
Příloha tiskové zprávy ze dne 18. 7. 2013 
 

Postup, jak dosáhnout zrušení rozhodčího nálezu soudem 
 
  Dlužník v exekuci, který chce dosáhnout zrušení rozhodčího nálezu a zastavení 
exekuce, může postupovat následujícím způsobem: 
 
 1) Ověřit si ze spisu vedeného příslušným exekučním soudem, zda je na něj exekuce 
nařízená na základě rozhodčího nálezu ze spotřebitelské smlouvy (každá smlouva uzavřená mezi 
podnikatelem a spotřebitelem). 
  
 2) Podívat se do spotřebitelské smlouvy na to, jakým způsobem je v ní formulována 
rozhodčí doložka. Pokud neobsahuje možnost odvolání proti vydanému rozhodčímu nálezu, je 
absolutně neplatná, neboť zhoršuje postavení spotřebitele. Pokud neobsahuje jméno konkrétního 
rozhodce, ale pouze obecně odkazuje na společnost, která se vydává za stálý rozhodčí soud, a na její 
vlastní seznam rozhodců nebo její pravidla, je neplatná pro obcházení zákona. 
 
 3) Podat k soudu, který nařídil exekuci, návrh na zastavení exekuce podle ustanovení § 268 
odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu ve spojení s § 35 odst. 1 a § 31 písm. b) zákona č. 
216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Za podání návrhu se soudní 
poplatek neplatí. 
 
 4) Exekuční soud následně exekuci přeruší a dlužníka vyzve k podání žaloby na určení 
neplatnosti rozhodčího nálezu ve lhůtě do třiceti dnů.  
 
 5) Žaloba se podává k okresnímu (v Brně městskému, v Praze obvodnímu) soudu, v jehož 
místě má adresu rozhodce, který rozhodčí nález vydal. Žalovanou stranou je věřitel, který dlužnou 
částku vymáhá. V žalobě je potřeba uvést, že dlužník navrhuje zrušení rozhodčího nálezu z důvodu 
neplatnosti sjednané rozhodčí doložky, neboť zhoršuje postavení spotřebitele tím, že neobsahuje 
možnost odvolání proti vydanému rozhodčímu nálezu Druhým důvodem pro zrušení rozhodčího 
nálezu může být obcházení zákona ve smyslu § 39 občanského zákoníku, pokud rozhodčí doložka 
neobsahuje jméno konkrétního rozhodce, ale pouze obecně odkazuje na společnost, která se vydává 
za stálý rozhodčí soud, a na její vlastní seznam rozhodců nebo pravidla (u obou důvodů by měl 
dlužník odkázat na nález Ústavního soud sp. zn. II. ÚS 2164/10).  
 
 6) Za podání žaloby se platí soudní poplatek ve výši 3.000 Kč, soud je možné požádat o jeho 
snížení či prominutí z důvodu obtížné sociální situace. Přílohou žaloby by měla být příslušná 
spotřebitelská smlouva s rozhodčí doložkou (ta bývá někdy jako příloha v obchodních podmínkách) 
a rozhodčí nález, který dlužník navrhuje zrušit. Pokud dlužník tyto dokumenty nemá, může si je 
vyžádat u soudu, v jehož obvodu má sídlo rozhodce, který rozhodčí nález vydal. 
 
 7) Soud může rozhodnout o odkladu exekuce ještě před tím, než o žalobě rozhodne, po dobu 
projednávání žaloby u soudu je pak dlužník před exekutorem chráněn. V případě pravomocného 
zrušení rozhodčího nálezu soudem musí dlužník znovu podat návrh na zastavení exekuce. Exekutor 
nebo exekuční soud pak exekuci zastaví. 
 
 

 


