Rozhodčí smlouva k Dohodě o využívání služeb sítě GNSS
TopNET
(dále jen „Smlouva“)
Tato Smlouva uzavřená dle ust. § 3 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu
rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje podmínky řešení případných sporů
mezi společností GB-geodezie, spol. s r.o., IČO: 262 71 044, se sídlem: Lazaretní 11a, Brno,
PSČ: 615 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 41159 (dále jen „GB-geodezie“), jejímž jménem jedná Mgr. Petr Michek, prokurista, a
klientem.
Článek 1.
1.1. Klientem dle této Smlouvy se rozumí osoba, která provedla svou registraci jako uživatel sítě
GNSS TopNET na webových stránkách http://topnet.gb-geodezie.cz (dále jen „Klient“).
1.2. GB-geodezie a Klient současně s touto Smlouvu uzavřeli Dohodu o využívání služeb sítě GNSS
TopNET (dále jen „Dohoda“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností stran Dohody
týkající se poskytování dat ze sítě permanentních stanic GNSS označované jako TopNET.
Článek 2.
2.1. GB-geodezie a Klient se zavazují, že jakékoli spory mezi nimi vyplývající z Dohody nebo vzniklé
v souvislosti s ní budou řešeny nejprve smírně.
2.2. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout do jednoho měsíce ode dne, kdy některá ze smluvních
stran druhé smluvní straně oznámí své přesvědčení o existenci sporu nebo svůj návrh na jeho
řešení, bude spor s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodnut na návrh kterékoli
ze smluvních stran s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným
předsedou Rozhodčího soudu.
2.3. Místem konání rozhodčího řízení bude sídlo rozhodčího soudu - Praha. Jednací jazyk bude jazyk
český.
2.4. Smluvní strany sjednaly, že v rozhodčím řízení se použije české právo.
Článek 3.
3.1. Klient prohlašuje, že rozumí všem následkům rozhodčí doložky a je schopen posoudit, jaké
důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí doložky nastat.
3.2. Klient prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil s Řádem rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky uveřejněným
na webu http://www.soud.cz, který upravuje zejména způsob zahájení a formu vedení rozhodčího
řízení, odměnu rozhodce a předpokládané druhy nákladů, které mohou v rozhodčím řízení
vzniknout a pravidla pro jejich přiznání, místo konání rozhodčího řízení, způsob doručení
rozhodčího nálezu apod.
Článek 4.
4.1. Rozhodčí nález vydaný v tomto řízení bude konečný a pro smluvní strany závazný. Smluvní
strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm
uvedených.
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Článek 5.
5.1. Smluvní strany prohlašují, že okamžikem uzavření této Smlouvy je okamžik odeslání formuláře
dostupného na internetové adrese http://topnet.gb-geodezie.cz/topnet/subscribe.aspx postupem
podle odstavce 3.1. věta druhá Dohody.
5.2. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž
změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li
takovýto okamžik stanoven, pak změna této Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto
dohody. V případě, že v budoucnu bude umožněno Klientovi měnit Formulář, považuje se změna
Formuláře za změnu této Smlouvy.
5.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím uzavřením přečetly a že byla
sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že považují obsah této Smlouvy za určitý
a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy
rozhodující.
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