “Rules”).
(b) For the purpose of providing arbitration services, the Chambers founded the Swiss Chambers’ Arbitration Institution. In
order to administer arbitrations under the Swiss Rules, the
Swiss Chambers’ Arbitration Institution has established the
Arbitration Court (hereinafter the “Court”), which is comprised of experienced international arbitration practitioners.
The Court shall render decisions as provided for under these
Rules. It may delegate to one or more members or committees
the power to take certain decisions pursuant to its Internal
Rules1. The Court is assisted in its work by the Secretariat of
the Court (hereinafter the “Secretariat”).
(c) The Swiss Chambers’ Arbitration Institution provides domes
tic and international arbitration services, as well as other dis
pute resolution services, under any applicable law, in Switzerland or in any other country.
1

The Internal Rules are available on the website www.swissarbitration.org.
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Section I. Introductory Rules
SCOPE OF APPLICATION
Article 1
1. These Rules shall govern arbitrations where an agreement to
arbitrate refers to these Rules or to the arbitration rules of the
Chambers of Commerce and Industry of Basel, Bern, Geneva,
Neuchâtel, Ticino, Vaud, Zurich, or any further Chamber of
Commerce and Industry that may adhere to these Rules.
2. The seat of arbitration designated by the parties may be in
Switzerland or in any other country.
3. This version of the Rules shall come into force on 1 June 2012
and, unless the parties have agreed otherwise, shall apply to all
arbitral proceedings in which the Notice of Arbitration is submitted on or after that date.
4. By submitting their dispute to arbitration under these Rules,
the parties confer on the Court, to the fullest extent permitted
under the law applicable to the arbitration, all of the powers
required for the purpose of supervising the arbitral proceedings otherwise vested in the competent judicial authority,
including the power to extend the term of office of the arbitral
tribunal and to decide on the challenge of an arbitrator on
grounds not provided for in these Rules.
5. These Rules shall govern the arbitration, except if one of them
is in conflict with a provision of the law applicable to the arbitration from which the parties cannot derogate, in which case
that provision shall prevail.
NOTICE, CALCULATION OF PERIODS OF TIME
Article 2
1. For the purposes of these Rules, any notice, including a notification, communication, or proposal, is deemed to have been
received if it is delivered to the addressee, or to its habitual
residence, place of business, postal or electronic address, or, if
none of these can be identified after making a reasonable
inquiry, to the addressee’s last-known residence or place of
business. A notice shall be deemed to have been received on
the day it is delivered.
2. A period of time under these Rules shall begin to run on the
day following the day when a notice, notification, communi
cation, or proposal is received. If the last day of such a period
is an official holiday or a non-business day at the residence or
place of business of the addressee, the period is extended until

9
the first business day which follows. Official holidays or nonbusiness days are included in the calculation of a period of
time.
3. If the circumstances so justify, the Court may extend or shorten
any time-limit it has fixed or has the authority to fix or amend.
NOTICE OF ARBITRATION AND ANSWER TO THE NOTICE
OF ARBITRATION
Article 3
1. The party initiating arbitration (hereinafter called the “Claimant”
or, where applicable, the “Claimants”) shall submit a Notice of
Arbitration to the Secretariat at any of the addresses listed in
Appendix A.
2. Arbitral proceedings shall be deemed to commence on the date
on which the Notice of Arbitration is received by the Secretariat.
3. The Notice of Arbitration shall be submitted in as many copies
as there are other parties (hereinafter called the “Respondent”
or, where applicable, the “Respondents”), together with an
additional copy for each arbitrator and one copy for the Secretariat, and shall include the following:
(a) A demand that the dispute be referred to arbitration;
(b) The names, addresses, telephone and fax numbers, and
e-mail addresses (if any) of the parties and of their repre
sentative(s);
(c) A copy of the arbitration clause or the separate arbitration
agreement that is invoked;
(d) A reference to the contract or other legal instrument(s) out
of, or in relation to, which the dispute arises;
(e) The general nature of the claim and an indication of the
amount involved, if any;
(f) The relief or remedy sought;
(g) A proposal as to the number of arbitrators (i.e. one or
three), the language, and the seat of the arbitration, if the
parties have not previously agreed thereon;
(h) The Claimant’s designation of one or more arbitrators, if
the parties’ agreement so requires;
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(i) Confirmation of payment by check or transfer to the rele
vant account listed in Appendix A of the Registration Fee
as required by Appendix B (Schedule of Costs) in force on
the date the Notice of Arbitration is submitted.
4. The Notice of Arbitration may also include:
(a) The Claimant’s proposal for the appointment of a sole arbi
trator referred to in Article 7;
(b) The Statement of Claim referred to in Article 18.
5. If the Notice of Arbitration is incomplete, if the required
number of copies or attachments are not submitted, or if the
Registration Fee is not paid, the Secretariat may request the
Claimant to remedy the defect within an appropriate period of
time. The Secretariat may also request the Claimant to submit
a translation of the Notice of Arbitration within the same period
of time if it is not submitted in English, German, French, or
Italian. If the Claimant complies with such directions within
the applicable time-limit, the Notice of Arbitration shall be
deemed to have been validly filed on the date on which the ini
tial version was received by the Secretariat.
6. The Secretariat shall provide, without delay, a copy of the
Notice of Arbitration together with any exhibits to the Respon
dent.
7. Within thirty days from the date of receipt of the Notice of
Arbitration, the Respondent shall submit to the Secretariat an
Answer to the Notice of Arbitration. The Answer to the Notice
of Arbitration shall be submitted in as many copies as there are
other parties, together with an additional copy for each arbitrator and one copy for the Secretariat, and shall, to the extent
possible, include the following:
(a) The name, address, telephone and fax numbers, and e-mail
address of the Respondent and of its representative(s);
(b) Any plea that an arbitral tribunal constituted under these
Rules lacks jurisdiction;
(c) The Respondent’s comments on the particulars set forth in
the Notice of Arbitration referred to in Article 3(3)(e);
(d) The Respondent’s answer to the relief or remedy sought in
the Notice of Arbitration referred to in Article 3(3)(f);
(e) The Respondent’s proposal as to the number of arbitrators
(i.e. one or three), the language, and the seat of the arbi
tration referred to in Article 3(3)(g);
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(f) The Respondent’s designation of one or more arbitrators if
the parties’ agreement so requires.
8. The Answer to the Notice of Arbitration may also include:
(a) The Respondent’s proposal for the appointment of a sole
arbitrator referred to in Article 7;
(b) The Statement of Defence referred to in Article 19.
9. Articles 3(5) and (6) are applicable to the Answer to the
Notice of Arbitration.
10. Any counterclaim or set-off defence shall in principle be raised
with the Answer to the Notice of Arbitration. Article 3(3) is
applicable to the counterclaim or set-off defence.
11. If no counterclaim or set-off defence is raised with the A nswer
to the Notice of Arbitration, or if there is no indication of the
amount of the counterclaim or set-off defence, the Court may
rely exclusively on the Notice of Arbitration in order to deter
mine the possible application of Article 42(2) (Expedited Procedure).
12. If the Respondent does not submit an Answer to the Notice of
Arbitration, or if the Respondent raises an objection to the arbitration being administered under these Rules, the Court shall
administer the case, unless there is manifestly no agreement to
arbitrate referring to these Rules.
CONSOLIDATION AND JOINDER
Article 4
1. Where a Notice of Arbitration is submitted between parties
already involved in other arbitral proceedings pending under
these Rules, the Court may decide, after consulting with the
parties and any confirmed arbitrator in all proceedings, that the
new case shall be consolidated with the pending arbitral proceedings. The Court may proceed in the same way where a
Notice of Arbitration is submitted between parties that are not
identical to the parties in the pending arbitral proceedings.
When rendering its decision, the Court shall take into account
all relevant circumstances, including the links between the
cases and the progress already made in the pending arbitral
proceedings. Where the Court decides to consolidate the new
case with the pending arbitral proceedings, the parties to all
proceedings shall be deemed to have waived their right to
designate an arbitrator, and the Court may revoke the appointment and confirmation of arbitrators and apply the provisions
of Section II (Composition of the Arbitral Tribunal).
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2. Where one or more third persons request to participate in arbitral proceedings already pending under these Rules or where
a party to pending arbitral proceedings under these Rules
requests that one or more third persons participate in the
arbitration, the arbitral tribunal shall decide on such request,
after consulting with all of the parties, including the person or
persons to be joined, taking into account all relevant circum
stances.

Section II. Composition of the Arbitral Tribunal
CONFIRMATION OF ARBITRATORS
Article 5
1. All designations of an arbitrator made by the parties or the
a rbitrators are subject to confirmation by the Court, upon
which the appointments shall become effective. The Court has
no obligation to give reasons when it does not confirm an arbi
trator.
2. Where a designation is not confirmed, the Court may either:
(a) invite the party or parties concerned, or, as the case may
be, the arbitrators, to make a new designation within a reasonable time-limit; or
(b) in exceptional circumstances, proceed directly with the
appointment.
3. In the event of any failure in the constitution of the arbitral
t ribunal under these Rules, the Court shall have all powers to
address such failure and may, in particular, revoke any appoint
ment made, appoint or reappoint any of the arbitrators and
designate one of them as the presiding arbitrator.
4. If, before the arbitral tribunal is constituted, the parties agree
on a settlement of the dispute, or the continuation of the arbitral proceedings becomes unnecessary or impossible for other
reasons, the Secretariat shall give advance notice to the parties
that the Court may terminate the proceedings. Any party may
request that the Court proceed with the constitution of the arbitral tribunal in accordance with these Rules in order that the
arbitral tribunal determine and apportion the costs not agreed
upon by the parties.
5. Once the Registration Fee and any Provisional Deposit have
been paid in accordance with Appendix B (Schedule of Costs)
and all arbitrators have been confirmed, the Secretariat shall
transmit the file to the arbitral tribunal without delay.
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NUMBER OF ARBITRATORS
Article 6
1. If the parties have not agreed upon the number of arbitrators,
the Court shall decide whether the case shall be referred to a
sole arbitrator or to a three-member arbitral tribunal, taking
into account all relevant circumstances.
2. As a rule, the Court shall refer the case to a sole arbitrator,
unless the complexity of the subject matter and/or the amount
in dispute justify that the case be referred to a three-member
arbitral tribunal.
3. If the arbitration agreement provides for an arbitral tribunal
composed of more than one arbitrator, and this appears in
appropriate in view of the amount in dispute or of other
circumstances, the Court shall invite the parties to agree to
refer the case to a sole arbitrator.
4. Where the amount in dispute does not exceed CHF 1,000,000
(one million Swiss francs), Article 42(2) (Expedited Procedure) shall apply.
APPOINTMENT OF A SOLE ARBITRATOR
Article 7
1. Where the parties have agreed that the dispute shall be referred
to a sole arbitrator, they shall jointly designate the sole arbitrator within thirty days from the date on which the Notice of
Arbitration was received by the Respondent(s), unless the parties’ agreement provides otherwise.
2. Where the parties have not agreed upon the number of arbitra
tors, they shall jointly designate the sole arbitrator within thir
ty days from the date of receipt of the Court’s decision that the
dispute shall be referred to a sole arbitrator.
3. If the parties fail to designate the sole arbitrator within the appli
cable time-limit, the Court shall proceed with the appointment.
APPOINTMENT OF ARBITRATORS IN
BI-PARTY OR MULTI-PARTY PROCEEDINGS
Article 8
1. Where a dispute between two parties is referred to a threemember arbitral tribunal, each party shall designate one arbitrator, unless the parties have agreed otherwise.
2. If a party fails to designate an arbitrator within the time-limit
set by the Court or resulting from the arbitration agreement,

14
the Court shall appoint the arbitrator. Unless the parties’
agreement provides otherwise, the two arbitrators so appointed shall designate, within thirty days from the confirmation of
the second arbitrator, a third arbitrator who shall act as the pre
siding arbitrator of the arbitral tribunal. Failing such designation, the Court shall appoint the presiding arbitrator.
3. In multi-party proceedings, the arbitral tribunal shall be constituted in accordance with the parties’ agreement.
4. If the parties have not agreed upon a procedure for the constitution of the arbitral tribunal in multi-party proceedings, the
Court shall set an initial thirty-day time-limit for the Claimant
or group of Claimants to designate an arbitrator, and set a subsequent thirty-day time-limit for the Respondent or group of
Respondents to designate an arbitrator. If the party or group(s)
of parties have each designated an arbitrator, Article 8(2) shall
apply to the designation of the presiding arbitrator.
5. Where a party or group of parties fails to designate an arbitrator in multi-party proceedings, the Court may appoint all of the
arbitrators, and shall specify the presiding arbitrator.
INDEPENDENCE AND CHALLENGE OF ARBITRATORS
Article 9
1. Any arbitrator conducting an arbitration under these Rules
shall be and shall remain at all times impartial and inde
pendent of the parties.
2. Prospective arbitrators shall disclose to those who approach
them in connection with a possible appointment any circum
stances likely to give rise to justifiable doubts as to their
impartiality or independence. An arbitrator, once designated
or appointed, shall disclose such circumstances to the parties,
unless they have already been so informed.
Article 10
1. Any arbitrator may be challenged if circumstances exist that
give rise to justifiable doubts as to the arbitrator’s impartiality
or independence.
2. A party may challenge the arbitrator designated by it only for
reasons of which it becomes aware after the appointment has
been made.
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Article 11
1. A party intending to challenge an arbitrator shall send a notice
of challenge to the Secretariat within 15 days after the circumstances giving rise to the challenge became known to that
party.
2. If, within 15 days from the date of the notice of challenge, all
of the parties do not agree to the challenge, or the challenged
arbitrator does not withdraw, the Court shall decide on the
challenge.
3. The decision of the Court is final and the Court has no obligation to give reasons.
REMOVAL OF AN ARBITRATOR
Article 12
1. If an arbitrator fails to perform his or her functions despite a
written warning from the other arbitrators or from the Court,
the Court may revoke the appointment of that arbitrator.
2. The arbitrator shall first have an opportunity to present his or
her position to the Court. The decision of the Court is final and
the Court has no obligation to give reasons.
REPLACEMENT OF AN ARBITRATOR
Article 13
1. Subject to Article 13(2), in all instances in which an arbitrator
has to be replaced, a replacement arbitrator shall be desig
nated or appointed pursuant to the procedure provided for
in Articles 7 and 8 within the time-limit set by the Court.
Such procedure shall apply even if a party or the arbitrators
had failed to make the required designation during the initial
appointment process.
2. In exceptional circumstances, the Court may, after consulting
with the parties and any remaining arbitrators:
(a) directly appoint the replacement arbitrator; or
(b) after the closure of the proceedings, authorise the remaining arbitrator(s) to proceed with the arbitration and make
any decision or award.
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Article 14
If an arbitrator is replaced, the proceedings shall, as a rule, resume
at the stage reached when the arbitrator who was replaced ceased
to perform his or her functions, unless the arbitral tribunal decides
otherwise.

Section III. Arbitral Proceedings
GENERAL PROVISIONS
Article 15
1. Subject to these Rules, the arbitral tribunal may conduct the
arbitration in such manner as it considers appropriate, provided
that it ensures equal treatment of the parties and their right to
be heard.
2. At any stage of the proceedings, the arbitral tribunal may hold
hearings for the presentation of evidence by witnesses, including expert witnesses, or for oral argument. After consulting with
the parties, the arbitral tribunal may also decide to conduct the
proceedings on the basis of documents and other materials.
3. At an early stage of the arbitral proceedings, and in consultation with the parties, the arbitral tribunal shall prepare a provi
sional timetable for the arbitral proceedings, which shall be
provided to the parties and, for information, to the Secretariat.
4. All documents or information provided to the arbitral tribunal
by one party shall at the same time be communicated by that
party to the other parties.
5. The arbitral tribunal may, after consulting with the parties,
appoint a secretary. Articles 9 to 11 shall apply to the secretary.
6. The parties may be represented or assisted by persons of their
choice.
7. All participants in the arbitral proceedings shall act in good
faith, and make every effort to contribute to the efficient conduct of the proceedings and to avoid unnecessary costs and
delays. The parties undertake to comply with any award or
order made by the arbitral tribunal or emergency arbitrator
without delay.
8. With the agreement of each of the parties, the arbitral tribunal
may take steps to facilitate the settlement of the dispute before
it. Any such agreement by a party shall constitute a waiver of
its right to challenge an arbitrator’s impartiality based on the

17
arbitrator’s participation and knowledge acquired in taking the
agreed steps.
SEAT OF THE ARBITRATION
Article 16
1. If the parties have not determined the seat of the arbitration, or
if the designation of the seat is unclear or incomplete, the
Court shall determine the seat of the arbitration, taking into
account all relevant circumstances, or shall request the arbitral
tribunal to determine it.
2. Without prejudice to the determination of the seat of the arbitration, the arbitral tribunal may decide where the proceedings
shall be conducted. In particular, it may hear witnesses and hold
meetings for consultation among its members at any place it
deems appropriate, having regard to the circumstances of the
arbitration.
3. The arbitral tribunal may meet at any place it deems appro
priate for the inspection of goods, other property, or documents. The parties shall be given sufficient notice to enable
them to be present at such an inspection.
4. The award shall be deemed to be made at the seat of the arbi
tration.
LANGUAGE
Article 17
1. Subject to an agreement of the parties, the arbitral tribunal
shall, promptly after its appointment, determine the language or
languages to be used in the proceedings. This determination
shall apply to the Statement of Claim, the Statement of D
 efence,
any further written statements, and to any oral hearings.
2. The arbitral tribunal may order that any documents annexed to
the Statement of Claim or Statement of Defence, and any supplementary documents or exhibits submitted in the course of
the proceedings in a language other than the language or languages agreed upon by the parties or determined by the arbitral tribunal shall be accompanied by a translation into such
language or languages.
STATEMENT OF CLAIM
Article 18
1. Within a period of time to be determined by the arbitral tribu
nal, and unless the Statement of Claim was contained in the
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Notice of Arbitration, the Claimant shall communicate its
Statement of Claim in writing to the Respondent and to each
of the arbitrators. A copy of the contract, and, if it is not contained in the contract, of the arbitration agreement, shall be
annexed to the Statement of Claim.
2. The Statement of Claim shall include the following particulars:
(a) The names and addresses of the parties;
(b) A statement of the facts supporting the claim;
(c) The points at issue;
(d) The relief or remedy sought.
3. As a rule, the Claimant shall annex to its Statement of Claim
all documents and other evidence on which it relies.
STATEMENT OF DEFENCE
Article 19
1. Within a period of time to be determined by the arbitral tribu
nal, and unless the Statement of Defence was contained in the
Answer to the Notice of Arbitration, the Respondent shall
communicate its Statement of Defence in writing to the
Claimant and to each of the arbitrators.
2. The Statement of Defence shall reply to the particulars of the
Statement of Claim set out in Articles 18(2)(b) to (d). If the
Respondent raises an objection to the jurisdiction or to the
proper constitution of the arbitral tribunal, the Statement of
Defence shall contain the factual and legal basis of such objection. As a rule, the Respondent shall annex to its Statement of
Defence all documents and other evidence on which it relies.
3. Articles 18(2)(b) to (d) shall apply to a counterclaim and a
claim relied on for the purpose of a set-off.
AMENDMENTS TO THE CLAIM OR DEFENCE
Article 20
1. During the course of the arbitral proceedings, a party may
amend or supplement its claim or defence, unless the arbitral
tribunal considers it inappropriate to allow such amendment
having regard to the delay in making it, the prejudice to the
other parties, or any other circumstances. However, a claim
may not be amended in such a manner that the amended claim
falls outside the scope of the arbitration clause or separate
arbitration agreement.
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2. The arbitral tribunal may adjust the costs of the arbitration if
a party amends or supplements its claims, counterclaims, or
defences.
OBJECTIONS TO THE JURISDICTION OF
THE ARBITRAL TRIBUNAL
Article 21
1. The arbitral tribunal shall have the power to rule on any objections to its jurisdiction, including any objection with respect
to the existence or validity of the arbitration clause or of the
separate arbitration agreement.
2. The arbitral tribunal shall have the power to determine the
existence or the validity of the contract of which an arbitration
clause forms part. For the purposes of Article 21, an arbitration clause which forms part of a contract and which provides
for arbitration under these Rules shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract. A decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void
shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause.
3. As a rule, any objection to the jurisdiction of the arbitral tri
bunal shall be raised in the Answer to the Notice of Arbitration, and in no event later than in the Statement of Defence
referred to in Article 19, or, with respect to a counterclaim, in
the reply to the counterclaim.
4. In general, the arbitral tribunal should rule on any objection to
its jurisdiction as a preliminary question. However, the arbitral
tribunal may proceed with the arbitration and rule on such an
objection in an award on the merits.
5. The arbitral tribunal shall have jurisdiction to hear a set-off
defence even if the relationship out of which the defence is
said to arise is not within the scope of the arbitration clause,
or falls within the scope of another arbitration agreement or
forum-selection clause.
FURTHER WRITTEN STATEMENTS
Article 22
The arbitral tribunal shall decide which further written statements,
in addition to the Statement of Claim and the Statement of Defence,
shall be required from the parties or may be presented by them and
shall set the periods of time for communicating such statements.

20
PERIODS OF TIME
Article 23
The periods of time set by the arbitral tribunal for the communi
cation of written statements (including the Statement of Claim and
Statement of Defence) should not exceed forty-five days. How
ever, the arbitral tribunal may extend the time-limits if it considers
that an extension is justified.
EVIDENCE AND HEARINGS
Article 24
1. Each party shall have the burden of proving the facts relied on
to support its claim or defence.
2. The arbitral tribunal shall determine the admissibility, rele
vance, materiality, and weight of the evidence.
3. At any time during the arbitral proceedings, the arbitral tribu
nal may require the parties to produce documents, exhibits, or
other evidence within a period of time determined by the arbi
tral tribunal.
Article 25
1. The arbitral tribunal shall give the parties adequate advance
notice of the date, time, and place of any oral hearing.
2. Any person may be a witness or an expert witness in the arbitration. It is not improper for a party, its officers, employees,
legal advisors, or counsel to interview witnesses, potential witnesses, or expert witnesses.
3. Prior to a hearing and within a period of time determined by
the arbitral tribunal, the evidence of witnesses and expert witnesses may be presented in the form of written statements or
reports signed by them.
4. At the hearing, witnesses and expert witnesses may be heard
and examined in the manner set by the arbitral tribunal. The
arbitral tribunal may direct that witnesses or expert witnesses
be examined through means that do not require their physical
presence at the hearing (including by videoconference).
5. Arrangements shall be made for the translation of oral statements made at a hearing and for a record of the hearing to be
provided if this is deemed necessary by the arbitral tribunal
having regard to the circumstances of the case, or if the parties
so agree.
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6. Hearings shall be held in camera unless the parties agree
otherwise. The arbitral tribunal may order witnesses or expert
witnesses to retire during the testimony of other witnesses or
expert witnesses.
INTERIM MEASURES OF PROTECTION
Article 26
1. At the request of a party, the arbitral tribunal may grant any
interim measures it deems necessary or appropriate. Upon the
application of any party or, in exceptional circumstances and
with prior notice to the parties, on its own initiative, the arbitral tribunal may also modify, suspend or terminate any inter
im measures granted.
2. Interim measures may be granted in the form of an interim
award. The arbitral tribunal shall be entitled to order the pro
vision of appropriate security.
3. In exceptional circumstances, the arbitral tribunal may rule on
a request for interim measures by way of a preliminary order
before the request has been communicated to any other party,
provided that such communication is made at the latest together with the preliminary order and that the other parties are
immediately granted an opportunity to be heard.
4. The arbitral tribunal may rule on claims for compensation for
any damage caused by an unjustified interim measure or preliminary order.
5. By submitting their dispute to arbitration under these Rules,
the parties do not waive any right that they may have under the
applicable laws to submit a request for interim measures to a
judicial authority. A request for interim measures addressed
by any party to a judicial authority shall not be deemed to be
incompatible with the agreement to arbitrate, or to constitute a
waiver of that agreement.
6. The arbitral tribunal shall have discretion to apportion the
costs relating to a request for interim measures in an interim
award or in the final award.
TRIBUNAL-APPOINTED EXPERTS
Article 27
1. The arbitral tribunal, after consulting with the parties, may
appoint one or more experts to report to it, in writing, on specific issues to be determined by the arbitral tribunal. A copy
of the expert’s terms of reference, established by the arbitral
tribunal, shall be communicated to the parties.
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2. The parties shall give the expert any relevant information or
produce for the expert’s inspection any relevant documents or
goods that the expert may require of them. Any dispute between
a party and the expert as to the relevance of the required in
formation, documents or goods shall be referred to the arbitral
tribunal.
3. Upon receipt of the expert’s report, the arbitral tribunal shall
communicate a copy of the report to the parties, which shall be
given the opportunity to express, in writing, their opinion on
the report. A party shall be entitled to examine any document
on which the expert has relied in the report.
4. At the request of any party, the expert, after delivery of the
report, may be heard at a hearing during which the parties shall
have the opportunity to be present and to examine the expert.
At this hearing, any party may present expert witnesses in
order to testify on the points at issue. Article 25 shall be appli
cable to such proceedings.
5. Articles 9 to 11 shall apply to any expert appointed by the arbi
tral tribunal.
DEFAULT
Article 28
1. If, within the period of time set by the arbitral tribunal, the
Claimant has failed to communicate its claim without showing
sufficient cause for such failure, the arbitral tribunal shall
issue an order for the termination of the arbitral proceedings.
If, within the period of time set by the arbitral tribunal, the
Respondent has failed to communicate its Statement of Defence
without showing sufficient cause for such failure, the arbitral
tribunal shall order that the proceedings continue.
2. If one of the parties, duly notified under these Rules, fails to
appear at a hearing, without showing sufficient cause for such
failure, the arbitral tribunal may proceed with the arbitration.
3. If one of the parties, duly invited to produce documentary or
other evidence, fails to do so within the period of time deter
mined by the arbitral tribunal, without showing sufficient
cause for such failure, the arbitral tribunal may make the
award on the evidence before it.
CLOSURE OF PROCEEDINGS
Article 29
1. When it is satisfied that the parties have had a reasonable
opportunity to present their respective cases on matters to be
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decided in an award, the arbitral tribunal may declare the proceedings closed with regard to such matters.
2. The arbitral tribunal may, if it considers it necessary owing
to exceptional circumstances, decide, on its own initiative or
upon the application of a party, to reopen the proceedings on
the matters with regard to which the proceedings were closed
pursuant to Article 29(1) at any time before the award on such
matters is made.
WAIVER OF RULES
Article 30
If a party knows that any provision of, or requirement under, these
Rules or any other applicable procedural rule has not been complied with and yet proceeds with the arbitration without promptly
stating its objection to such non-compliance, it shall be deemed to
have waived its right to raise an objection.

Section IV. The Award
DECISIONS
Article 31
1. If the arbitral tribunal is composed of more than one arbitrator,
any award or other decision of the arbitral tribunal shall be
made by a majority of the arbitrators. If there is no majority,
the award shall be made by the presiding arbitrator alone.
2. If authorized by the arbitral tribunal, the presiding arbitrator
may decide on questions of procedure, subject to revision by
the arbitral tribunal.
FORM AND EFFECT OF THE AWARD
Article 32
1. In addition to making a final award, the arbitral tribunal may
make interim, interlocutory, or partial awards. If appropriate,
the arbitral tribunal may also award costs in awards that are
not final.
2. The award shall be made in writing and shall be final and binding on the parties.
3. The arbitral tribunal shall state the reasons upon which the
award is based, unless the parties have agreed that no reasons
are to be given.
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4. An award shall be signed by the arbitrators and it shall
specify the seat of the arbitration and the date on which
the award was made. Where the arbitral tribunal is composed
of more than one arbitrator and any of them fails to sign,
the award shall state the reason for the absence of the signature.
5. The publication of the award is governed by Article 44.
6. Originals of the award signed by the arbitrators shall be communicated by the arbitral tribunal to the parties and to the
Secretariat. The Secretariat shall retain a copy of the award.
APPLICABLE LAW, AMIABLE COMPOSITEUR
Article 33
1. The arbitral tribunal shall decide the case in accordance with
the rules of law agreed upon by the parties or, in the absence
of a choice of law, by applying the rules of law with which the
dispute has the closest connection.
2. The arbitral tribunal shall decide as amiable compositeur or ex
aequo et bono only if the parties have expressly authorised the
arbitral tribunal to do so.
3. In all cases, the arbitral tribunal shall decide in accordance
with the terms of the contract and shall take into account the
trade usages applicable to the transaction.
SETTLEMENT OR OTHER GROUNDS FOR TERMINATION
Article 34
1. If, before the award is made, the parties agree on a settlement
of the dispute, the arbitral tribunal shall either issue an order
for the termination of the arbitral proceedings or, if requested
by the parties and accepted by the arbitral tribunal, record the
settlement in the form of an arbitral award on agreed terms.
The arbitral tribunal is not obliged to give reasons for such an
award.
2. If, before the award is made, the continuation of the arbitral
proceedings becomes unnecessary or impossible for any reason not mentioned in Article 34(1), the arbitral tribunal shall
give advance notice to the parties that it may issue an order for
the termination of the proceedings. The arbitral tribunal shall
have the power to issue such an order, unless a party raises
justifiable grounds for objection.
3. Copies of the order for termination of the arbitral proceedings
or of the arbitral award on agreed terms, signed by the arbitra-
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tors, shall be communicated by the arbitral tribunal to the parties and to the Secretariat. Where an arbitral award on agreed
terms is made, Articles 32(2) and (4) to (6) shall apply.
INTERPRETATION OF THE AWARD
Article 35
1. Within thirty days after the receipt of the award, a party, with
notice to the Secretariat and to the other parties, may request
that the arbitral tribunal give an interpretation of the award.
The arbitral tribunal may set a time-limit, as a rule not exceeding thirty days, for the other parties to comment on the request.
2. The interpretation shall be given in writing within forty-five
days after the receipt of the request. The Court may extend this
time limit. The interpretation shall form part of the award and
Articles 32(2) to (6) shall apply.
CORRECTION OF THE AWARD
Article 36
1. Within thirty days after the receipt of the award, a party, with
notice to the Secretariat and to the other parties, may request
the arbitral tribunal to correct in the award any errors in computation, any clerical or typographical errors, or any errors of
similar nature. The arbitral tribunal may set a time-limit, as a
rule not exceeding thirty days, for the other parties to comment
on the request.
2. The arbitral tribunal may within thirty days after the commu
nication of the award make such corrections on its own initiative.
3. Such corrections shall be in writing, and Articles 32(2) to (6)
shall apply.
ADDITIONAL AWARD
Article 37
1. Within thirty days after the receipt of the award, a party, with
notice to the Secretariat and the other parties, may request the
arbitral tribunal to make an additional award as to claims presented in the arbitral proceedings but omitted from the award.
The arbitral tribunal may set a time-limit, as a rule not exceeding thirty days, for the other parties to comment on the request.
2. If the arbitral tribunal considers the request for an additional
award to be justified and considers that the omission can be
rectified without any further hearings or evidence, it shall
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complete its award within sixty days after the receipt of the
request. The Court may extend this time-limit.
3. Articles 32(2) to (6) shall apply to any additional award.
COSTS
Article 38
The award shall contain a determination of the costs of the arbi
tration. The term “costs” includes only:
(a) The fees of the arbitral tribunal, to be stated separately as to
each arbitrator and any secretary, and to be determined by the
arbitral tribunal itself in accordance with Articles 39 and 40(3)
to (5);
(b) The travel and other expenses incurred by the arbitral tribunal
and any secretary;
(c) The costs of expert advice and of other assistance required by
the arbitral tribunal;
(d) The travel and other expenses of witnesses, to the extent such
expenses are approved by the arbitral tribunal;
(e) The costs for legal representation and assistance, if such costs
were claimed during the arbitral proceedings, and only to the
extent that the arbitral tribunal determines that the amount of
such costs is reasonable;
(f) The Registration Fee and the Administrative Costs in accor
dance with Appendix B (Schedule of Costs);
(g) The Registration Fee, the fees and expenses of any emergency
arbitrator, and the costs of expert advice and of other assistance required by such emergency arbitrator, determined in
accordance with Article 43(9).
Article 39
1. The fees and expenses of the arbitral tribunal shall be reasonable in amount, taking into account the amount in dispute, the
complexity of the subject-matter of the arbitration, the time
spent and any other relevant circumstances of the case, includ
ing the discontinuation of the arbitral proceedings in case
of settlement. In the event of a discontinuation of the arbitral
proceedings, the fees of the arbitral tribunal may be less than
the minimum amount resulting from Appendix B (Schedule of
Costs).
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2. The fees and expenses of the arbitral tribunal shall be determined in accordance with Appendix B (Schedule of Costs).
3. The arbitral tribunal shall decide on the allocation of its fees
among its members. As a rule, the presiding arbitrator shall
receive between 40% and 50% and each co-arbitrator between
25% and 30% of the total fees, in view of the time and efforts
spent by each arbitrator.
Article 40
1. Except as provided in Article 40(2), the costs of the arbitration
shall in principle be borne by the unsuccessful party. How
ever, the arbitral tribunal may apportion any of the costs of the
arbitration among the parties if it determines that such apportionment is reasonable, taking into account the circumstances
of the case.
2. With respect to the costs of legal representation and assistance
referred to in Article 38(e), the arbitral tribunal, taking into
account the circumstances of the case, shall be free to determine which party shall bear such costs or may apportion such
costs among the parties if it determines that an apportionment
is reasonable.
3. If the arbitral tribunal issues an order for the termination of
the arbitral proceedings or makes an award on agreed terms,
it shall determine the costs of the arbitration referred to in
Articles 38 and 39 in the order or award.
4. Before rendering an award, termination order, or decision on a
request under Articles 35 to 37, the arbitral tribunal shall submit to the Secretariat a draft thereof for approval or adjustment
by the Court of the determination on costs made pursuant to
Articles 38(a) to (c) and (f) and Article 39. Any such approval
or adjustment shall be binding upon the arbitral tribunal.
5. No additional costs may be charged by an arbitral tribunal
for interpretation, correction, or completion of its award under
Articles 35 to 37, unless they are justified by the circumstances.
DEPOSIT OF COSTS
Article 41
1. The arbitral tribunal, once constituted, and after consulting
with the Court, shall request each party to deposit an equal
amount as an advance for the costs referred to in Articles 38(a)
to (c) and the Administrative Costs referred to in Article 38(f).
Any Provisional Deposit paid by a party in accordance with
Appendix B (Schedule of Costs) shall be considered as a
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p artial payment of its deposit. The arbitral tribunal shall provide a copy of such request to the Secretariat.
2. Where a Respondent submits a counterclaim, or it otherwise
appears appropriate in the circumstances, the arbitral tribunal
may in its discretion establish separate deposits.
3. During the course of the arbitral proceedings, the arbitral tribunal may, after consulting with the Court, request supplementary deposits from the parties. The arbitral tribunal shall
provide a copy of any such request to the Secretariat.
4. If the required deposits are not paid in full within fifteen days
after the receipt of the request, the arbitral tribunal shall notify
the parties in order that one or more of them may make the
required payment. If such payment is not made, the arbitral
tribunal may order the suspension or termination of the arbitral
proceedings.
5. In its final award, the arbitral tribunal shall issue to the parties
a statement of account of the deposits received. Any unused
amount shall be returned to the parties.

Section V. Other Provisions
EXPEDITED PROCEDURE
Article 42
1. If the parties so agree, or if Article 42(2) is applicable, the
arbitral proceedings shall be conducted in accordance with
an Expedited Procedure based upon the foregoing provisions
of these Rules, subject to the following changes:
(a) The file shall be transmitted to the arbitral tribunal only
upon payment of the Provisional Deposit as required by
Section 1.4 of Appendix B (Schedule of Costs);
(b) After the submission of the Answer to the Notice of Arbi
tration, the parties shall, as a rule, be entitled to submit only
a Statement of Claim, a Statement of Defence (and counterclaim) and, where applicable, a Statement of Defence in
reply to the counterclaim;
(c) Unless the parties agree that the dispute shall be decided
on the basis of documentary evidence only, the arbitral
tribunal shall hold a single hearing for the examination of
the witnesses and expert witnesses, as well as for oral
argument;
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(d) The award shall be made within six months from the date
on which the Secretariat transmitted the file to the arbitral
tribunal. In exceptional circumstances, the Court may
extend this time-limit;
(e) The arbitral tribunal shall state the reasons upon which the
award is based in summary form, unless the parties have
agreed that no reasons are to be given.
2. The following provisions shall apply to all cases in which the
amount in dispute, representing the aggregate of the claim and
the counterclaim (or any set-off defence), does not exceed
CHF 1,000,000 (one million Swiss francs), unless the Court
decides otherwise, taking into account all relevant circumstances:
(a) The arbitral proceedings shall be conducted in accordance
with the Expedited Procedure set forth in Article 42(1);
(b) The case shall be referred to a sole arbitrator, unless
the arbitration agreement provides for more than one
arbitrator;
(c) If the arbitration agreement provides for an arbitral tribu
nal composed of more than one arbitrator, the Secretariat
shall invite the parties to agree to refer the case to a sole
arbitrator. If the parties do not agree to refer the case
to a sole arbitrator, the fees of the arbitrators shall be
determined in accordance with Appendix B (Schedule of
Costs), but shall in no event be less than the fees resulting
from the hourly rate set out in Section 2.8 of Appendix B.
EMERGENCY RELIEF
Article 43
1. Unless the parties have agreed otherwise, a party requiring
urgent interim measures pursuant to Article 26 before the arbi
tral tribunal is constituted may submit to the Secretariat an
application for emergency relief proceedings (hereinafter the
“Application”). In addition to the particulars set out in Articles
3(3)(b) to (e), the Application shall include:
(a) A statement of the interim measure(s) sought and the
reasons therefor, in particular the reason for the purported
urgency;
(b) Comments on the language, the seat of arbitration, and the
applicable law;
(c) Confirmation of payment by check or transfer to the rele
vant account listed in Appendix A of the Registration Fee
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and of the deposit for emergency relief proceedings as
required by Section 1.6 of Appendix B (Schedule of
Costs).
2. As soon as possible after receipt of the Application, the
Registration Fee, and the deposit for emergency relief proceedings, the Court shall appoint and transmit the file to a sole
emergency arbitrator, unless
(a) there is manifestly no agreement to arbitrate referring to
these Rules, or
(b) it appears more appropriate to proceed with the constitution of the arbitral tribunal and refer the Application to it.
3. If the Application is submitted before the Notice of Arbitration, the Court shall terminate the emergency relief proceedings if the Notice of Arbitration is not submitted within ten
days from the receipt of the Application. In exceptional circumstances, the Court may extend this time-limit.
4. Articles 9 to 12 shall apply to the emergency arbitrator, except
that the time-limits set out in Articles 11(1) and (2) are shortened to three days.
5. If the parties have not determined the seat of the arbitration, or
if the designation of the seat is unclear or incomplete, the seat
of the arbitration for the emergency relief proceedings shall
be determined by the Court without prejudice to the determination of the seat of the arbitration pursuant to Article 16(1).
6. The emergency arbitrator may conduct the emergency relief
proceedings in such a manner as the emergency arbitrator considers appropriate, taking into account the urgency inherent in
such proceedings and ensuring that each party has a reasonable opportunity to be heard on the Application.
7. The decision on the Application shall be made within fifteen
days from the date on which the Secretariat transmitted the file
to the emergency arbitrator. This period of time may be
extended by agreement of the parties or, in appropriate cir
cumstances, by the Court. The decision on the Application
may be made even if in the meantime the file has been transmitted to the arbitral tribunal.
8. A decision of the emergency arbitrator shall have the same
effects as a decision pursuant to Article 26. Any interim mea
sure granted by the emergency arbitrator may be modified,
suspended or terminated by the emergency arbitrator or, after
transmission of the file to it, by the arbitral tribunal.
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9. The decision on the Application shall include a determination
of costs as referred to in Article 38(g). Before rendering the
decision on the Application, the emergency arbitrator shall
submit to the Secretariat a draft thereof for approval or adjustment by the Court of the determination of costs. The costs
shall be payable out of the deposit for emergency relief proceedings. The determination of costs pursuant to Articles 38(d)
and (e) and the apportionment of all costs among the parties
shall be decided by the arbitral tribunal. If no arbitral tribunal
is constituted, the determination of costs pursuant to Articles
38(d) and (e) and the apportionment of all costs shall be decid
ed by the emergency arbitrator in a separate award.
10. Any measure granted by the emergency arbitrator ceases to be
binding on the parties either upon the termination of the emergency relief proceedings pursuant to Article 43(3), upon the
termination of the arbitral proceedings, or upon the rendering
of a final award, unless the arbitral tribunal expressly decides
otherwise in the final award.
11. The emergency arbitrator may not serve as arbitrator in any
arbitration relating to the dispute in respect of which the emergency arbitrator has acted, unless otherwise agreed by the parties.
CONFIDENTIALITY
Article 44
1. Unless the parties expressly agree in writing to the contrary,
the parties undertake to keep confidential all awards and
orders as well as all materials submitted by another party in
the framework of the arbitral proceedings not already in the
public domain, except and to the extent that a disclosure may
be required of a party by a legal duty, to protect or pursue a
legal right, or to enforce or challenge an award in legal proceedings before a judicial authority. This undertaking also
applies to the arbitrators, the tribunal-appointed experts, the
secretary of the arbitral tribunal, the members of the board of
directors of the Swiss Chambers’ Arbitration Institution, the
members of the Court and the Secretariat, and the staff of the
individual Chambers.
2. The deliberations of the arbitral tribunal are confidential.
3. An award or order may be published, whether in its entirety or
in the form of excerpts or a summary, only under the following conditions:
(a) A request for publication is addressed to the Secretariat;
(b) All references to the parties’ names are deleted; and
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(c) No party objects to such publication within the time-limit
fixed for that purpose by the Secretariat.
EXCLUSION OF LIABILITY
Article 45
1. Neither the members of the board of directors of the Swiss
Chambers’ Arbitration Institution, the members of the Court
and the Secretariat, the individual Chambers or their staff, the
arbitrators, the tribunal-appointed experts, nor the secretary of
the arbitral tribunal shall be liable for any act or omission in
connection with an arbitration conducted under these Rules,
except if the act or omission is shown to constitute intentional
wrongdoing or gross negligence.
2. After the award or termination order has been made and the
possibilities of correction, interpretation and additional awards
referred to in Articles 35 to 37 have lapsed or have been
exhausted, neither the members of the board of the Swiss
Chambers’ Arbitration Institution, the members of the Court
and the Secretariat, the individual Chambers or their staff,
the arbitrators, the tribunal-appointed experts, nor the secre
tary of the arbitral tribunal shall be under an obligation to
make statements to any person about any matter c oncerning
the arbitration. No party shall seek to make any of these
persons a witness in any legal or other proceedings arising out
of the arbitration.
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APPENDIX A:
Offices of the Secretariat of
the Arbitration Court
Swiss Chambers’ Arbitration Institution
Arbitration Court
Secretariat
c/o Basel Chamber of Commerce
Aeschenvorstadt 67
P.O. Box
CH-4010 Basel
Telephone: +41 61 270 60 50
Fax: +41 61 270 60 05
E-mail: basel@swissarbitration.org
Bank details: UBS AG, CH-4002 Basel
Account No: 292-10157720.0
Clearing No: 292
Swift Code: UBSWCHZH80A
Iban: CH98 0029 2292 10157720 0
c/o Chamber of Commerce and Industry of Bern
Kramgasse 2
P.O. Box 5464
CH-3001 Bern
Telephone: +41 31 388 87 87
Fax: +41 31 388 87 88
E-mail: bern@swissarbitration.org
Bank details: BEKB
Account No: KK 16 166.151.0.44 HIV Kanton Bern
Clearing No: 790
Swift Code: KBBECH22
Iban: CH35 0079 0016 1661 5104 4
c/o Geneva Chamber of Commerce, Industry and Services
4, Boulevard du Théâtre
P.O. Box 5039
CH-1211 Geneva 11
Telephone: +41 22 819 91 11
Fax: +41 22 819 91 36
E-mail: geneva@swissarbitration.org
Bank details: UBS SA, Rue du Rhône 8, 1204 Genève
Account No: 279-HU108533.1
Clearing No: 279
Swift Code: UBSWCHZH80A
Iban: CH13 0027 9279 HU1085331
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c/o Neuchâtel Chamber of Commerce and Industry
4, rue de la Serre
P.O. Box 2012
CH-2001 Neuchâtel
Telephone: +41 32 727 24 27
Fax: +41 32 727 24 28
E-mail: neuchatel@swissarbitration.org
Bank details: BCN, Neuchâtel
Account No: C0029.20.09
Clearing No: 766
Swift Code: BCNNCH22
Iban: CH69 0076 6000 C002 9200 9
c/o Chamber of Commerce and Industry of Ticino
Corso Elvezia 16
P.O. Box 5399
CH-6901 Lugano
Telephone: +41 91 911 51 11
Fax: +41 91 911 51 12
E-mail: lugano@swissarbitration.org
Bank details: Banca della Svizzera Italiana (BSI), Via Magatti 2,
CH-6901 Lugano
Account No: A201021A
Clearing No: 8465
Swift Code: BSILCH22
Iban: CH64 0846 5000 0A20 1021 A
c/o Chamber of Commerce and Industry of Vaud
Avenue d’Ouchy 47
P.O. Box 315
CH-1001 Lausanne
Telephone: +41 21 613 35 31
Fax: +41 21 613 35 05
E-mail: lausanne@swissarbitration.org
Bank details: Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne
Account No: CO 5284.78.17
Clearing No: 767
Swift Code: BCVLCH2LXX
Iban: CH44 0076 7000 U528 4781 7
c/o Zurich Chamber of Commerce
Selnaustrasse 32
P.O. Box 3058
CH-8022 Zurich
Telephone: +41 44 217 40 50
Fax: +41 44 217 40 51
E-mail: zurich@swissarbitration.org
Bank details: Credit Suisse, CH-8070 Zurich
Account No: 497380-01
Clearing No: 4835
Swift Code: CRESCHZZ80A
Iban: CH62 0483 5049 7380 0100 0
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APPENDIX B:
Schedule of Costs (effective as of 1 June 2012)
(All amounts in this Appendix B are in Swiss francs, hereinafter
“CHF”)
1. Registration Fee and Deposits
1.1 When submitting a Notice of Arbitration, the Claimant
shall pay a non-refundable Registration Fee of
• CHF 4,500 for arbitrations where the amount in dispute
does not exceed CHF 2,000,000;
• CHF 6,000 for arbitrations where the amount in dispute
is between CHF 2,000,001 and CHF 10,000,000;
• CHF 8,000 for arbitrations where the amount in dispute
exceeds CHF 10,000,000.
1.2 If the amount in dispute is not quantified, the Claimant
shall pay a non-refundable Registration Fee of CHF 6,000.
1.3 The above provisions shall apply to any counterclaim.
1.4 Under the Expedited Procedure, upon receipt of the Notice
of Arbitration, the Court shall request the Claimant to pay
a Provisional Deposit of CHF 5,000.
1.5 If the Registration Fee or any Provisional Deposit is not
paid, the arbitration shall not proceed with respect to the
related claim(s) or counterclaim(s).
1.6 A party applying for Emergency Relief shall pay a nonrefundable Registration Fee of CHF 4,500 and a deposit as
an advance for the costs of the emergency relief proceedings of CHF 20,000 together with the Application. If the
Registration Fee and the deposit are not paid, the Court
shall not proceed with the emergency relief proceedings.
1.7 In case of a request for the correction or interpretation of
the award or for an additional award made pursuant to
Articles 35, 36 or 37, or where a judicial authority remits
an award to the arbitral tribunal, the arbitral tribunal may
request a supplementary deposit with prior approval of the
Court.
2. Fees and Administrative Costs
2.1 The fees referred to in Articles 38(a) and (g) shall cover
the activities of the arbitral tribunal and the emergency
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arbitrator, respectively, from the moment the file is transmitted until the final award, termination order, or decision
in emergency relief proceedings.
2.2 Where the amount in dispute exceeds the threshold specified in Section 6 of this Appendix B, Administrative Costs2
shall be payable to the Swiss Chambers’ Arbitration Institution, in addition to the Registration Fee.
2.3 As a rule, and except for emergency relief proceedings,
the fees of the arbitral tribunal and the Administrative
Costs shall be computed on the basis of the scale in Section 6 of this Appendix B, taking into account the criteria
of Article 39(1). The fees of the arbitral tribunal, the
deposits requested pursuant to Article 41, as well as the
Administrative Costs may exceed the amounts set out in
the scale only in exceptional circumstances and with prior
approval of the Court.
2.4 Claims and counterclaims are added for the determination
of the amount in dispute. The same rule applies to set-off
defences, unless the arbitral tribunal, after consulting with
the parties, concludes that such set-off defences will not
require significant additional work.
2.5 Interest claims shall not be taken into account for the
calculation of the amount in dispute. However, when the
interest claims exceed the amount claimed as principal,
the interest claims alone shall be taken into account for the
calculation of the amount in dispute.
2.6 Amounts in currencies other than the Swiss franc shall be
converted into Swiss francs at the rate of exchange applicable at the time the Notice of Arbitration is received by
the Secretariat or at the time any new claim, counterclaim,
set-off defence or amendment to a claim or defence is
filed.
2.7 If the amount in dispute is not quantified, the fees of the
arbitral tribunal and the Administrative Costs shall be
determined by the arbitral tribunal, taking into account all
relevant circumstances.
2.8 Where the parties do not agree to refer the case to a sole
arbitrator as provided for by Article 42(2) (Expedited Procedure), the fees of the arbitrators shall be determined in
2 This is a contribution, in the maximum amount of CHF 50,000, to the Administra
tive Costs of the Swiss Chambers’ Arbitration Institution, in addition to the Registra
tion Fee. In the event of a discontinuation of the arbitral proceedings (Article 39(1)),
the Swiss Chambers’ Arbitration Institution may, in its discretion, decide not to
charge all or part of the Administrative Costs.
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accordance with the scale in Section 6 of this Appendix B,
but shall not be less than the fees resulting from the appli
cation of an hourly rate of CHF 350 (three hundred fifty
Swiss francs) for the arbitrators.
2.9 The fees of the emergency arbitrator shall range from
CHF 2,000 to CHF 20,000. They may exceed CHF 20,000
only in exceptional circumstances and with the approval
of the Court.
3. Expenses
The expenses of the arbitral tribunal and the emergency arbitrator
shall cover their reasonable disbursements for the arbitration, such
as expenses for travel, accommodation, meals, and any other costs
related to the conduct of the proceedings. The Court shall issue
general guidelines for the accounting of such expenses3.
4. Administration of Deposits
4.1 The Secretariat or, if so requested by the Secretariat, the
arbitral tribunal, is to hold the deposits to be paid by the
parties in a separate bank account which is solely used for,
and clearly identified as relating to, the arbitral proceedings in question.
4.2 With the approval of the Court, part of the deposits may
from time to time be released to each member of the arbi
tral tribunal as an advance on costs, as the arbitration progresses.
5. Taxes and Charges Applicable to Fees
Amounts payable to the arbitral tribunal or emergency arbitrator
do not include any possible value added taxes (VAT) or other
taxes or charges that may be applicable to the fees of a member
of the arbitral tribunal or emergency arbitrator. Parties have a duty
to pay any such taxes or charges. The recovery of any such taxes
or charges is a matter solely between each member of the arbitral
tribunal, or the emergency arbitrator, on the one hand, and the
parties, on the other.

3

The guidelines are available at www.swissarbitration.org

–

–

30,000 + 0.05% of amount over 20,000,000

45,000 + 0.01% of amount over 50,000,000

50,000

50,000

1,000,000

2,000,000

10,000,000

20,000,000

50,000,000

600,001 –

1,000,001 –

2,000,001 –

10,000,001 –

20,000,001 –

50,000,001 – 100,000,000

100,000,001 – 250,000,000

> 250,000,000

20,000 + 0.1% of amount over 10,000,000

4,000 + 0.2% of amount over 2,000,000

–

600,000

300,001 –

–

300,000

Administrative costs

0–

Amount in dispute
(in Swiss francs)

6.1 Sole Arbitrator

6. Scale of Arbitrator’s Fee and Administrative Costs

180,400 + 0.01% of amount over 250,000,000

150,400 + 0.02% of amount over 100,000,000

120,400 + 0.06% of amount over 50,000,000

90,400 + 0.1% of amount over 20,000,000

60,400 + 0.3% of amount over 10,000,000

30,000 + 0.38% of amount over 2,000,000

24,000 + 0.6% of amount over 1,000,000

18,000 + 1.5% of amount over 600,000

12,000 + 2% of amount over 300,000

4% of amount

Minimum

600,000 + 0.06% of amount over 250,000,000

450,000 + 0.1% of amount over 100,000,000

360,000 + 0.18% of amount over 50,000,000

300,000 + 0.2% of amount over 20,000,000

240,000 + 0.6% of amount over 10,000,000

120,000 + 1.5% of amount over 2,000,000

84,000 + 3.6% of amount over 1,000,000

60,000 + 6% of amount over 600,000

36,000 + 8% of amount over 300,000

12% of amount

Maximum

Sole Arbitrator

38

–

–

30,000 + 0.05% of amount over 20,000,000

45,000 + 0.01% of amount over 50,000,000

50,000

50,000

1,000,000

2,000,000

10,000,000

20,000,000

50,000,000

600,001 –

1,000,001 –

2,000,001 –

10,000,001 –

20,000,001 –

50,000,001 – 100,000,000

100,000,001 – 250,000,000

> 250,000,000

451,000 + 0.025% of amount over 250,000,000

376,000 + 0.05% of amount over 100,000,000

301,000 + 0.15% of amount over 50,000,000

226,000 + 0.25% of amount over 20,000,000

151,000 + 0.75% of amount over 10,000,000

75,000 + 0.95% of amount over 2,000,000

60,000 + 1.5% of amount over 1,000,000

45,000 + 3.75% of amount over 600,000

30,000 + 5% of amount over 300,000

10% of amount

Minimum

1,500,000 + 0.15% of amount over 250,000,000

1,125,000 + 0.25% of amount over 100,000,000

900,000 + 0.45% of amount over 50,000,000

750,000 + 0.5% of amount over 20,000,000

600,000 + 1.5% of amount over 10,000,000

300,000 + 3.75% of amount over 2,000,000

210,000 + 9% of amount over 1,000,000

150,000 + 15% of amount over 600,000

90,000 + 20% of amount over 300,000

30% of amount

Maximum

Three-member arbitral tribunal

4

The fees of an arbitral tribunal consisting of more than one arbitrator represent those of a sole arbitrator plus 75 % for each additional arbitrator, i.e. 250% of the fees of
a sole arbitrator for a three-member tribunal.

20,000 + 0.1% of amount over 10,000,000

4,000 + 0.2% of amount over 2,000,000

–

600,000

300,001 –

–

300,000

Administrative costs

0–

Amount in dispute
(in Swiss francs)

6.2 Three Arbitrators4
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Švýcarská pravidla pro rozhodčí
řízení v mezinárodních sporech
(Švýcarská pravidla)
VZOROVÁ ROZHODČÍ DOLOŽKA
Každý rozpor, spor, nebo nárok plynoucí z této smlouvy, nebo
s touto smlouvou související, včetně platnosti, neplatnosti, porušení, nebo ukončení této smlouvy, budou řešeny cestou rozhodčího
řízení podle Švýcarských pravidel pro rozhodčí řízení v mezinárodních věcech Rozhodčího institutu obchodních komor Švýcarska platných v době podání žaloby ve smyslu těchto Pravidel.
Počet rozhodců je … („jeden“, „tři“, „jeden nebo tři“);
Místem rozhodčího řízení je … (název města ve Švýcarsku, pokud
si strany nesjednaly město v jiném státě);
Rozhodčí řízení je vedeno v … (uveďte požadovaný jazyk).
ÚVOD
(a) Vedeny snahou o harmonizaci rozhodčích pravidel, nahradily
Obchodní a průmyslové komory Basileje, Bernu, Curychu,
Neuchâtelu, Ticina, Vaudu a Ženevy v roce 2004 svá bývalá
pravidla Švýcarskými pravidly pro rozhodčí řízení v mezinárodních věcech (dále „Švýcarská pravidla“ nebo jen „Pravidla“).
(b) Za účelem poskytování služeb v rozhodčím řízení založily
Komory Rozhodčí institut obchodních komor Švýcarska. Pro
zajištění správní agendy v souvislosti s rozhodčím řízení podle
těchto Pravidel konstituoval Rozhodčí institut obchodních
komor Švýcarska Rozhodčí soud (dále jen „Soud“), který reprezentují zkušení mezinárodní odborníci na rozhodčí řízení.
Soud vydává rozhodnutí v souladu s těmito Pravidly. V souladu se svými Interními pravidly1 může Soud delegovat pravomoc přijmout určitá rozhodnutí na jednoho nebo více členů
Soudu, případně na komise. Soud je ve své práci podporován
Sekretariátem Soudu (dále jen „Sekretariát“).

1

Interní pravidla jsou k dispozici na adrese www.swissarbitration.org
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(c) Rozhodčí institut obchodních komor Švýcarska poskytuje
služby jak pro tuzemské, tak pro mezinárodní rozhodčí řízení
stejně jako pro ostatní způsoby řešení sporů, bez ohledu na
použitelné právo, a to jak ve Švýcarsku, tak v jakémkoli jiném
státě.

Část I. Úvodní ustanovení
Rozsah použití
Článek 1
1. Těmito Pravidly se řídí ta rozhodčí řízení, kde rozhodčí smlouva odkazuje na tato Pravidla nebo na rozhodčí pravidla Obchodních a průmyslových komor Basileje, Bernu, Curychu,
Neuchâtelu, Ticina, Vaudu a Ženevy, nebo jakékoli jiné Obchodní a průmyslové komory, která tato Pravidla používá.
2. Místo řízení určené stranami může být ve Švýcarsku nebo
v jakékoli jiné zemi.
3. Tato verze Pravidel nabývá platnosti dne 1. června 2012 a
vztahuje se, pokud se strany nedohodnou jinak, na všechna
rozhodčí řízení, v nichž je Návrh na zahájení rozhodčího řízení
podán uvedeného dne nebo později.
4. Předložením sporu k rozhodčímu řízení podle těchto Pravidel
strany přenáší na Soud v nejširším možném rozsahu podle práva použitelného pro rozhodčí řízení všechny pravomoci nutné
pro dohled nad rozhodčím řízením, které by jinak náležely
příslušnému soudnímu orgánu, včetně pravomoci prodloužit
funkční období rozhodčího senátu a rozhodnout o odmítnutí
rozhodce z jiných důvodů než uvedených v těchto Pravidlech.
5. Rozhodčí řízení se řídí těmito pravidly, s výjimkou případů,
kdy dojde ke konfliktu se zákonným ustanovením práva použitelného pro rozhodčí řízení, od kterého se nelze odchýlit; v tom
případě převáží zákonné ustanovení.
Doručování, počítání lhůt
Článek 2
1. Pro účely těchto Pravidel se každé oznámení, včetně vyrozumění, sdělení nebo návrhu, považuje za doručené, pokud je
doručeno přímo adresátovi, nebo do jeho obvyklého bydliště,
sídla nebo na poštovní nebo elektronickou adresu, nebo pokud nelze ani jeden údaj z výše uvedených ani po přiměřeném
šetření určit, do posledního známého bydliště nebo sídla adresáta. Oznámení se považuje za obdržené v den, kdy je takto
doručeno.
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2. Lhůta podle těchto Pravidel začíná běžet v den následující po
dni doručení oznámení, vyrozumění, sdělení nebo předložení
návrhu. Pokud poslední den této lhůty připadne na státní svátek nebo den pracovního volna v místě bydliště nebo sídla
adresáta, lhůta se prodlužuje až do prvního následujícího pracovního dne. Státní svátky nebo dny pracovního volna se do
lhůty započítávají.
3. Pokud to odůvodňují okolnosti, může Soud prodloužit nebo
zkrátit jakoukoli lhůtu, kterou sám stanovil nebo kterou má
pravomoc stanovit nebo změnit.
Návrh na zahájení rozhodčího řízení a Vyjádření
k návrhu na zahájení rozhodčího řízení
Článek 3
1. Strana, která hodlá rozhodčí řízení zahájit (dále jen „Žalobce“,
případně „Žalobci“), podá Návrh na zahájení rozhodčího řízení Sekretariátu na kteroukoli z adres uvedených v příloze A.
2. Rozhodčí řízení se považuje za zahájené v den, kdy Sekretariát
obdrží Návrh na zahájení rozhodčího řízení.
3. Návrh na zahájení rozhodčího řízení se podává v počtu vyhotovení podle počtu ostatních stran (dále jen „Žalovaný“, případně „Žalovaní“) společně s další kopií pro každého rozhodce
a s jednou kopií pro Sekretariát, a obsahuje následující:
(a) Žádost o postoupení sporu k projednání a rozhodnutí v
rozhodčím řízení;
(b) Jména, adresy, telefonní a faxová čísla, a (případně) e-mailové
adresy stran a jejich právního zástupce;
(c) Kopii rozhodčí doložky nebo samostatné rozhodčí smlouvy, na niž se žalobce odvolává;
(d) Odkaz na smlouvu nebo jiný právní dokument, z něhož,
nebo v souvislosti s nímž, spor vznikl;
(e) Obecný popis povahy nároku a případně označení částky,
o kterou jde;
(f) Požadovanou pomoc nebo nápravu vadného stavu (petit /
žalobní návrh)2;
(g) Návrh ohledně počtu rozhodců (tj. jeden nebo tři), jazyka
a místa řízení, pokud se na tom strany již dříve nedohodly;
2

Slova (petit / žalobní návrh) doplněna autorem tohoto překladu.
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(h) Žalobcovo určení jednoho nebo více rozhodců, pokud tak
stanoví dohoda stran;
(i) Potvrzení o zaplacení Registračního poplatku dle přílohy
B (Sazebník nákladů) šekem nebo převodem na příslušný
účet uvedený v příloze A platné v den podání Návrhu na
zahájení rozhodčího řízení.
4. Návrh na zahájení rozhodčího řízení může rovněž obsahovat:
(a) Návrh Žalobce na jmenování jediného rozhodce dle článku 7;
(b) Žalobu ve smyslu článku 18.
5. Je-li Návrh na zahájení rozhodčího řízení neúplný, pokud
v yhotovení či přílohy nejsou předloženy v požadovaném
množství, nebo není-li uhrazen Registrační poplatek, může
Sekretariát od Žalobce požadovat odstranění vady v příslušné
lhůtě. Sekretariát rovněž může v této lhůtě od Žalobce požadovat předložení překladu Návrhu na zahájení rozhodčího řízení,
pokud není podán v angličtině, němčině, francouzštině, nebo
italštině. Pokud Žalobce těmto pokynům v příslušné lhůtě
vyhoví, považuje se Návrh na zahájení rozhodčího nálezu za
platně podaný v den, kdy Sekretariát obdržel jeho původní
verzi.
6. Sekretariát bez prodlení předá jedno vyhotovení Návrhu na
zahájení rozhodčího řízení spolu se všemi přílohami Žalovanému.
7. Do třiceti dnů od data obdržení Návrhu na zahájení rozhodčího řízení předloží Žalovaný Sekretariátu Vyjádření k návrhu
na zahájení rozhodčího řízení. Toto Vyjádření k návrhu na
zahájení rozhodčího řízení se předkládá v počtu vyhotovení
podle počtu ostatních stran, s další kopií pro každého z rozhodců a s jednou kopií pro Sekretariát, a pokud možno bude
obsahovat následující:
(a) Jméno, adresu, telefonní a faxová čísla a e-mailovou adresu
Žalovaného a jeho právního zástupce;
(b) Námitku, že rozhodčí senát ustavený podle těchto Pravidel
není příslušný;
(c) Připomínky Žalovaného k jednotlivým skutečnostem uvedeným v Návrhu na zahájení rozhodčího řízení podle článku 3(3)(e);
(d) Reakci Žalovaného ohledně petitu / žalobního návrhu,
který je v Návrhu na zahájení rozhodčího řízení uveden,
podle článku 3(3)(f);
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(e) Návrh Žalovaného ohledně počtu rozhodců (tj. jeden nebo
tři), jazyka a místa řízení, podle článku 3(3)(g);
(f) Určení jednoho nebo více rozhodců, pokud tak stanoví
dohoda stran.
8. Vyjádření k návrhu na zahájení rozhodčího řízení může
obsahovat rovněž:
(a) Návrh Žalovaného na jmenování jediného rozhodce podle
článku 7;
(b) Žalobní odpověď podle článku 19.
9. Na Vyjádření k návrhu na zahájení rozhodčího řízení se vztahují články 3(5) a (6).
10. Každý protinávrh nebo obrana ve formě zápočtu se v zásadě
uplatňují ve Vyjádření k návrhu na zahájení rozhodčího řízení. Na protinávrh nebo obranu ve formě zápočtu se vztahuje
článek 3(3).
11. Pokud Vyjádření k návrhu na zahájení rozhodčího řízení Žalovaného neobsahuje žádný protinárok ani obranu ve formě
zápočtu, nebo pokud není uvedena výše protinároku či kvantifikace procesní obrany ve formě zápočtu, může se Soud při
rozhodování o případné aplikaci článku 42(2) (Zrychlené řízení) opřít výhradně o Návrh na zahájení rozhodčího řízení.
12. Pokud Žalovaný neposkytne Vyjádření k Návrhu na zahájení
rozhodčího řízení, nebo pokud vznese námitky proti rozhodčímu řízení konanému podle těchto Pravidel, bude Soud pokračovat v řízení, ledaže je zřejmé, že neexistuje žádná rozhodčí
smlouva, která by odkazovala na tato Pravidla.
Konsolidace a spojení věcí
Článek 4
1. Je-li Návrh na zahájení rozhodčího řízení podán ve věci ohledně stran, které jsou již stranami jiného rozhodčího řízení probíhajícího podle těchto Pravidel, může Soud po poradě se
stranami a potvrzenými rozhodci ze všech řízení rozhodnout,
že nový případ bude spojen s probíhajícím rozhodčím řízení.
Stejně může Soud postupovat, i pokud je Návrh na zahájení
rozhodčího řízení podán ve věci mezi stranami, které nejsou
shodné se stranami probíhajícího rozhodčího řízení. Při svém
rozhodování Soud zohlední veškeré relevantní okolnosti,
včetně vazby mezi případy a procesního stádia probíhajícího rozhodčího řízení. Pokud Soud rozhodne o spojení nového
případu s již probíhajícím rozhodčím řízením, má se za to,
že se strany všech řízení vzdaly svého práva na jmenování
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rozhodce, přičemž Soud může odvolat jmenování a potvrzení
rozhodců a aplikovat ustanovení Části II (Složení rozhodčího
senátu).
2. Pokud jedna nebo více třetích stran požádá o umožnění účasti
v již probíhajícím rozhodčím řízení podle těchto Pravidel nebo
pokud strana rozhodčího řízení probíhajícího podle těchto Pravidel požádá o to, aby se jedna nebo více třetích stran mohla
tohoto rozhodčího řízení účastnit, rozhodčí senát o této žádosti
rozhodne po poradě se všemi stranami, včetně osob, které se
mají k rozhodčímu řízení připojit, přičemž přihlédne ke všem
relevantním okolnostem.

Část II. Složení rozhodčího senátu
Potvrzení rozhodců
Článek 5
1. Veškerá jmenování provedená stranami nebo rozhodci podléhají potvrzení ze strany Soudu. Teprve tímto potvrzením nabývá jmenování účinnosti. Soud není povinen uvádět důvody,
proč rozhodce nepotvrdil.
2. Nedojde-li k potvrzení jmenování, může Soud buď
(a) vyzvat dotčenou stranu nebo strany, respektive rozhodce,
aby v přiměřené lhůtě učinili jmenování nové; nebo
(b) ve výjimečných případech přistoupit přímo ke jmenování.
3. Pokud se při ustavování rozhodčího senátu vyskytnou nedostatky, Soud má pravomoc tyto nedostatky řešit a může
zejména odvolat jmenování, jmenovat nebo znovu jmenovat
kteréhokoli z rozhodců a určit z nich předsedajícího rozhodce.
4. Pokud se strany před tím, než je ustaven rozhodčí senát, dohodnou na smírném řešení sporu, nebo se z jiných důvodů
pokračování v rozhodčím řízení stane zbytečným nebo nemožným, Sekretariát s předstihem informuje strany, že Soud
může ukončit rozhodčí řízení. Kterákoli ze stran může požadovat, aby Soud pokračoval v ustavování rozhodčího senátu
v souladu s těmito Pravidly tak, aby rozhodčí senát mohl určit
a rozdělit ty náklady, na kterých se strany nedohodly.
5. Jakmile je zaplacen Registrační poplatek a došlo k poskytnutí
Prozatímní zálohy v souladu s Přílohou B (Sazebník nákladů)
a všichni rozhodci bylo potvrzeni, Sekretariát bez prodlení
předá spis rozhodčímu senátu.

51
Počet rozhodců
Článek 6
1. Pokud se strany na počtu rozhodců nedohodly, Soud rozhodne,
zda bude věc postoupena jedinému rozhodci nebo tříčlennému
rozhodčímu senátu, a to s přihlédnutím ke všem právně významným okolnostem.
2. Soud zpravidla případ postoupí jedinému rozhodci, pokud
složitost předmětu sporu a / nebo částka, která je předmětem
sporu, neodůvodňují postoupení věci tříčlennému rozhodčímu
senátu.
3. Pokud rozhodčí smlouva zmiňuje rozhodčí senát složený z více
než jednoho rozhodce, a to se jeví jako nevhodné z hlediska
hodnoty předmětu sporu či dalších okolností, Soud strany vyzve, aby se dohodly na předložení sporu jedinému rozhodci.
4. Nepřesahuje-li hodnota předmětu sporu 1 000 000 CHF (jeden
milion švýcarských franků), použije se článek 42(2) (Zrychlené řízení).
Jmenování jediného rozhodce
Článek 7
1. Pokud se strany dohodnou, že spor bude předložen jedinému
rozhodci, jmenují společně takového jediného rozhodce do třiceti dnů od data, kdy Žalovanému (Žalovaným) došel Návrh
na zahájení rozhodčího řízení, pokud dohoda stran nestanoví
něco jiného.
2. Pokud se strany na počtu rozhodců nedohodly, společně jmenují jediného rozhodce do třiceti dnů od data přijetí rozhodnutí
Soudu o tom, že spor bude předložen jedinému rozhodci.
3. Pokud strany jediného rozhodce v příslušné lhůtě neurčí, přistoupí Soud ke jmenování.
Jmenování rozhodců V ŘÍZENÍCH SE DVĚMA NEBO
VÍCE STRANAMI
Článek 8
1. Je-li věc mezi dvěma stranami předložena tříčlennému rozhodčímu senátu, každá ze stran určí jednoho rozhodce, pokud
se strany nedohodly jinak.
2. Pokud strana rozhodce ve lhůtě stanovené Soudem nebo plynoucí z rozhodčí smlouvy neurčí, jmenuje rozhodce Soud.
Pokud není v dohodě stran stanoveno něco jiného, dva rozhodci jmenovaní tímto způsobem do třiceti dnů od potvrzení
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druhého rozhodce určí třetího rozhodce, který bude působit
jako předseda rozhodčího senátu. Pokud jej neurčí, jmenuje
předsedajícího rozhodce Soud.
3. V řízení s více než dvěma stranami se rozhodčí senát ustavuje
v souladu s dohodou stran.
4. Pokud se strany nedohodly na postupu při ustavování rozhodčího senátu v řízeních s více než dvěma stranami, stanoví
Soud Žalobci nebo skupině Žalobců první třicetidenní lhůtu
pro jmenování rozhodce. Poté stanoví navazující třicetidenní
lhůtu pro jmenování rozhodce Žalovanému nebo skupině Žalovaných. Pokud strana nebo skupina stran rozhodce jmenovala,
použije se na jmenování předsedajícího rozhodce článek 8(2).
5. Pokud strana nebo skupina stran rozhodce v řízení s více než
dvěma stranami neurčí, může Soud jmenovat všechny rozhodce a určit rozhodce předsedajícího.
Nezávislost a odmítnutí rozhodclů
Článek 9
1. Každý rozhodce pověřený vedením rozhodčího řízení podle
těchto Pravidel je a vždy bude ve vztahu ke stranám nezávislý
a nestranný.
2. Potenciální rozhodci sdělí těm, kteří je v souvislosti s jejich
případným jmenováním osloví, všechny skutečnosti, které
mohou vzbudit oprávněné pochybnosti o jejich nestrannosti
nebo nezávislosti. Jakmile je rozhodce navržen nebo jmenován, sdělí tyto skutečnosti stranám, pokud je již o nich neinformoval.
Článek 10
1. Každého rozhodce je možné odmítnout, pokud existují takové
skutečnosti, které vyvolávají důvodné pochybnosti ohledně
jeho nestrannosti a nezávislosti.
2. Strana může odmítnout rozhodce, kterého sama navrhla, pouze z důvodů, o kterých se dozví až poté, co byl jmenován.
Článek 11
1. Strana, která má v úmyslu odmítnout rozhodce, musí Sekretariátu zaslat vyrozumění o odmítnutí. Toto vyrozumění musí
být zasláno do 15 dnů poté, co se strana dozvěděla o okolnostech, na kterých zakládá své odmítnutí.
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2. Pokud se všechny strany do 15 dnů od vyrozumění o odmítnutí
neshodnou na odmítnutí rozhodce, nebo pokud tento rozhodce
neodstoupí, Soud rozhodne o tomto odmítnutí.
3. Rozhodnutí Soudu je konečné a Soud není povinen své rozhodnutí odůvodnit.
Odvolání rozhodce
Článek 12
1. Pokud rozhodce neplní povinnosti plynoucí z jeho funkce
navzdory písemnému upozornění ostatních rozhodců nebo
Soudu, může Soud jmenování tohoto rozhodce odvolat.
2. Rozhodce bude mít nejprve příležitost sdělit Soudu své stanovisko. Rozhodnutí Soudu je konečné a Soud není povinen své
rozhodnutí odůvodnit.
Výměna rozhodce
Článek 13
1. Podle článku 13(2) ve všech případech, kdy je nutné rozhodce nahradit, bude náhradní rozhodce navržen nebo jmenován
postupem podle článků 7 a 8, a to ve lhůtě stanovené Soudem.
Tento postup se použije i v případě, kdy strana nebo rozhodci opomenuli určit rozhodce během ustanovování na počátku
řízení.
2. Ve výjimečných případech může Soud po konzultaci se stranami a se všemi zbývajícími rozhodci:
(a) Přímo jmenovat náhradního rozhodce; nebo
(b) Po skončení projednávání zmocnit zbývající(ho) rozhodce
k tomu, aby v rozhodčím řízení pokračoval(i) a učinil(i)
všechna rozhodnutí, případně vydal(i) rozhodčí nález.
Článek 14
Dojde-li k výměně rozhodce, řízení zpravidla pokračuje od toho
dosaženého procesního stádia, kdy nahrazený rozhodce přestal
vykonávat svou funkci, pokud rozhodčí senát nerozhodne jinak.
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Část III. Rozhodčí řízení
Všeobecná ustanovení
Článek 15
1. Podle těchto Pravidel může rozhodčí senát postupovat v rozhodčím řízení takovým způsobem, jaký považuje za vhodný,
za předpokladu, že zajistí stranám rovnost a možnost přednést
svá tvrzení.
2. V každém procesním stádiu může rozhodčí senát nařídit jednání za účelem svědeckých výpovědí včetně výslechu znalců,
nebo za účelem ústního slyšení stran. Po poradě se stranami
může rozhodčí senát rozhodnout o tom, že řízení bude probíhat
pouze na základě písemných podkladů a dalších materiálů.
3. V počáteční fázi rozhodčího řízení a po poradě se stranami
vypracuje rozhodčí senát předběžný harmonogram průběhu
rozhodčího řízení, který předloží stranám a na vědomí rovněž
Sekretariátu.
4. Veškeré písemnosti nebo informace, které jedna ze stran poskytne rozhodčímu senátu, sdělí tato strana zároveň ostatním
stranám.
5. Rozhodčí senát může po poradě se stranami jmenovat tajemníka. Články 9 až 11 těchto Pravidel se použijí rovněž na tajemníka.
6. Strany mohou být zastupovány osobami dle svého vlastního
výběru. To platí i pro poradce stran.
7. Všichni účastníci rozhodčího řízení jednají v souladu s pravidly dobré víry a vyvíjí úsilí k tomu, aby řízení probíhalo efektivně, nedocházelo ke zbytečným prodlevám a aby nevznikaly
zbytečné náklady. Strany se zavazují bez prodlení splnit jakýkoli rozhodčí nález nebo usnesení vydané rozhodčím senátem.
8. Se souhlasem všech stran může rozhodčí senát podniknout
kroky ke smírnému vyřešení projednávaného sporu. Jakýkoliv
takový souhlas stran představuje vzdání se práva na zpochybnění rozhodcovy nestrannosti, pokud je toto zpochybnění založeno na rozhodcově účasti na dohodnutém postupu nebo na
znalostech získaných během tohoto postupu.
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Místo rozhodčího řízení
Článek 16
1. Pokud strany neurčily místo rozhodčího řízení nebo pokud
je určení nejasné nebo neúplné, určí místo rozhodčího řízení
Soud s přihlédnutím ke všem právně významným skutečnostem, nebo na žádost Soudu rozhodčí senát.
2. Aniž by bylo dotčeno určení místa rozhodčího řízení, může
rozhodčí senát rozhodnout, kde budou provedeny procesní
úkony. Zejména může vyslýchat svědky a konat poradní
zasedání členů senátu na kterémkoli místě, které považuje za
vhodné s přihlédnutím k okolnostem rozhodčího řízení.
3. Rozhodčí senát se může sejít na jakémkoli místě, které považuje za vhodné za účelem ohledání zboží, jiného majetku,
nebo dokumentů. Strany budou vyrozuměny s dostatečným
předstihem tak, aby jim bylo umožněno se takového ohledání
zúčastnit.
4. Má se za to, že nález byl vydán v místě rozhodčího řízení.
Jazyk
Článek 17
1. Na základě dohody stran rozhodčí senát ihned po svém jmenování určí jazyk nebo jazyky, které se budou v řízení používat.
Toto určení se vztahuje na Žalobu, Žalobní odpověď, každé
další písemné prohlášení a také na ústní jednání.
2. Rozhodčí senát může nařídit, aby všechny dokumenty připojené k Žalobě nebo k Žalobní odpovědi a všechny další
doplňkové dokumenty anebo přílohy předložené během řízení,
které byly poskytnuty v jiném jazyce, než na kterém se strany
dohodly, nebo který byl určen rozhodčím senátem, byly doplněny o překlad do tohoto jazyka či jazyků.
Žaloba
Článek 18
1. Ve lhůtě stanovené rozhodčím senátem a pouze v případě,
nebyla-li Žaloba obsažena již v Návrhu na zahájení rozhodčího
řízení, doručí Žalobce písemnou verzi Žaloby Žalovanému a
každému z rozhodců. K Žalobě připojí kopii smlouvy a pokud
není obsažena přímo ve smlouvě, tak také rozhodčí smlouvu.
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2. Žaloba obsahuje následující náležitosti:
(a) Jména a adresy stran;
(b) Vylíčení skutečností, o které se nárok opírá;
(c) Sporné body;
(d) Požadovanou pomoc nebo nápravu vadného stavu (petit /
žalobní návrh)3.
3. Žalobce zpravidla přiloží ke své žalobě všechny dokumenty,
na které se odvolává.
Žalobní odpověď
Článek 19
1. Ve lhůtě stanovené rozhodčím senátem a pouze v případě, nebyla-li Žalobní odpověď obsažena již ve Vyjádření k návrhu na
zahájení rozhodčího řízení, doručí Žalovaný písemnou verzi
Žalobní odpovědi Žalobci a každému z rozhodců.
2. Žalobní odpověď bude obsahovat vyjádření k náležitostem
uvedených v článku 18(2)(b) až (d). Pokud Žalovaný vznesl námitku nedostatku pravomoci nebo námitku týkající se řádného
ustavení rozhodčího senátu, musí Žalobní odpověď obsahovat
věcné i právní odůvodnění této námitky. Žalovaný zpravidla
připojí ke své Žalobní odpovědi všechny dokumenty, na které
se odvolává.
3. Článek 18(2)(b) až (d) se vztahuje i na protinárok a námitku
započtení.
žaloby nebo PROCESNÍ OBRANY
Článek 20
1. Během rozhodčího řízení může strana změnit nebo doplnit
svou žalobu či procesní obranu, pokud rozhodčí senát nepovažuje připuštění takového doplnění za nevhodné kvůli prodlením s tím souvisejícím, újmě způsobené ostatním stranám
nebo z jiných důvodů. Žaloba však nemůže být změněna tak,
že by upravený žalobní návrh vybočil z rozsahu rozhodčí doložky nebo samostatné rozhodčí smlouvy.
2. Rozhodčí senát může upravit náklady rozhodčího řízení, pokud strana změní nebo doplní svou žalobu, protinávrh, nebo
obhajobu.
3

Slova (petit / žalobní návrh) doplněna autorem tohoto překladu.
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Námitky nedostatkU pravomoci rozhodčího
senátu
Článek 21
1. Rozhodčí senát je oprávněn rozhodnout o všech námitkách nedostatku pravomoci rozhodčího senátu, a to včetně námitek
ohledně existence nebo platnosti rozhodčí doložky či samostatné rozhodčí smlouvy.
2. Rozhodčí senát je oprávněn posoudit existenci nebo platnost
smlouvy, která obsahuje rozhodčí doložku. Pro účely článku 21
se rozhodčí doložka, která tvoří součást smlouvy a která
představuje základ pro rozhodčí řízení podle těchto Pravidel,
považuje za dohodu nezávislou na ostatních ustanoveních
smlouvy. Rozhodnutí rozhodčího senátu, že smlouva je absolutně neplatná, nezpůsobuje ipso iure neplatnost rozhodčí
doložky.
3. Námitka nedostatku pravomoci rozhodčího senátu musí být
zpravidla vznesena ve Vyjádření k návrhu na zahájení rozhodčího řízení, nejpozději však v Žalobní odpovědi podle článku
19, nebo, v případě protinávrhu, ve vyjádření k protinávrhu.
4. Zpravidla by měl rozhodčí senát rozhodnout o jakékoli námitce
nedostatku své pravomoci jako o předběžné otázce. Rozhodčí
senát však může v rozhodčím řízení pokračovat a rozhodnout
o námitce až ve svém meritorním nálezu.
5. Rozhodčí senát má pravomoc projednat námitku započtení dokonce i tehdy, jestliže vztah, ve kterém měla vzniknout započítávaná pohledávka, nespadá do rozsahu rozhodčí doložky nebo
spadá do rozsahu jiné rozhodčí smlouvy či dohody o způsobu
řešení sporu.
Další písemná podání
Článek 22
Rozhodčí senát rozhodne, která další písemná podání si vedle Žaloby a Žalobní odpovědi od stran vyžádá nebo která mu strany
mohou předložit, a stanoví lhůty pro jejich doručení.
Lhůty
Článek 23
Lhůty, které rozhodčí senát stanoví pro doručení písemných podání (včetně Žaloby a Žalobní odpovědi), nepřesáhnou čtyřicet pět
dnů. Rozhodčí senát je však může prodloužit, pokud má za to, že
jejich prodloužení je opodstatněné.
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Dokazování a ústní jednání
Článek 24
1. Každá strana nese důkazní břemeno ohledně skutečností, o
které opírá své žalobní nároky nebo obhajobu.
2. Rozhodčí senát určuje přípustnost, povahu, význam a váhu
důkazů.
3. Kdykoli během rozhodčího řízení může rozhodčí senát požádat strany, aby ve lhůtě stanovené rozhodčím senátem předložily listinné, hmotné, nebo jiné důkazy.
Článek 25
1. Rozhodčí senát vyrozumí strany s dostatečným předstihem o
datu, hodině a místu ústního jednání.
2. Každá osoba může být svědkem nebo znalcem v rozhodčím
řízení. Není považováno za nevhodné, aby strana, její vedoucí
pracovníci, zaměstnanci, právní zástupci nebo poradci vyslýchali svědky, případné svědky, nebo znalce.
3. Před ústním jednáním a během lhůty stanovené rozhodčím
senátem mohou být předloženy výpovědi svědků a znalců ve
formě písemných vyjádření nebo zpráv jimi podepsaných.
4. Během ústního jednání mohou být svědci a znalci vyslýcháni
způsobem určeným rozhodčím senátem. Rozhodčí senát může
nařídit, aby byl svědek nebo znalec vyslechnut způsobem,
který nevyžaduje jeho fyzickou přítomnost na jednání (včetně
videokonference).
5. Jestliže to rozhodčí senát s ohledem na okolnosti případu považuje za nezbytné nebo jestliže se na tom strany dohodly, bude
zajištěno tlumočení ústních výpovědí učiněných při jednání
spolu s překladu zápisu z ústního jednání.
6. Pokud se strany nedohodly jinak, je ústní jednání neveřejné.
Rozhodčí senát může nařídit odchod, svědků či znalců na
dobu, po kterou probíhají výpovědi ostatních svědků nebo
znalců.
Předběžná ochranná opatření
Článek 26
1. Na žádost strany může rozhodčí senát přijmout předběžná
opatření, která považuje za nezbytná nebo přiměřená. Na žádost strany, nebo ve výjimečných případech a po předchozím
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uvědomění stran z vlastní iniciativy, může rozhodčí senát změnit, pozastavit nebo zrušit jakékoli přijaté předběžné opatření.
2. Předběžná opatření mohou být vydána ve formě předběžného
rozhodčího nálezu. Rozhodčí senát je oprávněn nařídit poskytnutí přiměřené záruky.
3. Ve výjimečných případech může rozhodčí senát rozhodnout
o žádosti o vydání předběžného opatření předběžným usnesením, a to i před tím, než byla tato žádost předána ostatním
stranám; v tom případě musí být žádost zaslána stranám nejpozději s usnesením o vydání předběžného opatření a musím
jim být okamžitě poskytnuta možnost vyjádřit se.
4. Rozhodčí senát může rozhodnout o nárocích na náhradu škody
vzniklé neodůvodněným předběžným opatřením nebo předběžným usnesením.
5. Předložením sporu k rozhodčímu řízení probíhajícímu podle
těchto pravidel se strany nevzdávají žádného práva, které mohou mít podle použitelného práva ve vztahu k podání žádosti
k soudnímu orgánu o vydání předběžného opatření. Návrh na
vydání předběžného opatření, který některá ze stran adresuje
jakémukoliv justičnímu orgánu, nebude považován za úkon
v rozporu s rozhodčí smlouvu a ani za vzdání se práv z ní
vyplývajících.
6. Rozhodčí senát rozhodne podle svého uvážení o rozdělení nákladů souvisejících s žádostí o vydání předběžného opatření
buď v předběžném, nebo konečném rozhodčím nálezu.
Znalci jmenovAní ROZHODČÍM senátem
Článek 27
1. Rozhodčí senát může po poradě se stranami jmenovat jednoho
nebo více znalců, kteří mu poskytnou písemný posudek ke
konkrétním otázkám rozhodčího senátu. Stranám se poskytne
kopie zadání pro znalce vypracovaného rozhodčím senátem.
2. Strany jsou povinny poskytnout znalci všechny rozhodné informace a předložit mu k prozkoumání všechny právně významné dokumenty nebo zboží, které od nich bude vyžadovat.
Jakýkoliv spor mezi stranou a daným znalcem ohledně důležitosti požadovaných informací, dokumentů nebo zboží bude
rozhodnut rozhodčím senátem.
3. Po obdržení znaleckého posudku poskytne rozhodčí senát jeho
kopii stranám, které budou mít příležitosti se ke znaleckému
posudku písemně vyjádřit. Strany jsou oprávněny přezkoumat
každý dokument, o který znalec opřel svůj posudek.
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4. Po doručení znaleckého posudku může být znalec na žádost
stran slyšen při ústním jednání, jehož se strany budou moci
zúčastnit a při němž budou moci znalci klást otázky. Při tomto
jednání může každá strana představit znalce za účelem výpovědi ke sporným otázkám. Na tento procesní úkon se použije
článek 25.
5. Články 9 až 11 se použijí na jakéhokoli znalce jmenovaného
rozhodčím senátem.
Prodlení
Článek 28
1. Nedoručí-li Žalobce ve lhůtě určené rozhodčím senátem svou
Žalobu a toto své opomenutí dostatečně neodůvodní, vydá rozhodčí senát usnesení, kterým rozhodčího řízení zastaví. Jestliže ve lhůtě určené rozhodčím senátem Žalovaný nedoručí svou
Žalobní odpověď a toto své opomenutí dostatečně neodůvodní,
rozhodne rozhodčí senát o pokračování rozhodčího řízení.
2. Pokud se kterákoliv ze stran, jež byla v souladu s těmito Pravidly řádně vyrozuměna, bez dostatečné omluvy nedostaví
k ústnímu jednání, může rozhodčí senát pokračovat v rozhodčím řízení.
3. Pokud kterákoliv ze stran navzdory řádné výzvě nepředloží
ve lhůtě stanovené rozhodčím senátem bez dostatečné omluvy
listinné nebo jiné důkazy, může rozhodčí senát vydat rozhodčí
nález na základě důkazů, které mu byly předloženy.
Ukončení řízení
Článek 29
1. Po poskytnutí dostatečné možnosti stranám k tomu, aby přednesly svá tvrzení ohledně otázek, které budou rozhodnuty
v rozhodčí nálezu, může rozhodčí senát prohlásit řízení ohledně těchto otázek za uzavřené.
2. Pokud to rozhodčí senát považuje kvůli mimořádným okol
nostem za nezbytné, může ze své vlastní iniciativy nebo na žádost strany rozhodnout o znovuzahájení řízení o těch otázkách,
jejichž projednávání bylo již uzavřeno podle článku 29(1), a
to kdykoli před vydáním rozhodčího nálezu týkajícího se těchto otázek.
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Vzdání se pravidel
Článek 30
Na stranu, která si je vědoma skutečnosti, že jakákoli ustanovení
nebo požadavky těchto Pravidel nebo jiných použitelných procesních předpisů nebyly splněny, a přesto pokračuje v rozhodčím
řízení, aniž by ihned uplatnila svou námitku vůči takovému pochybení, se pohlíží, jako by se svého práva na podání námitky vzdala.

Část IV. Rozhodčí nález
Rozhodnutí
Článek 31
1. Pokud je rozhodčí senát složen z více než jednoho rozhodce, je
každý rozhodčí nález nebo jiné rozhodnutí rozhodčího senátu
přijímáno většinou hlasů. Pokud není dosaženo většiny, vydá
nález sám předsedající rozhodce.
2. Předseda rozhodčího senátu může, pokud je k tomu zmocněn
rozhodčím senátem, rozhodovat o procesních otázkách s tím,
že jeho rozhodnutí podléhají přezkumu ze strany rozhodčího
senátu.
Forma a účinKY rozhodčího nálezu
Článek 32
1. Rozhodčí senát může vedle konečného rozhodčího nálezu vydávat též předběžné, mezitímní nebo částečné rozhodčí nálezy. Pokud uzná za vhodné, může rozhodčí senát rozhodnout o
nákladech též v nálezech, které nejsou konečné.
2. Rozhodčí nález se vyhotovuje písemně a je konečný a pro strany závazný.
3. Rozhodčí senát uvede odůvodnění, o které svůj rozhodčí nález
opírá, pokud se strany nedohodly, že se rozhodčí nález neodůvodňuje.
4. Nález bude podepsán rozhodci a bude obsahovat místo řízení a
datum jeho vydání. Pokud je rozhodčí senát složen z více než
jednoho rozhodce a kterýkoli z nich rozhodčí nález nepodepíše, musí rozhodčí nález obsahovat důvod, proč podpis chybí.
5. Zveřejnění nálezu se řídí článkem 44.
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6. Originály rozhodčího nálezu podepsaného rozhodci doručí
rozhodčí senát stranám a Sekretariátu. Sekretariát uchová
jednu kopii rozhodčího nálezu.
Rozhodné právo, amiable compositeur
Článek 33
1. Rozhodčí senát rozhodne případ v souladu s předpisy právního
řádu, na kterém se strany dohodly. Pokud žádnou volbu práva neprovedly, použijí rozhodci předpisy toho právní řádu, se
kterým spor nejúže souvisí.
2. Rozhodčí senát rozhodne jako amiable compositeur či na základě zásady ex aequo et bono pouze tehdy, pokud jej k tomu
strany výslovně zmocnily.
3. Rozhodčí senát vždy rozhodne v souladu s podmínkami
smlouvy a přihlédne rovněž k obchodním zvyklostem, které
se na danou transakci vztahují.
Smír nebo jiné důvody pro zastavení řízení
Článek 34
1. Pokud se před vydáním nálezu strany dohodnou na smírném
řešení sporu, rozhodčí senát vydá usnesení o zastavení rozhodčího řízení nebo, pokud o to strany požádají a rozhodčí
senát to schválí, zaznamená rozhodčí senát smír za sjednaných
podmínek ve formě rozhodčího nálezu. Rozhodčí senát není
povinen takovýto rozhodčí nález odůvodnit.
2. Pokud se ještě před vydáním rozhodčího nálezu ukáže další
pokračování rozhodčího řízení zbytečným nebo nemožným
z jakéhokoli důvodu, který není uveden v článku 34(1), informuje rozhodčí senát s předstihem strany o svém úmyslu
vydat usnesení o zastavení řízení. Rozhodčí senát má pravomoc takové rozhodnutí vydat, ledaže strana proti tomu vznese
odůvodněné námitky.
3. Kopie usnesení o zastavení rozhodčího řízení nebo rozhodčího nálezu vydaného na základě sjednaných podmínek, opatřené podpisy rozhodců, doručí rozhodčí senát stranám a Sekretariátu. Je-li vydán rozhodčí nález na základě sjednaných
podmínek, použije se článek 32(2) a (4) až (6).
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Výklad rozhodčího nálezu
Článek 35
1. Do třiceti dnů od obdržení rozhodčího nálezu může strana za
vyrozumění Sekretariátu a ostatních stran požádat, aby rozhodčí senát poskytl k rozhodčímu nálezu svůj výklad. Rozhodčí senát může určit lhůtu, zpravidla nepřesahující třicet dnů, ve
které se ostatní strany mohou k takové žádosti vyjádřit.
2. Výklad se podává písemně do čtyřiceti pěti dnů od obdržení
žádosti. Soud může tuto lhůtu prodloužit. Výklad tvoří součást
rozhodčího nálezu a platí pro něj článek 32(2) až (6).
Oprava rozhodčího nálezu
Článek 36
1. Do třiceti dnů od obdržení rozhodčího nálezu může strana za
vyrozumění Sekretariátu a ostatních stran požádat rozhodčí
senát, aby v rozhodčím nálezu opravil všechny početní, administrativní a písařské chyby nebo jakékoli chyby podobné
povahy. Rozhodčí senát může určit lhůtu, zpravidla nepřesahující třicet dnů, ve které se ostatní strany mohou k takové
žádosti vyjádřit.
2. Rozhodčí senát může do třiceti dnů od doručení rozhodčího
nálezu provést takovéto opravy z vlastní iniciativy.
3. Tyto opravy se provedou písemně a platí pro ně článek 32(2)
až (6).
Doplňující rozhodčí nález
Článek 37
1. Do třiceti dnů od obdržení nálezu může strana za vyrozumění
Sekretariátu a ostatních stran požádat rozhodčí senát o vydání
doplňujícího rozhodčího nálezu ohledně nároků uplatněných
v rámci rozhodčího řízení, které však byly v rozhodčím nálezu
opomenuty. Rozhodčí senát může určit lhůtu, zpravidla nepřesahující třicet dnů, ve které se ostatní strany mohou k takové
žádosti vyjádřit.
2. Pokud rozhodčí senát považuje žádost o vydání doplňujícího rozhodčího nálezu za odůvodněnou a pokud má za to, že
opomenutí je možné napravit bez dalšího ústního jednání a
provádění důkazů, doplní svůj rozhodčí nález do šedesáti dnů
od obdržení žádosti. Soud může tuto lhůtu prodloužit.
3. Na doplňující rozhodčí nález se použije čl. 32(2) až (6).
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Náklady
Článek 38
Rozhodčí nález bude obsahovat určení nákladů rozhodčího řízení.
Pojem „náklady“ zahrnuje pouze:
(a) Odměnu rozhodčího senátu, která se uvádí zvlášť u každého
rozhodce a každého tajemníka a kterou určí rozhodčí senát
sám v souladu s článkem 39 a článkem 40(3) až (5);
(b) Cestovné a další výlohy, které vznikly rozhodčímu senátu
a tajemníkům;
(c) Náklady na odborné poradenství nebo jinou pomoc, kterou
rozhodčí senát potřeboval;
(d) Cestovní a jiné výlohy svědků v rozsahu schváleném rozhodčím senátem;
(e) Náklady na právní zastoupení a pomoc strany, která byla
ve sporu úspěšná, pokud tyto náklady během rozhodčího
řízení uplatnila, a to pouze v takovém rozsahu, v jakém
rozhodčí senát určí výši těchto nákladů za přiměřenou;
(f) Registrační poplatek a Administrativní náklady stanovené
podle přílohy B (Sazebník nákladů);
(g) Registrační poplatek, odměnu a výlohy jakéhokoli nouzového rozhodce, a náklady na odborné poradenství a jinou
pomoc, kterou nouzový rozhodce potřeboval určené podle
článku 43(9).
Článek 39
1. Odměna a výlohy rozhodčího senátu budou přiměřené s přihlédnutím ke sporné částce, složitosti předmětu rozhodčího
řízení, strávenému času, a k dalším relevantním skutečnostem
případu, včetně zastavení rozhodčího řízení v případě smíru.
V případě zastavení rozhodčího řízení bez vydání rozhodčího
nálezu může být odměna rozhodčího senátu snížena pod její
minimální výši vyplývající z Přílohy B (Sazebník nákladů).
2. Odměna a výlohy rozhodčího senátu se určují v souladu s Přílohou B (Sazebník nákladů).
3. Rozhodčí senát rozhodne o rozdělení své odměny mezi své
členy. Předseda rozhodčího senátu zpravidla obdrží mezi 40
a 50% a každý z dalších rozhodců mezi 25 a 30% z celkové
odměny, s přihlédnutím k času a úsilí, které každý rozhodce
vynaložil.
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Článek 40
1. Kromě případů upravených v článku 40(2) nese náklady rozhodčího řízení v zásadě ta strana, která neměla úspěch. Rozhodčí senát však může jakékoli náklady rozhodčího řízení
rozdělit mezi strany, jestliže považuje takové rozdělení s přihlédnutím k okolnostem případu za odůvodněné.
2. Pokud jde o náklady na právní zastoupení a pomoc, které jsou
uvedeny v článku 38(e), může rozhodčí senát s přihlédnutím
k okolnostem případu svobodně rozhodnout o tom, která strana tyto náklady ponese, nebo je může mezi strany rozdělit,
jestliže to považuje za odůvodněné.
3. Pokud rozhodčí senát vydává usnesení o zastavení rozhodčího
řízení nebo rozhodčí nález na základě sjednaných podmínek,
určí náklady rozhodčího řízení podle článků 38 a 39 v daném
usnesení nebo rozhodčím nálezu.
4. Před vydáním rozhodčího nálezu, usnesení o zastavení nebo
rozhodnutí o žádosti podle článků 35 až 37 předloží rozhodčí senát návrh rozhodnutí Sekretariátu ke konzultaci ohledně
schválení nebo úpravy určení nákladů podle článku 38(a) až (c)
a článku 39. Každé takové schválení nebo úprava bude závazná
pro rozhodčí senát.
5. Rozhodčí senát nesmí účtovat žádné další náklady za výklad,
opravu, nebo doplnění svého rozhodčího nálezu podle článků
35 až 37, ledaže jsou tyto náklady odůvodněné okolnostmi.
Záloha na náklady
Článek 41
1. Rozhodčí senát poté, co byl ustanoven a po konzultaci se Soudem, požádá každou ze stran, aby složila stejnou částku jako
zálohu na náklady uvedené článku 38(a) až (c) a Administra
tivního poplatku uvedeného v článku 38(f). Jakákoli Prozatímní záloha zaplacená stranou podle Přílohy B (Sazebník nákladů) bude považována za částečnou platbu zálohy. Rozhodčí
senát poskytne kopii své žádosti Sekretariátu.
2. Pokud Žalovaný podá protinávrh nebo pokud se to bude jinak
zdát vhodné s ohledem na okolnosti, může rozhodčí senát dle
svého rozhodnutí stanovit samostatné zálohy.
3. V průběhu rozhodčího řízení může rozhodčí senát, po konzultaci se Sekretariátem, od stran požadovat dodatečné zálohy.
Kopii své žádosti poskytne rozhodčí senát Sekretariátu.
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4. Pokud nebudou požadované vklady plně splaceny do patnácti
dnů od obdržení žádosti, rozhodčí senát strany vyrozumí, aby
tak jedna nebo více z nich mohly požadovanou platbu uhradit.
Nebude-li však platba uhrazena, může rozhodčí senát nařídit
přerušení nebo zastavení rozhodčího řízení.
5. Ve svém konečném rozhodčím nálezu poskytne rozhodčí senát stranám výpis z účtu ohledně obdržených záloh. Jakýkoli
nepoužitý zůstatek bude vrácen stranám.

Část V. Další ustanovení
Zrychlené řízení
Článek 42
1. Pokud se tak strany dohodnou nebo pokud se uplatní článek 42(2), rozhodčí řízení bude vedeno v souladu s pravidly
Zrychleného řízení na základě výše uvedených ustanovení
těchto Pravidel, s přihlédnutím k následujícím změnám:
(a) Spis bude předán rozhodčímu senátu až po zaplacení Prozatímní zálohy tak, jak je stanoveno v bodu 1.4 Přílohy B
(Sazebník nákladů);
(b) Po podání Vyjádření k návrhu na zahájení rozhodčího řízení jsou strany zpravidla oprávněny podat pouze Žalobu,
Žalobní odpověď (a protinávrh) a, jestliže se uplatní, Žalobní odpověď jako reakci na protinávrh;
(c) Pokud se strany nedohodnou, že spor bude rozhodován
pouze na základě listinných důkazů, nařídí rozhodčí senát
pouze jedno ústní jednání za účelem výslechu svědků a
znalců, jakož i vyslechnutí ústních argumentů;
(d) Rozhodčí nález se vydává do šesti měsíců od data, kdy Sekretariát předal rozhodčímu senátu spis. Ve výjimečných
případech může Soud tuto lhůtu prodloužit;
(e) Rozhodčí senát souhrnně uvede důvody, o které opírá svůj
nález, pokud se strany nedohodly, že odůvodnění není třeba.
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2. Následující ustanovení platí pro všechny případy, ve kterých
částka, která je předmětem sporu, představovaná součtem
částky žalobního návrhu a protinávrhu (či námitky započtení)
nepřesahuje 1 000 000 CHF (jeden milion švýcarských franků), ledaže Soud s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem rozhodne jinak:
(a) Rozhodčí řízení se povede v souladu s pravidly Zrychleného řízení stanovanými v článku 42(1);
(b) Pokud rozhodčí smlouva nezmiňuje více než jednoho rozhodce, případ se předloží jedinému rozhodci;
(c) Pokud rozhodčí smlouva zmiňuje rozhodčí senát složený
z více než jednoho rozhodce, Sekretariát strany vyzve,
aby se dohodly na předložení případu jedinému rozhodci.
Pokud se strany nedohodnou na předložení případu jedinému rozhodci, bude odměna rozhodců určena v souladu
s přílohou B (Sazebník nákladů), nicméně v žádném případě
nebude nižší než odměna určená na základě hodinové
sazby podle bodu 2.8 Přílohy B.
ROZHODNUTÍ VE STAVU NOUZE
Článek 43
1. Pokud se strany nedohodnou jinak, strana žádající vydání
nouzového prozatímního opatření podle článku 26 před tím,
než je ustaven rozhodčí senát, může Sekretariátu předložit
žádost o řízení o nouzovém opatření (dále jen „Žádost“). Kromě náležitostí stanovených v článku 3(3)(b) až (e) bude Žádost
obsahovat:
(a) Specifikaci požadovaných opatření spolu s důvody pro tato
opatření, zejména pak důvod, proč je dána naléhavost takových opatření;
(b) Vyjádření ohledně jazyka, místa řízení a použitelného
práva;
(c) Potvrzení o úhradě Registračního poplatku šekem nebo
převodem na příslušný účet uvedený v Příloze A spolu
s potvrzením o složení zálohy na náklady řízení o nouzovém opatření požadované Bodem 1.6 Přílohy B (Sazebník
nákladů).
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2. Jakmile Soud obdrží Žádost, Registrační poplatek a zálohu na
řízení o nouzovém opatření, jmenuje co nejdříve nouzového
rozhodce, kterému předá spis, ledaže
(a) zjevně neexistuje rozhodčí smlouva, která by odkazovala
na tato Pravidla;
(b) jako vhodnější postup se jeví ustanovení rozhodčího senátu,
kterému poté bude Žádost předána.
3. Pokud je Žádost zaslána před Návrhem na zahájení rozhodčího řízení, Soud ukončí řízení o nouzovém opatření, pokud
nebude Návrh na zahájení rozhodčího řízení zaslán do deseti
dnů od přijetí Žádosti. Ve výjimečných případech může Soud
tuto lhůtu prodloužit.
4. Na nouzového rozhodce se vztahují články 9 až 1, s výjimkou
lhůt stanovených v článku 11(1) a (2), které se zkracují na tři
dny.
5. Pokud strany neurčily místo řízení, nebo pokud je určení nejasné nebo neúplné, bude místo řízení pro řízení o nouzovém
opatření určeno Soudem s tím, že tímto postupem není dotčeno určení místa řízení podle článku 16(1).
6. Nouzový rozhodce může vést řízení o nouzovém opatření způsobem, který považuje za vhodný, přičemž zohlední naléhavost tohoto řízení a zajistí každé straně přiměřenou možnost
vyjádřit se k Žádosti.
7. O Žádosti bude rozhodnuto do patnácti dnů od data, kdy Sekretariát předal spis nouzovému rozhodci. Tato lhůta může
být prodloužena dohodou stran, nebo, za vhodných okolností,
Soudem. O Žádosti může být rozhodnuto i v případě, že spis
byl mezitím předán rozhodčímu senátu.
8. Rozhodnutí nouzového rozhodce má stejné účinky jako rozhodnutí podle článku 26. Jakékoli dočasné opatření přijaté
nouzovým rozhodcem může být změněno, pozastaveno nebo
zrušeno nouzovým rozhodcem nebo, po předání spisu, rozhodčím senátem.
9. Rozhodnutí o Žádosti obsahuje určení nákladů tak, jak je stanoveno v článku 38(g). Před vydáním rozhodnutí o Žádosti
poskytne nouzový rozhodce návrh rozhodnutí o Žádosti
Sekretariátu pro schválení nebo provedení změn Soudem
ohledně určení nákladů. Náklady budou uhrazeny ze zálohy
na řízení o nouzovém opatření. Určení nákladů podle článku 38(d) a (e) bude provedeno rozhodčím senátem. Pokud
nedojde k ustavení rozhodčího senátu, určení nákladů podle
článku 38(d) a (e) bude spolu s rozdělením všech nákladů provedeno nouzovým rozhodcem ve zvláštním nálezu.

69
10. Jakékoli opatření přijaté nouzovým rozhodcem přestává být
závazné buď v okamžiku skončení řízení o nouzovém opatření
podle článku 43(3), po skončení rozhodčího řízení, nebo po
vydání konečného nálezu, ledaže rozhodčí senát v konečném
nálezu výslovně rozhodl jinak.
11. Nedohodnou-li se strany jinak, nouzový rozhodce nemůže
být rozhodcem v jakémkoli rozhodčím řízení souvisejícím se
sporem, ohledně kterého rozhodoval jako nouzový rozhodce.
Důvěrnost
Článek 44
1. Pokud se strany výslovně písemně nedohodnou jinak, zavazují se strany zachovávat důvěrnost všech nálezů a usnesení,
jakož i všech materiálů předložených jinou stranou v rámci
rozhodčího řízení, které již nejsou veřejně známé, s výjimkou
situace, kdy jejich zpřístupnění může být po straně požadováno na základě zákona anebo je nutné za účelem ochrany
nebo prosazení zákonného práva, nebo výkonu či napadení
rozhodčího nálezu v soudním řízení před justičním orgánem.
Tato výjimka platí jen v tom rozsahu, v jakém je zpřístupnění
nezbytné. Tento závazek se vztahuje rovněž na rozhodce,
znalce jmenované rozhodčím senátem, tajemníka rozhodčího
senátu, členy správní rady Rozhodčího institutu obchodních
komor Švýcarska, členy Soudu a Sekretariátu, a na zaměstnance jednotlivých komor.
2. Porady rozhodčího senátu jsou důvěrné.
3. Jakýkoliv rozhodčí nález nebo příkaz může být zveřejněn, ať
úplně nebo ve formě výpisů či souhrnů, pouze za následujících
podmínek:
(a) Žádost o zveřejnění je adresovaná Sekretariátu;
(b) Všechny odkazy na jména stran jsou vymazány; a
(c) Žádná ze stran nevznese ve lhůtě stanovené Sekretariátem
proti zveřejnění žádné námitky.
Vyloučení odpovědnosti
Článek 45
1. Členové správní rady Rozhodčího institutu obchodních komor
Švýcarska, členové Soudu a Sekretariátu, jednotlivé Komory
nebo jejich zaměstnanci, stejně jako rozhodci, znalci jmenovaní rozhodčím senátem a tajemník rozhodčího senátu nenesou
odpovědnost za žádné jednání ani opomenutí související s rozhodčím řízením vedeným podle těchto Pravidel, s výjimkou
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úkonů a opomenutí, které představují úmyslné provinění nebo
hrubou nedbalost.
2. Poté, co byl vydán rozhodčí nález nebo usnesení o zastavení
a vypršela nebo byla vyčerpána možnost opravy, výkladu a
doplňujícího rozhodčího nálezu podle článku 35 až 37, nemají
členové rady Rozhodčího institutu obchodních komor Švýcarska, členové Soudu a Sekretariátu, jednotlivé Komory a jejich
zaměstnanci, rozhodci, znalci jmenovaní senátem ani tajemník
rozhodčího senátu žádnou povinnost vyjadřovat se kterékoli
osobě k jakékoli záležitosti týkající se rozhodčího řízení. Žádná ze stran nebude usilovat o to, aby tyto osoby využila jako
svědky v rámci soudního či jiného řízení plynoucího z řízení
rozhodčího.
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Příloha A:
Kanceláře Sekretariátu Rozhodčího soudu
Rozhodčí institut obchodních komor Švýcarska
Rozhodčí soud
Sekretariát
c/o Obchodní komora v Basileji
Aeschenvorstadt 67
P.O. Box
CH-4010 Basilej
Telefon: +41 61 270 60 50
Fax: +41 61 270 60 05
E-mail: basel@swissarbitration.org
Bankovní spojení: UBS AG, CH-4002 Basilej
Účet č.: 292-10157720.0
Clearingové č.: 292
Swift kód: UBSWCHZH80A
Iban: CH98 0029 2292 10157720 0
c/o Obchodní a průmyslová komora v Bernu
Kramgasse 2
P.O. Box 5464
CH-3001 Bern
Telefon: +41 31 388 87 87
Fax: +41 31 388 87 88
E-mail: bern@swissarbitration.org
Bankovní spojení: BEKB
Účet č.: KK 16 166.151.0.44 HIV Kanton Bern
Clearingové č.: 790
Swift kód: KBBECH22
Iban: CH35 0079 0016 1661 5104 4
c/o Obchodní a průmyslová komora v Ženevě
4, Boulevard du Théâtre
P.O. Box 5039
CH-1211 Ženeva 11
Telefon: +41 22 819 91 11
Fax: +41 22 819 91 36
E-mail: geneva@swissarbitration.org
Bankovní spojení: UBS SA, Rue du Rhône 8, 1204 Ženeva
Účet č.: 279-HU108533.1
Clearingové č.: 279
Swift kód: UBSWCHZH80A
Iban: CH13 0027 9279 HU1085331
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c/o Obchodní a průmyslová komora v Neuchâtelu
4, rue de la Serre
P.O. Box 2012
CH-2001 Neuchâtel
Telefon: +41 32 727 24 27
Fax: +41 32 727 24 28
E-mail: neuchatel@swissarbitration.org
Bankovní spojení: BCN, Neuchâtel
Účet č.: C0029.20.09
Clearingové č.: 766
Swift kód: BCNNCH22
Iban: CH69 0076 6000 C002 9200 9
c/o Obchodní a průmyslová komora Ticina
Corso Elvezia 16
P.O. Box 5399
CH-6901 Lugano
Telefon: +41 91 911 51 11
Fax: +41 91 911 51 12
E-mail: lugano@swissarbitration.org
Bankovní spojení: Banca della Svizzera Italiana (BSI),
Via Magatti 2, CH-6901 Lugano
Účet č.: A201021A
Clearingové č.: 8465
Swift kód: BSILCH22
Iban: CH64 0846 5000 0A20 1021 A
c/o Obchodní a průmyslová komora Vaudu
Avenue d’Ouchy 47
P.O. Box 315
CH-1001 Lausanne
Telefon: +41 21 613 35 31
Fax: +41 21 613 35 05
E-mail: lausanne@swissarbitration.org
Bankovní spojení: Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne
Účet č.: CO 5284.78.17
Clearingové č.: 767
Swift kód: BCVLCH2LXX
Iban: CH44 0076 7000 U528 4781 7
c/o Obchodní komora v Curychu
Selnaustrasse 32
P.O. Box 3058
CH-8022 Curych
Telefon: +41 44 217 40 50
Fax: +41 44 217 40 51
E-mail: zurich@swissarbitration.org
Bankovní spojení: Credit Suisse, CH-8070 Curych
Účet č.: 497380-01
Clearingové č.: 4835
Swift kód: CRESCHZZ80A
Iban: CH62 0483 5049 7380 0100 0
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Příloha B:
Sazebník nákladů (platný od 1. června 2012)
(Všechny částky jsou v této příloze B uvedeny ve švýcarských
francích, dále jen „CHF“.)
1. Registrační poplatek a zálohy
1.1 Při podání Žaloby zaplatí Žalobce nevratný Registrační
poplatek ve výši
• 4 500 CHF za rozhodčí řízení, ve kterém částka, jež je
předmětem sporu, nepřesahuje 2 000 000 CHF;
• 6 000 CHF za rozhodčí řízení, ve kterém částka, jež je
předmětem sporu, pohybuje v rozmezí od 2 000 001 CHF
do 10 000 000 CHF;
• CHF 8 000 za rozhodčí řízení, ve kterém částka, jež je
předmětem sporu, přesahuje 10 000 000 CHF.
1.2 Pokud není částka, která je předmětem sporu, vyjádřena, Žalobce zaplatí nevratný Registrační poplatek ve
výši 6 000 CHF.
1.3 Výše uvedená ustanovení platí rovněž pro každý protinávrh.
1.4 V případě zrychleného řízení a po přijetí Návrhu na zahájení rozhodčího řízení Soud požádá Žalobce o uhrazení
Prozatímní zálohy 5 000 CHF.
1.5 Pokud nebude uhrazen Registrační poplatek nebo jakákoli
Prozatímní záloha, nebude rozhodčí řízení týkající souvisejících nároků nebo protinároků pokračovat.
1.6 Strana žádající o nouzové opatření s podáním Žádosti
zaplatí nevratný Registrační poplatek 4 500 CHF a složí
jako zálohu na náklady řízení o nouzovém opatření
20 000 CHF. Pokud nebude Registrační poplatek a záloha
uhrazen, Soud nezahájí řízení o nouzovém opatření.
1.7 V případě žádosti o opravu nebo výklad rozhodčího nálezu, nebo o doplňující rozhodčí nález podle článků 35, 36
nebo 37, nebo pokud soudní orgán postoupí nález rozhodčímu senátu, rozhodčí senát může po předchozím souhlasu
Soudu požadovat dodatečnou zálohu.
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2. Odměna a Administrativní náklady
2.1 Odměna uvedená v článku 38(a) a (g) pokrývá činnost
rozhodčího senátu a případně nouzového rozhodce od
okamžiku předání spisu do konečného rozhodčího nálezu,
usnesení o zastavení, nebo rozhodnutí v řízení o nouzovém
opatření.
2.2 Pokud částka, která je předmětem sporu, přesahuje limit
specifikovaný v bodě 6 této Přílohy B, hradí se Rozhodčímu
institutu obchodní komor Švýcarska vedle Registračního
poplatku rovněž Administrativní náklady4.
2.3 Odměna a Administrativní náklady se – s výjimkou řízení
o nouzovém opatření – zpravidla vypočítají podle stupnice
v bodě 6 této Přílohy B s přihlédnutím ke kritériím článku 39(1). Odměna rozhodčího senátu a zálohy požadované
podle článku 41 stejně jako Administrativní náklady mohou přesáhnout částky uvedené ve stupnici jen ve výjimečných případech a s předchozím souhlasem Soudu.
2.4 Nároky a protinároky se pro účely určení sporné částky
sčítají. Totéž platí pro námitku započtení, pokud rozhodčí
senát po poradě se stranami nedojde k názoru, že tyto
započítávané obrany nevyžadují významnou dodatečnou
práci.
2.5 Úroky se pro účely výpočtu sporné částky nezohledňují.
Pokud však úroky přesahují částku uplatňovanou jako
jistinu, zohlední se úroky při výpočtu částky, která je
předmětem sporu.
2.6 Jiné měny než švýcarské franky se převedou na švýcarské
franky podle směnného kurzu platného v den, kdy Sekretariát obdržel Návrh na zahájení rozhodčího řízení nebo
kdy byl podán nový nárok, protinárok, námitka započtení
nebo doplnění nároku nebo obrany.
2.7 Pokud není vyčíslena částka, která je předmětem sporu,
určí odměnu a Administrativní náklady s přihlédnutím ke
všem rozhodným okolnostem rozhodčí senát.
2.8 Pokud se strany nedohodnou, že případ předloží jedinému
rozhodci dle článku 42(2) (Zrychlené řízení), určí se odměna rozhodců v souladu se stupnicí v bodě 6 Přílohy B,
nicméně jejich výše nebude nižší než odměna určená na
Toto je příspěvek v maximální výši 50 000 CHF na administrativní náklady, který
se hradí vedle Registračního poplatku ve prospěch Rozhodčiho institutu obchodních
komor Švýcarska. V případě ukončení rozhodčiho řízení (článek 39 odst. 1) muze
Rozhodčí institut obchodních komor Švýcarska podle svého uvážení rozhodnout,
administrativní náklady úplně nebo částečně nezapočitat.

4
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základě hodinové sazby rozhodců ve výši 350 CHF (tři sta
padesát švýcarských franků).
2.9 Odměna nouzového rozhodce bude mezi 2 000 CHF a
20 000 CHF. Odměna může přesáhnout 20 000 CHF jen ve
výjimečných případech a s předchozím souhlasem Soudu.
3. Výlohy
Výlohy rozhodčího senátu a nouzového rozhodce pokryjí jejich přiměřená vydání na rozhodčí řízení, jako jsou výdaje na cestování,
ubytování, stravování a jakékoli další náklady související s vedením
řízení. Soud vydá všeobecné směrnice ohledně vyúčtování takovýchto výdajů5.
4. Administrace záloh
4.1 Sekretariát, nebo pokud je o to požádán Sekretariátem,
tak i rozhodčí senát, spravuje zálohy uhrazené stranami na
odděleném bankovním účtu, který je využíván pouze pro
konkrétní rozhodčí řízení, a jako takový je i jasně označen.
4.2 Se souhlasem Soudu může být v průběhu rozhodčího
řízení čas od času poskytnuta část zálohy každému členu
rozhodčího senátu jako záloha na náklady.
5. Daně a poplatky vztahující se na odměny
Částky splatné rozhodčímu senátu nebo nouzovému rozhodci nezahrnují daň z přidané hodnoty ani žádné další daně a poplatky,
které se na odměny členů rozhodčího senátu nebo nouzového
rozhodce mohou vztahovat. Úhrada takových daní a poplatků je
záležitostí výlučně mezi každým členem rozhodčího senátu, nebo
nouzovým rozhodcem, na straně jedné, a stranami na straně druhé.
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–

4 000 + 0,2% z částky nad 2 000 000

20 000 + 0,1% z částky nad 10 000 000

30 000 + 0,05% z částky nad 20 000 000

45 000 + 0,01% z částky nad 50 000 000

50 000

50 000

600 000

1 000 000

2 000 000

10 000 000

20 000 000

50 000 000

300 001 –

600 001 –

1 000 001 –

2 000 001 –

10 000 001 –

20 000 001 –

50 000 001 – 100 000 000

100 000 001 – 250 000 000

> 250 000 000

–

–

–

300 000

0–

Částka, která je
Administrativní náklady
předmětem sporu
(ve švýcarských francích)

6.1 Jediný rozhodce

6. Stupnice odměn rozhodců a Administrativních nákladů

180.400 + 0,01% z částky nad 250 000 000

150.400 + 0,02% z částky nad 100 000 000

120.400 + 0,06% z částky nad 50 000 000

90.400 + 0,1% z částky nad 20 000 000

60.400 + 0,3% z částky nad 10 000 000

30 000 + 0,38% z částky nad 2 000 000

24 000 + 0,6% z částky nad 1 000 000

18 000 + 1,5% z částky nad 600 000

12 000 + 2% z částky nad 300 000

4% z částky

Minimum

600 000 + 0,06% z částky nad 250 000 000

450 000 + 0,1% z částky nad 100 000 000

360 000 + 0,18% z částky nad 50 000 000

300 000 + 0,2% z částky nad 20 000 000

240 000 + 0,6% z částky nad 10 000 000

120 000 + 1,5% z částky nad 2 000 000

84 000 + 3,6% z částky nad 1 000 000

60 000 + 6% z částky nad 600 000

36 000 + 8% z částky nad 300 000

12% z částky

Maximum

Jediný rozhodce
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4 000 + 0,2% z částky nad 2 000 000

30 000 + 0,05% z částky nad 20 000 000

45 000 + 0,01% z částky nad 50 000 000

50 000

50 000

20 000 000

50 000 000

10 000 001 –

20 000 001 –

50 000 001 – 100 000 000

100 000 001 – 250 000 000

> 250 000 000

451 000 + 0,025% z částky nad 250 000 000

376 000 + 0,05% z částky nad 100 000 000

301 000 + 0,15% z částky nad 50 000 000

226 000 + 0,25% z částky nad 20 000 000

151 000 + 0,75% z částky nad 10 000 000

75 000 + 0,95% z částky nad 2 000 000

60 000 + 1,5% z částky nad 1 000 000

45 000 + 3,75% z částky nad 600 000

30 000 + 5% z částky nad 300 000

10% z částky

Minimum

1.500 000 + 0,15% z částky nad 250 000 000

1.125 000 + 0,25% z částky nad 100 000 000

900 000 + 0,45% z částky nad 50 000 000

750 000 + 0,5% z částky nad 20 000 000

600 000 + 1,5% z částky nad 10 000 000

300 000 + 3,75% z částky nad 2 000 000

210 000 + 9% z částky nad 1 000 000

150 000 + 15% z částky nad 600 000

90 000 + 20% z částky nad 300 000

30% z částky

Maximum

Tříčlenný rozhodčí senát

6 Odměna rozhodčího senátu skládajícího se z více než jednoho rozhodce představuje odměnu jediného rozhodce plus 75% pro každého dalšího rozhodce, tzn. 250% odměny
jediného rozhodce pro tříčlenný senát.

20 000 + 0,1% z částky nad 10 000 000

–

2 000 000

10 000 000

–

1 000 000

600 001 –

2 000 001 –

–

600 000

300 001 –

1 000 001 –

–

0 – 300 000

Částka, která je
Administrativní náklady
předmětem sporu
(ve švýcarských francích)

6.2 Tři rozhodci6
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