
 

Tisková zpráva 
 

Soud dal šanci dlužníkům v exekuci, mohou dosáhnout zrušení starších rozhodčích nálezů 
 

 Lidem, kterým se kvůli nesplacené půjčce vyšplhal dluh na několikanásobek původní 
částky, kterou vymáhá exekutor, dal šanci na obranu Krajský soud v Ostravě. Ten vydal 
koncem května 2013 důležitý rozsudek, který se týká dlužníků v exekuci. Pokud byla na jejich 
majetek nařízena exekuce na základě rozhodčího nálezu, vydaného ve sporu ze spotřebitelské 
smlouvy, mohou se u rozhodčího nálezu kdykoliv domáhat jeho soudního přezkumu. U 
desítek tisíc starších rozhodčích nálezů, vydaných do roku 2012, existuje vysoká 
pravděpodobnost, že jsou neplatné, a dlužník tak má velkou šanci exekuci zastavit. Dlužná 
částka může být výrazně snížena a v některých případech, při uplatnění námitky proml čení, 
se stát nevymahatelnou.  
 
 Rozsudek krajského soudu, který nabyl právní moci 11. července 2013, zrušil rozhodčí nález 
ze spotřebitelské smlouvy uzavřené mezi úvěrovou společností Kešovka, a. s., a klientkou sociální 
služby terénní programy, poskytované brněnskou organizací DROM, romské středisko. Rozhodčí 
doložku, na základě které byl vydán rozhodčí nález a následně nařízena exekuce, soud označil za 
neplatnou pro porušování práv spotřebitele a obcházení zákona. Původní dluh ve výši 8.000 Kč 
během soudního sporu klientka sociální služby spolu s úroky z prodlení vyplatila, exekutor po ní ale 
vymáhal částku přes 100.000 Kč. Exekuce bude nyní zastavena. 
 
 „V ětšina firem nabízejících spotřebitelské úvěry používala v letech 2008 - 2012 ve svých 
smlouvách tzv. rozhodčí doložku, podle které případný spor mezi spotřebitelem a podnikatelem 
neměl rozhodovat nezávislý soud, ale soukromý rozhodce. Poskytovatelé úvěrů si tímto zajišťovali 
co nejrychlejší vyřešení sporu a především pak pro ně příznivý výsledek, protože většinou 
spolupracovali s konkrétními rozhodci, nezřídka sídlícími na stejné adrese jako firma, která úvěry 
poskytovala,“ upozorňuje Mgr. Filip Fuchs, právník organizace DROM, romské středisko, který 
ženu u soudu zastupoval, a pokračuje: „Ve většině rozhodčích doložek chyběla možnost odvolání, 
kterou by při projednání u soudu dlužník měl, čímž zhoršovaly postavení spotřebitele a navíc v nich 
způsob výběru rozhodce často obcházel zákon.“ 
 
 Počet rozhodčích nálezů vydaných ve sporech ze spotřebitelských smluv odhadovalo před 
dvěma lety Ministerstvo spravedlnosti ČR na 70.000 ročně (viz důvodová zpráva k návrhu zákona 
č. 19/2012 Sb.). „Jen naše organizace řeší v současnosti několik desítek případů, kdy je po 
dlužnících vymáhána mnohonásobně vyšší částka, než jakou původně dlužili, a to na základě 
rozhodčích nálezů. U soudů se nám již podařilo dosáhnout zrušení rozhodčích nálezů ze sporů ve 
spotřebitelských smlouvách společností CETELEM, EOS KSI, Profidebt a aktuálně Kešovky, na 
rozhodnutí soudu čekají spory se společnostmi Domov, Home Credit, ESSOX nebo Smart Capital,“  
říká Fuchs.  
 
 Možnost soudního přezkumu rozhodčích nálezů ve sporech ze spotřebitelských smluv 
zavedla od 1. dubna 2012 novela zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 
rozhodčích nálezů. Z jejích přechodných ustanovení ale doposud nebylo zřejmé, vztahuje-li se i na 
starší rozhodčí nálezy, vydané před novelou. Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, ve svém 
rozsudku č.j. 75 Co 433/2012-85 rozhodl o tom, že podle novely zákona lze postupovat i u starších 



nálezů, a dal tak dlužníkům v exekuci možnost kdykoliv u soudu zažalovat jejich neplatnost. 
Vzhledem k tomu, že většina rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách byla v letech 2008 
- 2012 sjednána v rozporu se zákonem, mají dlužníci poměrně velkou šanci na úspěch.   
 
„Po pravomocném zrušení rozhodčího nálezu soudem následuje zastavení exekuce a vymáhání 
původního dluhu se tak vrací na úplný začátek, kdy úvěrové společnosti nezbývá, než se místo na 
svého rozhodce obrátit na soud. Dlužník tak nemusí platit náklady advokáta protistrany v 
rozhodčím a exekučním řízení, ani náklady exekutora, soud také může posoudit, zda smluvní 
ujednání např. o úrocích z prodlení nebo o smluvní pokutě neodporují dobrým mravům,“  uvádí 
Fuchs. U soudu může také dlužník vznést námitku promlčení, případně, pokud již původní dlužnou 
částku spolu se zákonným úrokem z prodlení uhradil, může soud žalobu věřitele zamítnout. Pokud 
soud dlužníkovi nařídí dluh uhradit, může dlužník, pokud prokáže svou obtížnou sociální situaci, 
dosáhnout toho, že soud nařídí plnění ve splátkách.  
 
„Spotřebitel by si samozřejmě měl brát půjčku jen tehdy, může-li ji splácet. V případě, že půjčku 
řádně nesplácí a úvěrová společnost začne dluh vymáhat, má spotřebitel právo na to, aby o dluhu 
rozhodl nezávislý soud a nikoli soukromý rozhodce na základě protiprávně sjednané rozhodčí 
doložky,“ uzavírá Fuchs. 
 
 
 V Brně dne 18. 7. 2013 
 
 
 další informace poskytne: Mgr. Filip Fuchs, tel. 777 477 834 
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