
Rozhodčí doložky ve spotřebitelských věcech s dopadem na exekuční řízení 

Abstrakt 

 

Rozhodčí řízení je jednou z forem alternativního řešení sporů. Institut rozhodčího řízení 

není nováčkem na poli práva. Jeho základy můžeme spatřovat již od pradávna. Dnešní právní 

úpravu rozhodčího řízení můžeme sledovat zhruba od první poloviny 19. století. Podstatou 

rozhodčího řízení je přenesení projednávání a rozhodování určitých sporů z pravomoci soudů, 

na rozhodce. Osoba rozhodce pak vydává rozhodčí nález, který může být uplatněn tím, v jehož 

prospěch byl vydán, jako vykonávací nebo exekuční titul. V právním řádu České republiky 

najdeme primární úpravu rozhodčího řízení v zákoně č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení 

a o výkonu rozhodčích nálezů. Přijetím tohoto zákona v tehdejším znění došlo k rozšíření 

rozhodčího řízení na vnitrostátní spory. Díky rozhodčímu řízení tak mohly být řešeny i spory 

vznikající ze spotřebitelských smluv. Způsob řešení sporů mezi spotřebitele a podnikatelem se 

však ukázal jako hojně využívaný institut, dokonce až nadužívaný a i zneužívaný. Nastalá 

situace byla tak extrémní, že muselo dojít ze strany zákonodárce k novele zákona z důvodu 

posílení ochrany spotřebitele v rozhodčím řízení. Na daný vývoj nereagovala pouze moc 

zákonodárná, ale i moc soudní.  

Jelikož rozhodčí nález, jakožto výsledek rozhodčího řízení, je za splnění podmínek 

stranou v jejíž prospěch byl vydán, možné užít jako exekuční titul, začalo značně přibývat 

exekucí nařízených na základě rozhodčích nálezů. Výhodami samotného rozhodčího řízení jsou 

zejména dvě přednosti – rychlost a nižší nákladnost. Skvělý předpoklad zejména pro 

nebankovní (ale i bankovní) instituce pro získání rychlého exekučního titulu. Podnikatelé do 

smluv se spotřebiteli včleňovali rozhodčí doložku, přičemž jejich klienti často ani neznali 

význam a důsledky rozhodčí doložky. Doložky často určovaly jednoho konkrétního rozhodce, 

který měl spor řešit, případně bylo určení rozhodců obdobně problematické zejména s ohledem 

na jejich nestrannost. Spotřebitelé pak v případném sporu často nevěděli, jak se mohou bránit. 

K obratu pak došlo až o několik let později, kdy v roce 2016 vstoupila v účinnost novela ZRŽ 

provedená zákonem č. 258/2016 Sb., která již vyloučila uzavírání rozhodčích smluv se 

spotřebitelem. 

Soudy tak hojně nařizovaly exekuce na základě takových rozhodčích nálezů. Avšak 

postupem času se začaly objevovat různé pohledy na platnost rozhodčích nálezů, resp. na znění 

rozhodčích doložek, na základě, kterých měl rozhodce pravomoc spor rozhodovat. Pohled 

soudů zpočátku na rozhodčí doložky byl různý. Trvalo až několik let, než se judikatura 



sjednotila na závěru, které rozhodčí doložky jsou platné, a které jsou neplatné. Pokud je, 

a dokonce podle nejnovější judikatury i byla, exekuce vedena exekuce na základě neplatného 

rozhodčího nálezu, musí se dané promítnout i do exekučního řízení, a to ve světle novější 

judikatury i do skončeného exekučního řízení. Zároveň dané má i další důsledky pro další 

postup, zejména pak ze strany věřitelů, neboť je zcela zřejmé, že zastavením exekuce dluh 

nemizí, a to v souvislosti s otázkou promlčení dluhu, resp. zda dochází v rozhodčím řízení 

a v exekučním řízení ke stavení promlčecí lhůty. 

Ačkoli by se zdálo, že judikatura je v dané oblasti již sjednocená, objevují se další 

případy rozhodčích doložek (smluv) a s tím i související nové otázky a postupy, které jsou 

kladeny na exekuční soudy, které ve své podstatě se doposud nemusely zabývat, když je 

explicitně stanoveno, že v exekučním řízení není možný věcný přezkum. Objevuje se zcela 

nová judikatura, která říká, že v případě zkoumání způsobilosti exekučního titulu, resp. zda měl 

rozhodce spor pravomoc rozhodovat, se nejedná o věcný přezkum. Judikatura však jde ještě dál 

a určuje, jakými okolnostmi se soud musí zabývat, aby dospěl k závěru, že je exekuce nařízena 

na základě nezpůsobilého exekučního titulu. Jak dále se bude judikatura vztahující se 

rozhodčích doložek (smluv) a jakým způsobem budou soudy reagovat, ukáže jen čas. 

 


