UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta

Mgr. Nikol Bosáková

Problematické aspekty vybraných
exekučních titulů
Rigorózní práce

Pověřený akademický pracovník: JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Tematický okruh: občanské právo procesní
Datum vypracování práce: 23. 03. 2018

Prohlašuji, že jsem rigorózní práci na téma: Problematické aspekty vybraných
exekučních titulů vypracovala samostatně za použití zdrojů a literatury v ní uvedených,
které byly řádně citovány. Tato práce nebyla použita k získání jiného titulu.
Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 225 761 znaků
včetně mezer.

V Ostravě dne 23. 03. 2018
…………………………
Nikol Bosáková

2

Chtěla bych tímto poděkovat paní JUDr. Ditě Frintové, Ph.D., za odborné vedení,
trpělivost a výbornou spolupráci při zpracovávání této rigorózní práce.

3

OBSAH
ÚVOD .......................................................................................................................................................... 8
1.

Vymezení pojmu exekuce ................................................................................................................. 14
1.1

Rovnost účastníků exekučního řízení .................................................................................... 15

1.2

Předpoklady exekučního řízení .............................................................................................. 16

1.3

Exekuční návrh ....................................................................................................................... 17

1.3.1
1.4

Nařízení exekuce ..................................................................................................................... 18

1.5

Vztah občanského soudního řádu a exekučního řádu ......................................................... 20

1.6

Exekuční titul .......................................................................................................................... 21

1.7

Vykonatelnost .......................................................................................................................... 23

1.7.1

Formální vykonatelnost exekučního titulu ....................................................................... 23

1.7.2

Doložka vykonatelnosti ...................................................................................................... 24

1.7.3

Materiální vykonatelnost exekučního titulu ..................................................................... 24

1.8

2.

Exekuční titul podle exekučného poriadku ...................................................................... 27

1.8.2

Dílčí závěr ............................................................................................................................ 28

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti ................................................................................. 31
Problematické aspekty ............................................................................................................ 34

2.1.1

Vymáhané plnění ................................................................................................................ 34

2.1.2

Ztráta výhody splátek ........................................................................................................ 35

2.1.3

Smluvní pokuta ................................................................................................................... 37

2.1.4

Změna osoby věřitele .......................................................................................................... 38

2.1.5

Doba plnění ......................................................................................................................... 38

2.1.6

Předmět plnění .................................................................................................................... 39

2.1.7

Úrok z prodlení ................................................................................................................... 39

2.1.8

Pluralita dlužníků ............................................................................................................... 41

2.1.9

Ručitelský závazek .............................................................................................................. 42

2.2
2.2.1

4.

Srovnání s právní úpravou na Slovensku ............................................................................. 26

1.8.1

2.1

3.

EŽOPEX .............................................................................................................................. 18

Srovnání se slovenskou právní úpravou ............................................................................... 42
Dílčí závěr ............................................................................................................................ 44

Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti ........................................................................... 47
3.1

Formalistické posuzování náležitostí EZ .............................................................................. 48

3.2

Označení účastníka v EZ ........................................................................................................ 49

3.3

Oprava exekutorského zápisu ................................................................................................ 50

3.4

Stejnopis EZ ............................................................................................................................ 51

3.5

EZ sepsaný koncipientem ....................................................................................................... 52

3.6

Existující pohledávka v době sepsání exekutorského zápisu ............................................... 53

3.7

Určení doby plnění .................................................................................................................. 53

3.8

Dílčí závěr ................................................................................................................................ 54

Rozhodčí nález .................................................................................................................................. 56
4.1

Rozhodčí smlouva ................................................................................................................... 56
4

4.2

Rozhodčí řízení a otázka jeho povahy ................................................................................... 57

4.3

Historický exkurz .................................................................................................................... 58

4.4

Přezkum rozhodčího nálezu ................................................................................................... 63

4.5

Neplatnost rozhodčích doložek .............................................................................................. 69

4.6

Neplatná smlouva o úvěru pro rozpor s dobrými mravy .................................................... 73

4.7

Otázka „zjevné nespravedlnosti“ ............................................................................................ 75

4.8

Otázka doručování rozhodčích nálezů .................................................................................. 76

4.9

Rozhodčí nálezy a promlčení ................................................................................................. 78

4.10

Procesní zavinění a náhrada nákladů řízení při zastavení exekuce .................................... 80

4.11

Rozhodčí řízení v podmínkách slovenské právní úpravy .................................................... 83

4.11.1

Spotřebitelská rozhodčí smlouva .................................................................................. 84

4.11.2

Rozhodčí nález jako exekuční titul ............................................................................... 86

4.12
5.

Dílčí závěr ................................................................................................................................ 87

Vlastní úvahy a návrhy de lege ferenda .......................................................................................... 90
5.1

Právní úprava notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti ......................................... 90

5.2

Právní úprava exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti ................................... 91

5.3

Právní úprava rozhodčího řízení ........................................................................................... 92

Závěr .......................................................................................................................................................... 95
Seznam použité literatury ........................................................................................................................ 99
Problematické aspekty vybraných exekučních titulů .......................................................................... 111
Problematic aspects of selected executive titles .................................................................................... 112

5

Seznam použitých zkratek
ČR

Česká republika

EN

exekuční návrh

EP

zákon č. 233/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky o
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o
zmene a doplnení ďalších zákonov

ES

Evropské společenství

ET

exekuční titul

EU

Evropská unie

Ex. ř.

zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti,
(exekuční řád) ve znění pozdějších předpisů

EZ

exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti

FO

fyzická osoba

KS

krajský soud

LZPS

Listina základních práv a svobod

Not. ř.

zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů

NOZ

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

NS

Nejvyšší soud České republiky

NZ

notářský zápis se svolením k vykonatelnosti

Obch. z.

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění k 31. 12. 2013

Obč. z.

zákon č. 40/1963 Sb., občanský zákoník, ve znění k 31. 12. 2013

OS

okresní soud

o. s. ř.

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

RD

rozhodčí doložka

RN

rozhodčí nález

RŘ

rozhodčí řízení

SDEU

Soudní dvůr Evropské unie

Směrnice

směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 05. 04. 1993 o nepřiměřených
podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

sp. zn.

spisová značka

SRS

spotřebitelská rozhodčí smlouva

UNCITRAL Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo
ÚS

Ústavní soud České republiky
6

Ústava

zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

ZVS

ztráta výhody splátek

Z. ř. r.

zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů,
ve znění pozdějších předpisů

Z. s. ú.

zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších
předpisů

7

ÚVOD
Cílem rigorózní práce je poskytnout ucelené pojednání ohledně problematických
aspektů vybraných exekučních titulů, na které je nejčastěji poukazováno v rozhodovací
praxi soudů. Snahou je nalézt nedostatky právní úpravy u vybraných exekučních titulů a
akcentovat je. Získané poznatky z teorie a praxe práce přehledně propojuje a snaží se
zodpovědět si na otázku, zda se teorie zásadním způsobem odlišuje od aplikační praxe.
Cílem je rovněž upozornit na problematické aspekty u vybraných exekučních titulů tak,
aby byla následně vyvíjena snaha k určitému návrhu jejich řešení. K výběru tohoto
tématu jsem přistoupila jednak z důvodu velkého množství diskutabilních otázek, se
kterými jsem se setkala ve své praxi, a jednak z důvodu chybějící literatury poskytující
celistvý přehled dané matérie. Z hlediska právních postupů je nutno konstatovat, že zde
existuje poměrně široký prostor neznalosti základních i obecných poznatků
o exekučních titulech, a to nejen u laiků, ale i v odborných kruzích. Jako další argument,
který by osvětlil důvod potřebnosti intenzivního prohlubování znalostí v oblasti
exekučních titulů, je nutnost zrychlení efektivity vymahatelnosti práva, a to i přesto,
že v průběhu posledních let došlo k nápravě mnoha legislativních nedostatků.
Pojem exekuce a důsledky s ní spojené jsou v současné době skloňovány
převážnou částí veřejnosti. Společnost v současné době nazírá na exekuce lhostejně, ba
dokonce až přezíravě. Přihlédneme-li k tomu, že životní situace povinných je mnohdy
velmi složitá a že se do ní dostali s největší pravděpodobností sami, je nutno si
uvědomit, že exekuce představuje pro povinného určitý zásah do jejich právních sfér.
Vzhledem k narůstajícímu trendu platební neschopnosti a chybějící ekonomické
mentality jednotlivců v naší společnosti si problematika a úprava exekučních titulů
vyžaduje, aby jí byla věnována větší pozornost. Stoupající životní nároky naší
společnosti v kombinaci s poměrně vysoce snadnou dostupností spotřebitelských úvěrů
mají podstatný vliv na zvyšující se počet exekucí. Společnost je prostřednictvím
mediálních prostředků každý den konejšena, „jak snadno a rychle získat finanční
prostředky bez rizika“. Lidé velice často bez rozmyslu podstoupí tuto „lest“ bez
reálného odhadu svých splátkových možností. K vyvíjení úsilí o stále se zlepšující
právní úpravu exekucí by tedy nemělo docházet jen na straně zákonodárců, ale i u
široké právnické veřejnosti zabývající se touto problematikou hlouběji. Na druhou
stranu je nutno dodat, že exekuce není svépomoc. Jakákoliv ochrana dlužníka je nutně
na úkor věřitele, kterému by měl stát poskytnout ochranu prostřednictvím zákonem
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určených orgánů. Pokud povinný má dle rozhodnutí soudu či jiného orgánu něco plnit a
dobrovolně tak neučinil, je právem oprávněného obrátit se se svým nárokem na soud.
Pacta sunt servanda – zásada symbolizující podstatu právního státu, neboť kde
nebudou povinnosti respektovány a dodržovány, je na místě přistoupit k samotnému
vymáhání práva donucovací cestou. Rovněž je nutno konstatovat, že plnění svých
závazků nepředstavuje pro mnohé občany samozřejmou záležitost. V současné době je
až s podivem a alarmující, že pro mnohé neplatiče znamená neplacení svých dluhů
řádně a včas jakési osobní hrdinství. Tito lidé bez pochyb postrádají základy lidské
slušnosti. V takových případech je nucené vymáhání povinnosti státem jistě nezbytné.
Problémy současné doby tedy nutně ukazují, že právo nemá být pouze autoritativně
zajišťováno, ale že zde vzniká potřeba jeho účinného vynucování prostřednictvím státní
moci, pokud fyzická nebo právnická osoba dobrovolně neplní to, co jí bylo uloženo
vykonatelným rozhodnutím. Tím spíše vystupuje do popředí význam exekučního práva,
které je dnes značně podceňováno a bráno pouze jako „opomíjená okrajová agenda“
civilního procesu i přesto, že se vyznačuje mnohými zvláštními instituty, právními
pojmy a zásadami řízení.1
Samotným jádrem exekučního řízení je exekuční titul, tedy listina vydaná
oprávněným orgánem, která má předepsanou formu a ve které je uložena povinnost
osobě v určité době plnit.2 Garantem zajištění splnění práv oprávněného proti
povinnému je stát, který disponuje donucovací silou. Exekuční řízení je řízení, kde se
projevuje nejintenzivněji vynutitelnost práva a jehož prostřednictvím právo plní svou
nezastupitelnou funkci ve společnosti. Právní úprava exekučních titulů prošla
v posledních letech řadou podstatných změn, což s sebou nese i zásadní obrat
v efektivitě vymahatelnosti práva. Role exekučních titulů je mnohem důležitější a má
dalekosáhlejší dopady, než se může na první pohled zdát. Důsledkem poměrně velkého
množství judikatury vyšších soudů zabývající se touto problematikou se postupně
vykrystalizovaly „postupy“, jež jsou v současnosti považovány za zcela „triviální“,
na nichž výše zmíněná problematika stojí a z nichž vychází aplikační praxe soudů. I
přes tuto výše zmíněnou skutečnost je potřeba ovšem akcentovat, že se jedná o

1

MACUR, Josef. Kurs občanského práva procesního: exekuční právo. Praha: C.H. Beck, 1998. Beckovy
právnické učebnice, s. 7.
2
TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2001. Beckovy příručky pro právní
praxi, s. 17.
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problematiku stále „živou“, doprovázenou celou řadou otázek, že je doposud dotvářena
judikaturou soudů a v praxi vyvolává aplikační potíže.
V rámci určeného rozsahu rigorózní práce jsem koncepci této práce pojala tak,
že jsem se nejprve pokusila vymezit samotný pojem exekucí, exekučních titulů a jejich
materiální a formální vykonatelnost. Po úvodní první kapitole mající obecnější
charakter následuje ústřední část práce, kde jsem se snažila analyzovat detailněji
jednotlivé typy exekučních titulů, in concreto notářský zápis se svolením
k vykonatelnosti, exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti a vykonatelný
rozhodčí nález, to vše s důrazem na závěry učiněné soudní judikaturou. Jelikož je
v současné době stále a poměrně často využíván institut rozhodčího řízení ve
společnosti, kde se vývojem právní úpravy objevily zcela závažné procesně právní
nedostatky v aplikační praxi, je této kapitole věnována největší část práce. V rámci
stanoveného konceptu kapitoly jsem se zaměřila jednak na představení samotného
institutu rozhodčího řízení, jednak na analýzu a vlastní zhodnocení vzniklých
interpretačních úskalí. V jednotlivých kapitolách rigorózní práce jsem se snažila
definovat jednotlivé problémy, které jsem následně propojila se související judikaturou
soudů. Výběr exekučních titulů byl výběr čistě subjektivní. Je nutno mít stále na paměti,
že každý exekuční titul je zcela ojedinělý a má svá jasně daná specifika vedoucí ke
splnění již dříve uložené povinnosti povinnému. Ambicí této kapitoly byla snaha přispět
k široké diskuzi směřující k otázkám a problémům exekučních titulů současné doby.
Důležitost soudní judikatury zmíněné v této práci je dle mého zcela nezpochybnitelná.
V souvislosti s legislativním vývojem EP3 v sousedním Slovensku jsem považovala za
nutné poukázat i na problémy a otázky vybraných exekučních titulů. Věřím, že
předkládaná práce dá podnět k diskuzi, která v konečném důsledku upevní důležitost a
neodvratitelnost výkonu práva.
Rigorózní práce rovněž reaguje na zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském
úvěru, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. prosince 2016. Novum
právní úpravy spočívá v absolutním zákazu sjednání rozhodčí doložky ve smlouvě mezi
podnikatelem a spotřebitelem, tzn. spory mezi spotřebitelem a podnikatelem již
nebudou moci být arbitrovatelné. K autoritativnímu rozhodování případných sporů
budou pro futuro pouze příslušné soudy. Tato úprava je vrcholem snahy zákonodárce
eliminovat přešlapy v rámci rozhodčího řízení s cílem ochránit spotřebitele jakožto
3

zákon č. 233/1995 Z.z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
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slabší smluvní stranu. Této problematice jsem věnovala poměrně velkou část. Mnohým
se může zdát, že smyslem nové právní úpravy v dnešní „přemodernizované době“ je
silné favorizování spotřebitele, tj. de facto dochází k opačné nerovnováze mezi
smluvními stranami. Na první pohled nám může spotřebitel připadat jako osoba mající
potřebu neomezené ochrany před všemi nástrahami 21. století. Na druhou stranu je
potřeba uznat, že určitá nesouměrnost mezi spotřebitelem průměrného rozumu a týmem
profesionálních obchodníků je zde více než značná. Spotřebiteli by mělo být poskytnuto
dostatek prostoru a informací k rozhodnutí; ovšem ani sebelepší právní úprava
neuchrání spotřebitele před ním samotným.
Práce si rovněž stanovila za cíl zodpovězení otázky, nakolik je potřeba
akceptovat pojem „slabší smluvní strana“. Snaha vysvětlit tento pojem nutně naráží na
obtížnost definovat samotné kritérium slabosti. Nepostačuje-li subjektivní a intuitivní
hledisko, je nutno zaobírat se postavením smluvní strany, závislostí a rozdíly ve
vyjednávací síle. Závislost bezesporu zvyšuje vyjednávací sílu silnějšího vůči
závislému. Určitá existující nerovnost ve vyjednávací síle spočívá v mixu subjektivních
a objektivních faktorů, a to od neznalosti k náchylnosti podlehnout přesvědčování druhé
smluvní strany, od naléhavosti potřeby k nedostatku vyjednávacích schopností a
dovedností. Pro tato hlediska ovšem nemá monopol pouze spotřebitel. Je očividné, že
nepoctivost ve smlouvě se rodí tam, kde chybí reálná možnost volby (take it or leave
it).4 Je nutno konstatovat, že ve vztahu spotřebitel – podnikatel lze zpozorovat i typické
znaky smluvní asymetrie; nejen spotřebitel, ale i podnikatel může být nedostatečně
informován, nejen spotřebitel není racionální, ale i podnikatel je člověk se stejnou
psychologickou výbavou a kognitivním myšlením. Je předmětem diskuze, zda se má tak
vysoký standard ochrany spotřebitele držet, nebo zda by se měl snížit.
Na základě svých analýz aktuálních problémů vybraných exekučních titulů jsem
dospěla k úvahám nad možnou úpravou de lege ferenda, které jsou uvedeny v závěru
textu. Zdánlivou legislativní nervozitu, kterou je možné sem tam zaznamenat, není
potřeba bagatelizovat. V této oblasti práva, kterou jsem si účelově zvolila, společnost
přivykla tomu, že o spravedlnost se starají výhradně strany právního vztahu samotné a
že se nelze spoléhat pouze na státní moc. V praxi se jeví bezesporu spravedlnost jako
abstraktní pojem, neboť si strany nemohou být fakticky nikdy rovny. Jedna ze
smluvních stran je vždy povinna podřídit se diktátu silnější strany, který je skrytý pod
4

BEJČEK, Josef. Podnikatel jako slabší smluvní strana. In: Právo, Obchod, Ekonomika IV. Košice:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2014, s. 28.
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„hávem“ smlouvy.5 Stranou slabšího a ochrany hodného účastníka je ve většině případů
spotřebitel, když kořeny jeho ochrany jsou tradičně spatřovány v závislosti na
poskytovateli služeb či zboží, v informační asymetrii v neprospěch spotřebitele a
v nemožnosti spotřebitele vykládat příslušnou legislativní úpravu.
Záměrem mé práce nebylo podat pouze vyčerpávající popis exekučních titulů
dle ust. § 40 odst. 1 exekučního řádu, jakožto materiální podmínku exekučního řízení.
Mou snahou bylo popsat právní problematiku a úpravu vybraných exekučních titulů
v nastínění aktuálních problémů. Tato práce se snažila předestřít i nekonvenční názory
na poměrně složité otázky, týkající se jednak české a slovenské právní úpravy
exekučních titulů, jednak teoretických podnětů ohledně rozvoje exekučního práva a
dalších s tím souvisejících právních odvětví v souvislosti s relevantními evropskými
kontexty a důsledky. Předkládaná práce mi umožnila vyslovit poměrně netradiční
názory na shora uvedenou problematiku a reagovat tak na ožehavé právní problémy a
otázky naší i slovenské společenské reality. Doufám, že mnou formulované a
nevnucované podněty se stanou inspirací a v konečném důsledku budou i sympatické a
generačně zajímavé.
Ve své praxi na exekučním úseku Okresního soudu v Ostravě jsem se již
mnohokrát setkala s tím, že exekuční tituly trpěly neodstranitelnými vadami, které měly
za následek jejich materiální nevykonatelnost. Tato skutečnost mne vedla k zamyšlení
nad možnými příčinami, které jsem se snažila ve své práci odhalit. Je nutno uvést, že
jsem se tímto textem pokusila dát nejen odborné veřejnosti, ale i všem subjektům
exekučního řízení a těm, kteří mají zájem o odvětví exekučního práva, pomůcku, která
je způsobilá poskytnout cenné informace a zorientovat se v poměrně náročné
problematice exekucí.
Co se týče terminologického vymezení, je nutno učinit terminologickou
poznámku; text rigorózní práce je zaměřen výlučně na problematiku exekucí dle
exekučního řádu.
V intencích zvoleného tématu rigorózní práce jsem vycházela ze samotných
textů zákonů, ale i odborných článků a publikací. Zvláštní důraz byl kladen na vybranou
judikaturu tuzemských soudů a judikaturu Soudního dvora Evropské unie, neboť
samotná aplikace litery zákona je bez reflexe soudní judikatury zcela nedostačující. Text
práce je rovněž založen na analýze současné a předchozí právní úpravy exekučních
titulů s prvky komparace.
5

Tamtéž.
12

Významnou skutečností, která měla podstatný vliv na tvorbu mé práce, jsou
získané zkušenosti při výkonu funkce asistenta soudce na Okresním soudě v Ostravě. Za
dobu mé intenzivní činnosti u Okresního soudu v Ostravě jsem se setkávala se
situacemi, kdy aplikace zákonných ustanovení upravujících tuto problematiku nebyla
nikterak jednoznačná. Vývojem lidské společnosti lze důvodně očekávat detailnější
vývoj, a tedy i budoucnost právní úpravy exekučních titulů, ať už k nim dospěje soudní
praxe či samotný výklad příslušných právních předpisů.
Rigorózní práce vychází z právního stavu ke dni 23. 03. 2018.
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1.

Vymezení pojmu exekuce
Vykonávací řízení je samostatným druhem civilního soudního řízení. Navazuje

na řízení nalézací, ve kterém soud či jiný orgán autoritativně rozhoduje, co je právem,
založí nebo stanoví práva a povinnosti jednotlivým subjektům, od kterých očekává, že
se jim dobrovolně podrobí. Stát zajišťuje svou autoritou, prostřednictvím státní
donucovací moci, aby bylo následně zajištěno splnění povinností i tam, kde nedošlo
k dobrovolnému plnění. Postup, kterým se tato nucená realizace zajišťuje, je obecně
nazýván

exekucí

nebo

výkonem

rozhodnutí.6

Český právní

řád

umožňuje

„dvojkolejnost“ nuceného vymáhání povinnosti. Jinými slovy věřitel má právo výběru
vymáhání svého práva prostřednictvím vykonávacího řízení, či soudního exekutora.
Soud jakožto orgán státu a soudní exekutor si nejsou ovšem postaveni naroveň. Soudy
jsou jednou ze tří částí dělby moci a jejich nezávislost je ústavně zajištěna. Soudní
exekutoři jsou pouze instituce justičního systému podléhající státnímu dohledu
ministerstva spravedlnosti a předsedů okresních soudů. Výkon rozhodnutí je upraven
v šesté části zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších
předpisů. Naopak problematika exekucí je upravena zákonem č. 120/2001 Sb., o
soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Občanský soudní řád z roku 1963 ve svých ustanoveních zcela upustil od své
dříve používané terminologie „exekutor, exekuce“ a nahradil ji termínem „výkon
rozhodnutí“. Dle důvodové zprávy k o. s. ř. je výkon rozhodnutí vhodnějším českým
názvem. Od 90. let minulého století se zákonodárce ovšem vrátil k dřívější terminologii.
Termín exekuce je dnes obecně používán nejen tam, kde skutečně jde o exekuci dle
exekučního řádu, ale i tam, kde jde o výkon rozhodnutí podle o. s. ř.7
Vzhledem k vývoji lidské společnosti stát postupně výkon některých svých
funkcí přenesl na soukromé subjekty – soudní exekutory, kteří tak činí za účelem
dosažení vlastního zisku. Takto „privatizované“ exekuce mohou probíhat namísto
exekucí prováděných prostřednictvím soudu. Státní monopol pro vynucování práva
funguje de facto ryze formálně prostřednictvím fikce, tj. pokud je exekuce prováděna
soudními exekutory, jsou úkony soudního exekutora považovány za úkony soudu dle
ust. § 28 ex. ř.8 Postavení soudního exekutora je upraveno výlučně v exekučním řádu,
6

ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2013. Právnické učebnice, s. 343.
7
Tamtéž.
8
SÁDECKY, Lukáš. Rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv po novele o rozhodčím řízení a o
výkonu rozhodčích nálezů. Právní rozhledy, 2012, č. 5, s. 153.
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přičemž je soudní exekutor osobou úřední garantující spravedlivý průběh a výkon
exekučního řízení. Postupuje objektivně, nezávisle a hledá cestu mezi věřitelem
toužícím po co nejrychlejším uspokojení své pohledávky a dlužníkem snažícím se ve
stanovené době a formě splnit svou stanovenou povinnost.9 Jinými slovy by soudní
exekutor měl být právě tou osobou, která by měla spravedlivě rozhodnout o provedení
exekuce oprávněně tak, aby bylo učiněno spravedlnosti zadost.

1.1

Rovnost účastníků exekučního řízení
Problematika rovnosti účastníků řízení působí napříč všemi právními odvětvími,

přičemž v exekučním řízení má svá jasně daná specifika. Článek 37 odst. 3 Listiny
základních práv a svobod a čl. 96 odst. 1 Ústavy České republiky zakotvují principiálně
jednu z nejzásadnějších zásad, a to rovnost stran. Tato zásada se v různých nuancích
objevuje v konkrétních zákonech a předpisech nižší právní síly. Ustanovení článku 37
odst. 3 Listiny základních práv a svobod lze interpretovat tím způsobem, že se jedná o
princip zaručující rovná procesní práva a povinnosti konkrétních účastníků
v konkrétním případě, čímž se toto ustanovení zcela odlišuje od ustanovení čl. 96 odst.
1 Ústavy, které pokládá rovnost účastníků v řízeních se shodným předmětem řízení.10
Judikaturou

Ústavního

soudu

bylo

k problematice

rovnosti

účastníků

řízení

v exekučním řízení dovozeno, že „zásada rovnosti účastníků se neuplatní absolutně, což
znamená, že všichni účastníci řízení nemusí v každém okamžiku řízení současně
disponovat určitým procesním prostředkem. Ústavní soud si je v této souvislosti vědom
specifik exekučního řízení, zejména pokud jde o jeho počáteční fázi, ve které soud
rozhoduje o návrhu na nařízení exekuce zásadně bez jednání a bez slyšení povinného,
opíraje se toliko o zákonem vymezená hlediska. Povinný se o zahájení exekučního řízení
zpravidla dozví až v okamžiku, kdy je mu spolu s návrhem na nařízení exekuce doručeno
usnesení o nařízení exekuce. Naznačené odlišné postavení účastníků řízení je
odůvodněno účelem exekučního řízení, jímž je uspokojit věřitele v jeho nároku soudem
či jiným orgánem přiznaným. K předpokladům jeho efektivního uplatnění patří proto
jistý prvek překvapení ve vztahu k dlužníkovi. Uvedené ovšem neznamená, že povinný
zůstává v exekučním řízení zcela bez ochrany.“11

9

Tamtéž.
MAISNEROVÁ, Katarína. Rovnost účastníků v exekučním řízení v roce 2014. Bulletin advokacie,
20015, č. 3, s. 70.
11
Nález Ústavního soudu ze dne 16.11.2010, sp.zn. II. ÚS 1648/10.
10
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Účelem exekučního řízení je, jak již bylo shora naznačeno, vymoci pohledávku
pro oprávněného a donutit tak dlužníka, aby splnil povinnost, která mu byla v rámci
nalézacího řízení uložena. Na první pohled se tedy může jevit, že prvotní postavení
účastníků exekučního řízení jsou jasným důkazem toho, že s rovností účastníků v tomto
řízení nelze počítat. Nicméně je nutno konstatovat, že tomu tak není, neboť rovnost
stran v exekučním řízení je dána tím, že oprávněný i povinný mají právo podávat
procesní návrhy, a tím potažmo ovlivnit svým jednáním průběh a výsledek exekučního
řízení.12

1.2

Předpoklady exekučního řízení
Exekuční řízení obecně předpokládá existenci určitých podmínek k tomu, aby

mohlo být řádně nařízeno a vedeno. Za předpokladu nesplnění těchto obligatorních
podmínek nemůže být exekuce vedena, pokud ovšem není jejich nedostatek
odstranitelný. Tyto procesní podmínky jsou stanoveny zákonem, které tu musejí být
dány, aby exekuční řízení mohlo vůbec probíhat. Procesní podmínky v exekuci jsou
totožné s těmi procesními podmínkami v rámci nalézacího řízení, a jsou jimi:

a)

exekuční návrh,

b)

pravomoc soudu,

c)

příslušnost soudu,

d)

způsobilost být účastníkem řízení,

e)

procesní způsobilost,

f)

průkaz plné moci,

g)

překážka věci zahájené nebo rozsouzené.13

Je nutno mít na zřeteli, že i v řízení exekučním je třeba zkoumat, zda jsou shora
uvedené podmínky řízení dány. Přitom je potřeba odlišit situaci, kdy chybí některá
z podmínek řízení, jejíž nedostatek nelze odstranit, a situaci, kdy nedostatek procesní
podmínky odstranit lze. Mezi neodstranitelné podmínky řízení patří:

a)

nedostatek pravomoci soudu,

12

MAISNEROVÁ, Katarína. Rovnost účastníků v exekučním řízení v roce 2014. Bulletin advokacie,
20015, č. 3, s. 71.
13
TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2001. Beckovy příručky pro
právní praxi, s. 9.
16

b)

nedostatek věcné příslušnosti soudu,

c)

překážka věci zahájené,

d)

překážka věci rozsouzené,

e)

způsobilost být účastníkem řízení.

K odstranitelným nedostatkům procesních podmínek řadíme nedostatek procesní
způsobilosti a nedostatek plné moci.14
Zákon rovněž pamatuje i na situace, ke kterým dochází buď v osobě
oprávněného, nebo v osobě povinného. Pokud dojde k hmotněprávní sukcesi, lze vést
exekuci i proti jinému, než kdo je v rozhodnutí označen jako povinný, nebo ve prospěch
jiného, než kdo je v rozhodnutí označen jako oprávněný. Přechod povinnosti nebo
převod či přechod práv je nutno kvalifikovaně prokázat. Zákon připouští pouze
předložení listin vydaných státními orgány nebo sepsání notářských zápisů, ledaže by
vyplývaly z právního předpisu. Zákonná dikce ust. § 36 odst. 5 ex. ř. připouští změnu
účastníků na straně oprávněného i pro případy univerzální i singulární sukcese, a to i
pro exekuční řízení. Po doručení pověření k vedení exekuce pro soudního exekutora
rozhoduje právě soudní exekutor o změně v osobě účastníků řízení. Přechodu
povinnosti nebo práva lze prokázat nejen listinou vydanou státním orgánem nebo
notářem, ale i takovou soukromou listinou, která byla státním orgánem nebo notářem
jen ověřena, přičemž postačuje, aby byl na takové listině ověřen podpis osob, které ji
vystavily.15

1.3

Exekuční návrh
Jak je zřejmé z výše uvedených procesních podmínek exekučního řízení, prvou

procesní podmínkou pro exekuční řízení je exekuční návrh oprávněného nebo toho, kdo
prokáže, že na něj přešlo nebo bylo převedeno právo z exekučního titulu.16 Takto
vymezenou oprávněnou osobu je třeba odlišit od jejího procesního vymezení, kdy
oprávněnou osobou je ten, kdo sám sebe v exekučním návrhu takto označí, bez ohledu
na to, zda mu přiznané právo svědčí či nikoliv. Exekuční řízení nemůže být zahájeno
bez návrhu. Návrh musí splňovat jednak obecné náležitosti ve smyslu ust. § 42 odst. 4
o. s. ř., jednak náležitosti návrhu na zahájení exekučního řízení. Ust. § 38 odst. 2 ex. ř.

14

Tamtéž.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.01.2005, sp. zn. 21 Cdo 2053/2004.
16
Ust. § 37 exekučního řádu
15
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následně stanoví obligatorní přílohy exekučního návrhu, tj. k exekučnímu návrhu je
nutné přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného
potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal exekuční soud. Exekuční návrh se dle
exekučního řádu podává u soudního exekutora, jehož si oprávněný zvolil, přičemž
exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh došel soudnímu exekutorovi. Okamžikem
podání návrhu ovšem ještě není soudní exekutor oprávněn provádět úkony k provedení
exekuce. V této době má povinnost postarat se o to, aby návrh oprávněného měl
všechny zákonem stanovené náležitosti pod sankcí odmítnutí návrhu, pokud by návrh
nebyl řádně opraven či doplněn. Pokud návrh obsahuje veškeré zákonem stanovené
náležitosti a je srozumitelný a určitý, je povinen soudní exekutor příslušnému
exekučnímu soudu zaslat exekuční návrh se všemi jeho přílohami a žádost o pověření
vedením exekuce, tzn. EŽOPEX, na elektronickém formuláři prostřednictvím veřejné
datové sítě ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu o pověření a nařízení exekuce.

1.3.1

EŽOPEX

Exekuční řád předpokládá, že soudní exekutor požádá příslušný exekuční soud
o pověření na elektronickém formuláři. V tomto formuláři musí být řádně označeno
datum vyhotovení žádosti, údaje o osobě soudního exekutora a exekučním úřadu. Dále
je nutno označit účastníky řízení jménem, příjmením a bydlištěm nebo obchodní firmou
nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. V žádosti je následně vyznačen
vykonatelný exekuční titul orgánem nebo osobou, které ho vydaly, datem vydání a
číslem jednacím a přesně se specifikuje povinnost včetně podrobného rozpisu celého
příslušenství tak, aby odpovídala způsobu určení povinnosti v exekučním titulu.
K žádosti je soudní exekutor povinen připojit elektronickou podobu všech podání a
příloh, které mu doručil oprávněný.17

1.4

Nařízení exekuce
Při samotném posuzování, zda jsou splněny zákonné předpoklady pro vedení

exekuce, soud nenařizuje ústní jednání, neboť v exekučním řízení není pro zásadu
ústnosti a přímosti místo. Tato skutečnost není v rozporu se základními právy, přičemž
17

KASÍKOVÁ, Martina a Karel ŠIMKA. Exekuční řád: komentář. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017,

s. 282.

18

to i potvrzuje judikatura Ústavního soudu. „Exekuční řízení je zvláštním řízením a nelze
tedy spatřovat v tom, že účastník nebyl vyslechnut ani nebyly provedeny důkazy, které
navrhl, porušení práv stanovených v čl. 96 odst. 2 Ústavy a v čl. 38 odst. 2 Listiny
základních práv a svobod.“18
Pravidla zahájení a nařízení exekuce podle exekučního řádu se s účinností novel
provedenými zákony č. 286/2009 Sb. a zákonem č. 396/2012 Sb. podstatným způsobem
změnila, a to jednak v oblasti působnosti soudu a soudních exekutorů k provedení
exekuce, a jednak v nařizování exekuce. Do 31. 01. 2012 rozhodoval o nařízení exekuce
pouze soud, přičemž v usnesení o nařízení exekuce pověřil k provedením exekuce
soudního exekutora. V současné době ovšem nařizování a pověřování nemá formu
soudního rozhodnutí, ale jedná se o opatření, které se nedoručuje účastníkům řízení.
Ust. § 43a se jeví na první pohled dosti nekompatibilním v porovnání s ostatními
ustanoveními exekučního řádu. Dle mého názoru to bude zřejmě způsobeno tím, že ust.
§ 43a ex. ř. bylo do exekučního řádu vloženo novelou provedenou zákonem č. 396/2012
Sb., s účinností od 01. 01. 2013, v průběhu legislativního procesu. Původní návrh
zákona výše citované ustanovení zákona neobsahoval. V této souvislosti je nutno
zdůraznit terminologii, která je užita v ust. § 43a odst. 1 ex. ř. Povinností soudního
exekutora je dle ust. § 43a odst. 1 požádat exekuční soud o „pověření a nařízení
exekuce“, nicméně v následující závorce zákon uvádí „dále jen pověření“. Pověření
ve smyslu exekučního řádu je použito ve dvou významech. V prvním případě se
pověřením myslí úkon soudu, kterým je soudnímu exekutorovi uděleno oprávnění činit
faktickým způsobem úkony v zahájeném exekučním řízení. Dále lze tento pojem
vykládat ve smyslu vedení exekuce a nařízení exekuce exekučním soudem. Je nutno
tedy respektovat fakt, že exekuční soud i nadále exekuce nařizuje, ačkoliv tak nečiní
toliko usnesením. Za předpokladu, že exekuční řád užívá pojem pověření ve smyslu ust.
§ 43a odst. 1, má tím jistě na mysli pověření v užším slova smyslu. Pověření ve smyslu
ust. § 43a a násl., je naopak nutno interpretovat ve smyslu „nařízení a pověření
exekuce“.19
Soud vydá pověření do 15 dnů, jestliže jsou splněny všechny zákonem
stanovené předpoklady. Nová právní úprava přinesla změnu, když dle dřívější úpravy
exekuční soud v případě, že byly zákonem stanovené předpoklady splněny, exekuci
18
19
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nařídil, v opačném případě exekuční návrh zamítl. Podle nové právní úpravy soud
v případě splnění těchto předpokladů vydá pověření pro zvoleného soudního exekutora,
jinak udělí exekutorovi závazný pokyn, aby exekuční návrh odmítl nebo zamítl.
K odmítnutí přikročí soudní exekutor v případech, kdy návrh není v určené lhůtě řádně
doplněn nebo opraven a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo není-li
přiložen exekuční titul či osvědčení o vykonatelnosti exekučního titulu. Zamítnutí
exekučního návrhu přichází v úvahu za předpokladu, že nejsou splněny všechny
zákonem stanovené předpoklady pro vedení exekuce. I v tomto případě je soudní
exekutor vázán závazným pokynem exekučního soudu. Proti shora uvedeným
rozhodnutím soudního exekutora je možno podat odvolání ke krajskému soudu.
Jak již bylo shora uvedeno, smyslem exekučního řízení je vymožení plnění, jež
bylo oprávněnému přiznáno vykonatelným exekučním titulem a které povinný odmítá
oprávněnému dobrovolně uhradit. Vymáhané plnění cestou exekuce představuje
poměrně komplikovaný proces, jehož délka se pohybuje v řádech měsíců či dokonce let.
Proto například za situace, kdy má oprávněný prakticky jistotu, že povinný v nejbližší
době (řádově dnů) svůj dluh uhradí, bude mít zpravidla exekuční návrh charakter
šikanózního návrhu, neboť jeho podání není primárně motivováno snahou oprávněného
domoci se plnění, nýbrž snahou zatížit povinného náhradou nákladů řízení. Šikanózní
exekuční návrh bezesporu představuje postup příčící se účelu exekučního řízení, což
z hlediska závažnosti bezpochyby naplňuje hypotézu ust. § 268 odst. 1 h) o. s. ř. Jelikož
se jedná o vhodný procesní prostředek, který obecným soudům umožňuje poskytnout
účastníkovi ochranu před šikanózním jednáním protistrany, jsou obecné soudy povinny
předmětné ustanovení aplikovat.20
1.5

Vztah občanského soudního řádu a exekučního řádu
Vzájemný vztah občanského soudního řádu a exekučního řádu je vztahem

subsidiarity, tedy vztahem obecného a zvláštního. Občanský soudní řád představuje
obecnou právní úpravu a exekuční řád je úpravou zvláštní, pro kterou platí,
že „nestanoví-li exekuční řád jinak, použije se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení
občanského soudního řádu“.21 Exekuční řád byl tedy koncipován jako zvláštní zákon ve
vztahu k obecné úpravě, která je obsažena v o. s. ř. Z poměru předpisu obecného a
subsidiárního tedy vyplývá, že subsidiární se použije pouze tehdy, jestliže předpis
20
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obecný sám konkrétní úpravu nemá, respektive když určitou situaci, vlastní
upravovaným vztahům, sám nereguluje.22 Stran průběhu se soudní výkon rozhodnutí a
exekuce liší pouze v detailech, neboť po návrhu oprávněného následuje nařízení výkonu
rozhodnutí nebo exekuce, posléze dochází k provedení výkonu rozhodnutí či exekuce a
tam, kde je potřeba rozdělit jejich výtěžek mezi více oprávněných, se koná rozvrh
výtěžku. Předpokladem řízení vykonávacího je návrh oprávněného a titul pro výkon
rozhodnutí či exekuci. Za účastníky řízení zákon vymezuje oprávněného a povinného.
Jedná se o procesní vymezení účastenství. Oprávněným je ten, kdo podává návrh na
nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), a povinným je ten, koho oprávněný v návrhu
označil. Soud zkoumá obligatorně otázku věcné legitimace účastníků z hlediska
exekučního titulu, zda tomu, kdo se označuje za oprávněného, svědčí i oprávnění podle
exekučního titulu (aktivní legitimace), a zda výkon je navrhován proti tomu, jemuž byla
rozhodnutím povinnost uložena (pasivní legitimace).23

1.6

Exekuční titul
Jak již bylo shora naznačeno, základní podmínkou, aby mohlo být exekuční

řízení nařízeno a vedeno, je existence listiny (tzv. exekučního titulu). Exekučním
titulem je tedy veřejná listina vydaná k tomu oprávněným orgánem, která má
předepsanou formu, z níž vyplývá právo oprávněného na plnění vůči povinnému.24
Soud není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost vykonávaného rozhodnutí nebo
jiného titulu; obsahem rozhodnutí, jehož se výkon navrhuje, je soud vázán a je povinen
z něj vycházet.25 Exekuční řád v ust. § 40 odst. 1 stanoví demonstrativní výčet
exekučních titulů, kterými jsou:
a) vykonatelná rozhodnutí soudu, pokud přiznávají právo, zavazují k povinnosti
nebo postihují majetek,
b) vykonatelná rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení,
pokud přiznávají právo nebo postihují majetek,
c) vykonatelné rozhodčí nálezy,
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d) notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti sepsané podle zvláštního
právního předpisu,
e) vykonatelná rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů,
výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i
vykonatelných smírů,
f) vykonatelná rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského
pojištění a sociálního zabezpečení,
g) jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon
připouští zákon.
Ust. § 40 odst. 1 ex. ř. není ve svém demonstrativním výčtu slovně shodný s ust.
§ 274 o. s. ř., nicméně lze při hlubším porovnání konstatovat, že okruh exekučních titulů
je v exekuci a výkonu rozhodnutí shodný.26
V první řadě jsou exekucí vykonávána rozhodnutí vydána soudy v rámci
občanského soudního řízení. Exekučními tituly vydanými v rámci občanského soudního
řízení jsou rozsudky, usnesení, platební rozkazy a soudem schválený smír, kterými byla
uložena povinnost něco plnit, tj. dare, facere, omittere a pati.27 Novum, které přinesla
poslední novela exekučního řádu zákonem č. 396/2012 Sb., je vyřazení exekutorského
zápisu se svolením k vykonatelnosti jako exekučního titulu. Jako exekuční tituly však
zůstaly exekutorské zápisy o dohodě s doložkou přímé vykonatelnosti, které byly
sepsány do konce roku 2012.
Exekučním titulem není ovšem každé rozhodnutí vydané soudem v občanském
soudním řízení, poněvadž každé rozhodnutí soudu nevyúsťuje ve výrok ukládající
někomu povinnost. Za exekuční titul rovněž nelze považovat rozsudky určovací,
statusové a zpravidla ani konstitutivní povahy. Soudní rozhodnutí, kterým se návrh
zamítá, není exekučním titulem. Za exekuční titul nelze rovněž považovat ani taková
soudní rozhodnutí, která ačkoliv ukládají určitou povinnost, jde o rozhodnutí ryze
procesní povahy, která vyplývají z postupu soudu a z průběhu řízení.28 Rozsudek
ukládající prohlášení vůle ve smyslu ust. § 161 odst. 3 o. s. ř. se nevykonává, neboť
prohlášení vůle je takovýmto rozsudkem bez dalšího nahrazeno, není nutno jeho výkon.
26
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Cíl, kterého se žalobce v nalézacím řízení domáhal, byl totiž v okamžiku právní moci
rozsudku naplněn. Naproti tomu rozsudek, kterým soud uložil povinnému zaslat
oprávněnému dopis, kdy text je součástí výroku, nenahrazuje prohlášení vůle. Výkon je
tedy možno provést.29
Zákonné ust. § 37 odst. 2 písm. b) deklaruje exekuční tituly, které nelze
v exekuci vykonat, a jsou jimi rozhodnutí o péči o nezletilé děti, rozhodnutí ve věcech
ochrany proti domácímu násilí, rozhodnutí orgánů Evropské unie nebo cizí rozhodnutí.

1.7

Vykonatelnost
Předpokladem toho, aby podkladové rozhodnutí mohlo být exekucí vykonáno, je

jeho vykonatelnost. Vykonatelností rozumíme určitou vlastnost rozhodnutí (či jiného
titulu), jehož smyslem je možnost donutit povinného ke splnění povinnosti, která mu
byla autoritativním rozhodnutím soudu či jiného orgánu uložena, a to i proti jeho vůli a
za pomoci donucovacích prostředků. Exekuční soud je povinen zkoumat vykonatelnost
exekučního titulu k okamžiku zahájení řízení.30 V případě, že by exekuční titul nebyl
k okamžiku zahájení exekučního řízení vykonatelný, soud uloží závazný pokyn
soudnímu exekutorovi, aby exekuční návrh zamítl.
Každý jednotlivý exekuční titul musí dle litery zákona splňovat určité
náležitosti. Tyto náležitosti mají formální a materiální povahy.

1.7.1

Formální vykonatelnost exekučního titulu

Formální předpoklady vykonatelnosti podkladového rozhodnutí jsou stanoveny
v občanském soudním řádu. Rozsudek je vykonatelný, jakmile uplyne lhůta k plnění
(ust. § 161 o. s. ř.). Pariční lhůta je třídenní, popř. patnáctidenní, zdali rozsudek ukládá
povinnému povinnost vyklidit byt.31 Není-li ovšem v rozsudku uložena povinnost
k plnění, je rozsudek vykonatelný, jakmile nabyl právní moci (ust. §161 odst. 2 o. s. ř.).
Úprava formální vykonatelnosti usnesení je ovšem zcela odlišná, a to v počátku běhu
lhůty k plnění (ust. § 171 odst. 1 o. s. ř.). Usnesení ukládající povinnost k plnění je
vykonatelné, jakmile uplynula lhůta k plnění. Lhůta k plnění se odvíjí zásadně už od
jeho doručení.
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1.7.2

Doložka vykonatelnosti

Skutečnost, že se podkladové rozhodnutí stalo formálně vykonatelné, je stvrzena
doložkou vykonatelnosti. Oprávněný k návrhu na nařízení exekuce je povinen připojit
i stejnopis rozhodnutí, který je opatřen doložkou vykonatelnosti. (ust. § 261 odst. 2 o. s.
ř., ust. § 38 odst. 2 e. ř.). Jestliže by exekuční titul nebyl vykonatelný, vyzve nejpozději
do 15 dnů soudní exekutor, kterému byl doručen exekuční návrh, oprávněného, aby
návrh opravil nebo doplnil, určí mu lhůtu a poučí ho o tom, jak je třeba opravu nebo
doplnění provést. Není-li v určené lhůtě návrh řádně opraven nebo doplněn a v řízení
nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo není-li přiložen exekuční titul, exekutor
usnesením exekuční návrh odmítne. Pokud by i přesto byla exekuce vedena, musela by
být v kterékoliv fázi soudem zastavena.

1.7.3

Materiální vykonatelnost exekučního titulu

Náležitosti materiální povahy jsou vyjádřeny obsahovou určitostí. Vynucované
povinnosti musejí být v příslušném rozhodnutí jasně a nepochybně specifikovány do té
míry, že nevzniknou žádné pochybnosti o tom, co má být exekucí vynuceno. Není
možné, aby exekuční soud řešil složité a právní otázky, neboť tyto skutečnosti jsou
předmětem nalézacího řízení. Právo na plnění musí vyplývat z exekučního titulu.
Z hlediska materiální vykonatelnosti musí tedy každý exekuční titul obsahovat:

a)

přesnou individualizaci oprávněného a povinného,

b)

přesnou identifikaci titulu,

c)

předmět plnění,

d)

rozsah plnění,

e)

způsob plnění,

f)

lhůtu k plnění uložené povinnosti,

g)

potvrzení o vykonatelnosti titulu.32

Absence výše zmíněných obligatorních náležitostí exekučního titulu by nutně
musely vést k zamítnutí exekučního návrhu. Zamítnutí exekučního návrhu nicméně
nezakládá bez dalšího překážku věci pravomocně rozhodnuté pro řízení o novém
32
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exekučním návrhu podle stejného exekučního titulu.33 O absenci exekučního titulu jistě
půjde i v případě jeho nicotnosti. Nicotný exekuční titul vzato neexistuje. Typickým
důvodem bude jednak skutečnost, že podkladové rozhodnutí bylo vydáno orgánem,
který k jeho vydání neměl vůbec pravomoc, a jednak skutečnost, že plnění jim uložené
je nemožné. Judikatura dovodila, že je-li již v době rozhodování o vydání pověření o
nařízení exekuce zjevná neúčinnost exekučního titulu, nelze k ní nepřihlédnout jenom
proto, že prostor k jejímu posouzení se zpravidla přesouvá až do stádia řízení o
zastavení exekuce ve smyslu ust. § 268 odst. 1 písm. b) o. s. ř.34
Při zkoumání materiální vykonatelnosti soudního rozhodnutí soud především
vychází z výroku, ale není vyloučeno, aby vycházel i z odůvodnění, i když pouze za
účelem výkladu výroku, tedy k odstranění případných pochybností o obsahu a rozsahu
výrokem uložené povinnosti. Výrok rozhodnutí nelze tedy jakkoliv doplňovat či
opravovat. Teprve pokud by nebylo možné exekučního titulu uvedené náležitosti
dovodit ani prezentovaným výkladem (s přihlédnutím k povaze uložené povinnosti nebo
ke způsobu exekuce), pak by takový titul nemohl být způsobilým podkladem pro
nařízení exekuce.35
Soudní praxí Nejvyššího soudu ČR bylo k otázce materiální vykonatelnosti
exekučního titulu dovozeno, že „vady označení účastníků řízení v podkladovém
rozhodnutí nejsou na újmu jeho vykonatelnosti, zdali je možné z něj bez pochybností
dovodit, komu byla povinnost uložena“.36 K témuž závěru se Nejvyšší soud přiklonil i
ve svém rozhodnutí pod sp. zn. 20 Cdo 2755/2005, v němž při posuzování materiální
vykonatelnosti platebního rozkazu z hlediska označení povinného lze přihlížet
i k údajům uvedeným v žalobě, neboť úzká souvztažnost mezi žalobou a platebním
rozkazem vydaným ve zkráceném řízení takový postup při řešení otázky vykonatelnosti
podkladového rozhodnutí a pasivní věcné legitimace povinného dovoluje.37 Učiněné
závěry Nejvyššího soudu ČR považuji za velmi přiléhavé z pohledu oprávněných, neboť
neúmyslným pochybením soudu, popř. jiného orgánu, by mohla být dotčena práva
oprávněných. Nutno vždy počítat, že ve všech orgánech a institucích figuruje lidský
faktor a případnému excesu ze strany personálu se nelze zcela vyhnout.
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1.8

Srovnání s právní úpravou na Slovensku
Vzhledem ke společné historii se sousedním Slovenskem je právní úprava

exekučních titulů zcela obdobná s českou. Ačkoliv exekuce na Slovensku v posledních
letech prošly řadou podstatných změn, neustále vyvstávají otevřené otázky týkající se
jejich zefektivnění.
Jak již bylo výše uvedeno, exekuční řízení je samostatnou fází civilního procesu,
která nastane za předpokladu, že subjekt, kterému z exekučního titulu vyplývá konkrétní
povinnost, ji dobrovolně nesplnil. Z pohledu historie se exekuční řízení vyvíjelo
z personálních exekucí. Exekuční řízení v podobě, v jaké ho známe dnes, je upraveno
zákonem č. 233/1995 Z. z. Přijetí tohoto zákona předcházely rozporuplné diskuze
způsobující koexistenci výkonu rozhodnutí a exekucí vedle sebe. Tato fungující
koncepce dvou systémů byla prolomena zákonem č. 341/2005 Z. z., který novelizoval
občianský súdný poriadok, a v jeho části šesté zrušil duální způsob výkonu rozhodnutí.
V této souvislosti je nutno zmínit, že advokátní komora Slovenské republiky zastávala
zcela negativní postoj ke zrušení dvojkolejnosti výkonu rozhodnutí. Ta agitovala
hrozícími průtahy v řízení ze strany exekutorů a kontraproduktivností pro věřitele stran
výběru vynutitelnosti práva. Oproti tomu Ministerstvo spravedlnosti Slovenské
republiky zcela kvitovalo tuto změnu, neboť vymáhání pohledávek prostřednictvím
exekutorů se stane flexibilnější a rychlejší.38
Tento rok se stal bezesporu zásadním pro oblast exekučního práva na Slovensku,
neboť slovenský parlament přijal významnou novelu EP. Na Slovensku počala nová éra
ve vymáhání práva. Po 21 letech skončilo na Slovensku najímání soudních exekutorů
oprávněným. Hlavním důvodem pro tuto zcela zásadní reformu byla bezesporu potřeba
zefektivnění vymáhání pohledávek pro věřitele. Slovenská novela se snaží vyřešit i
otázku koncentrace řízení u jednoho exekutora. Pokud je proti povinnému vedena
exekuce, v níž už soud udělil exekutorovi pověření k vedení exekuce, každá další věc
proti témuž povinnému se přidělí témuž exekutorovi, který již vykonává dříve
započatou exekuci proti tomuto povinnému; náhodný výběr exekutora se v takovém
případě nepoužije.39 Z Mezinárodní unie soudních exekutorů plyne, že místní
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KOLESÁROVÁ, Stanislava. Zrušenie duality. Komorní listy, 2011, č. 6, s. 4.
ŠRÁMEK, Dušan. Na Slovensku zavedli místní příslušnost exekutorů, Česko stále váhá. ceskajustice.cz [online] 2016. [cit. 22.10.2017]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2016/12/naslovensku-zavedli-mistni-prislusnost-exekutoru-cesko-stale-vaha/
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příslušnost má v celé Evropě velmi stabilní pozici. Jedná se tedy o tradiční a právně
vyspělý princip.
1.8.1

Exekuční titul podle exekučného poriadku

Základním materiálním předpokladem nuceného výkonu rozhodnutí je existence
exekučního titulu. EP za exekuční titul označuje vykonatelné rozhodnutí oprávněného
orgánu, které přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek. Orgán,
který je primárně oprávněn vydat exekuční titul, je vnitrostátní soud. Exekuci podléhají
dále rozhodnutí všeobecných soudů jiných států Evropské unie, pokud jsou osvědčeny
jako evropský exekuční titul, a také rozhodnutí orgánů Evropské unie ve smyslu čl. 110
odst. 2, čl. 225a, čl. 244 a čl. 256 Smlouvy o založení Evropského společenství. Dle
dikce zákonného ustanovení § 45 EP dále plyne, že za exekuční titul zákon považuje i
rozhodnutí jiných orgánů, jako příklad lze uvést vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné
správy a územní samosprávy, platební výměr a výkaz nedoplatků ve věcech daní,
sociálního nebo zdravotního pojištění apod. Zákon rovněž přiznává pravomoc vydat
exekuční titul i dvěma skupinám podílejícím se na výkonu veřejné moci, a to notářům a
rozhodčím soudům.
Jak je zřejmé ze zákonného vymezení exekučního titulu, nevyhnutelným
atributem je jeho vykonatelnost. Z formálního hlediska je vykonatelnost rozhodnutí
dána tím, že je rozhodnutí pravomocné a následně uplynula lhůta k plnění povinnosti.
Tato skutečnost je doložena vyznačením příslušné doložky vykonatelnosti přímo na
rozhodnutí.

Materiální

vykonatelnost

je

vyjádřena

tím,

že

právo

přiznané

v podkladovém rozhodnutí je fyzicky vykonatelné některým ze způsobů uvedených
v EP. Význam vykonatelnosti rozhodnutí nelze nijak bagatelizovat, neboť výkon
vykonatelného rozhodnutí soudu se musí považovat za integrální část soudní ochrany ve
smyslu čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenské republiky, jinak by záruky, které toto ustanovení
ustanovuje a které ve spojení s ostatními články sedmého oddílu druhé hlavy Ústavy
Slovenské republiky vyjadřují zájem na ochraně práva na spravedlivý proces, ztratily
svůj důvod na existenci v Ústavě Slovenské republiky.40 Právo na soudní ochranu, které
je zaručeno v čl. 46 odst. 1 Ústavy Slovenské republiky, nemůže tedy být zakončeno
vydáním vykonatelného rozhodnutí soudu. Toto právo musí zahrnovat i možnost
nuceného způsobu realizovat povinnost na plnění uvedené ve výroku rozhodnutí, která
nebyla dobrovolně splněna, a to i proti vůli povinného.
40

Nález Ústavního soudu Slovenské republiky ze dne 13. 07. 2000, sp. zn. I. ÚS 5/2000.
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Dle právního výkladu EP je exekuční soud povinný zkoumat formální
a materiální předpoklady vykonatelnosti exekučního titulu. Materiálním předpokladem
vykonatelnosti exekučního titulu je i to, zda účastníci označení v rozhodnutí skutečně
existují a zda nelze o rozhodnutí vůči „non subjektu“. Exekuční soud zkoumá exekuční
titul při rozhodování o žádosti exekutora o vydání pověření, při námitce povinného proti
exekuci či na případném návrhu povinného na zastavení exekuce.41 Formální a
materiální vykonatelnost exekučního titulu jsou rovnocenné složky vykonatelnosti
rozhodnutí.
Stran vykonatelnosti exekučních titulů na Slovensku považuji za velmi kuriózní
rozhodnutí okresního soudu deklarující, že exekuční soud „nemá pravomoc vyslovit
závazné rozhodnutí o zrušení doložky vykonatelnosti“.42 S ohledem na výše zmíněné
usnesení zde vyvstává otázka, jakým procesním postupem je možné se domoci vydání
rozhodnutí o zrušení doložky vykonatelnosti, resp. zdali zrušení doložky představuje
condition sine qua non? Považuji za zcela bezvýznamné operovat s hypotézou, že
doložku vykonatelnosti je nutno zrušit, resp. vydat rozhodnutí o zrušení, když
vykonatelnost rozhodnutí nastává ze zákona (tj. doručením, právní mocí, uplynutím
lhůty k plnění). Je zcela nezpochybnitelné, že došlo k pregnantnímu pochybení ze strany
okresního soudu. Pokud měl okresní soud za to, že vykonatelnost nastává samotným
vyznačením doložky vykonatelnosti na příslušném rozhodnutí, je jeho argumentace
procesně absolutně nesprávná a právně bezvýznamná, neboť vykonatelnost vzniká ze
zákona a nikoliv od momentu vyznačení doložky.

1.8.2

Dílčí závěr

Jak již bylo shora naznačeno, od dubna 2017 Slovensko reformou EP zavedlo
místní příslušnost exekutorů a přidělování exekučních řízení exekutorům náhodným
výběrem. O zahájení exekuce nově rozhoduje jediný exekuční soud v Bánské Bystrici,
který automatizovaným systémem zajistí přidělování exekucí jednotlivým místně
příslušným úřadům. Pověřován bude ten soudní exekutor, který je místně příslušný
podle bydliště povinného, a to zcela náhodně, ale tak, aby každou další exekuci proti
témuž povinnému dostal vždy tentýž exekutor. Dalším bodem reformy byla koncentrace
exekucí proti jednomu dlužníkovi u jednoho exekutora. Dle mého pohledu tento postup
zcela jistě koresponduje s myšlenkou nezávislosti a objektivity rozhodování soudního
41
42

Nález Ústavního soudu Slovenské republiky ze dne 03.05.2011, sp. zn. III. ÚS 41/2011-31.
Usnesení okresního soudu ze dne 29.07.2015, č.j. 16 Er/6613/2014-27.
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exekutora, neboť se tímto systémem sníží prostor pro klientelismus a korupci.
Bezesporu zpřetrhá vazby mezi velkými oprávněnými a exekutorskými úřady, kteří jsou
na nich mnohdy zcela existenčně závislí. Za situace, kdy má povinný více exekucí a
každou vede jiný soudní exekutor, který poměrně často a bezvýsledně vynakládá
nemalé prostředky na pátrání po majetku povinného, jeví se tento postup jako zcela
neefektivní.
V České republice zůstávají snahy o reformu systému jen na papíře, což s sebou
do budoucna nese jistě mnoho rizik. Transparentní krok exekutorské teritoriality kvituje
i prezidentka exekutorské komory Mgr. Pavla Fučíková, která na základě průzkumu
agentury Ipsos konstatovala, že „dvě třetiny lidí se domnívají, že by výběr exekutora měl
probíhat nezávisle na vůli věřitele či dlužníka. Pouze 13 procent respondentů je pro
současný systém, kdy si věřitel vybírá exekutora podle svého uvážení“. Pro zavedení
místní příslušnosti soudních exekutorů je i Notářská komora ČR a Soudcovská unie.43
Zcela opačný postoj nicméně v současné době zaujímá ministr spravedlnosti Mgr.
Robert Pelikán, který považuje teritorialitu za určitý fetiš, který nevyřeší všechny
problémy exekučního řízení. Koncepce místní příslušnosti nutně také narazila u bank,
obcí a splátkových firem. Podle zástupce výkonného ředitele České bankovní asociace
Filipa Hanzlíka umrtví teritorialita konkurenci a poté následně i motivaci exekutorů,
aby své služby zlepšovali.44 Reforma by pomohla jen malým exekutorům, kterým zajistí
stálý příjem, ale všem ostatním by uškodila.
Podle mého názoru je razantní změna EP provedená na Slovensku přínosná, a to
jednak z hlediska přínosu požadované nezávislosti soudních exekutorů, jednak i ze
skutečnosti, že soudní exekutor bude ve větší dostupnosti a blízkosti s povinným a
povinný bude pod důslednější kontrolou soudního exekutora, čímž se podstatně sníží
náklady exekučního řízení. Legislativní změnu by si zasloužil i náš exekuční řád, neboť
se potýkáme s obdobnými problémy jako na Slovensku. Je nutno konstatovat, že ve
srovnání s našimi sousedy zde chybí politická vůle, jak efektivně ozdravit
vymahatelnost práva. Konkurence soudních exekutorů je jedna z hlavních příčin
problematických a kritizovaných jevů u nás. Je nutno mít stále na paměti, že ačkoliv je
konkurence správná, neměla by být jediným cílem. Je-li konkurence příliš, obvykle
ztrácí lidé, ať už jsou v pozici oprávněných či povinných. Soudní exekutoři by měli být
43

BÁČOVÁ, Petra. Místní příslušnost soudních exekutorů funguje v celé Evropské unii. ekcr.cz [online]
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rovnocenní soudcům a advokátům, a to nejen z hlediska jejich kvalifikace. Soudní
exekutoři provádějí činnosti, přičemž dbají o ochranu a zajištění práv jednotlivých stran
a o urychlení soudních řízení či snížení pracovní zátěže soudů, jak uvádí Směrnice pro
vymáhání pohledávek Evropské komise pro efektivitu justice Rady Evropy. Není tedy
divu, že Evropský soud pro lidská práva označuje soudní exekutory za základní prvek
právního státu.45

45
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2.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je specifickým exekučním titulem,

který mimo jiné poskytuje věřitelům efektivní prostor pro vymožení svých nároků.
Notářský zápis není rozhodnutím, a tudíž nemá ani účinky, které zákon s rozhodnutím
spojuje. Má povahu veřejné listiny.46 Obecně lze tedy konstatovat, že notářský zápis se
svolením k vykonatelnosti má pouze formální charakter, neboť obsahuje náležitosti
potřebné k tomu, aby byl jako exekuční titul pro exekuci vykonatelný. Notář jej sepíše
na základě dohody oprávněné a povinné osoby, aniž by byl oprávněn zkoumat její
podklad v hmotném právu, a na základě prohlášení povinné osoby, jímž svoluje k jeho
vykonatelnosti. Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti není sám o sobě
samostatným zavazovacím důvodem a ani se jím nezakládá domněnka o existenci
závazku v době jeho sepsání.47 Okolnost, že věřitel nemusí k získání exekučního titulu
absolvovat nalézací řízení, je adekvátně kompenzována požadavky zvýšené míry nároků
na dodržení formálních náležitostí notářského zápisu, které tím nelze vnímat – samy o
sobě – jako svévolné popření principu autonomie vůle, nýbrž jako požadavky
opodstatněné (práva povinného adekvátně šetřící) pro ustanovení předpokladů
exekučního uplatnění předmětného titulu. Z povahy věci se coby přirozený korektiv pro
jejich formulaci klade podmínka, aby v něm zakotvené povinnosti byly reálně
vymožitelné.48
Notářský řád explicitně rozlišuje tři typy notářských zápisů se svolením
k vykonatelnosti, jsou jimi:

a)

Notářský zápis o právním jednání, na základě kterého se zakládá

závazkový právní vztah.
Jak již z výše uvedeného plyne, musí se jednat minimálně o dvojstranné právní
jednání. Pohledávka, na kterou se vztahuje vykonatelnost takového notářského zápisu,
musí být pouze peněžitá. V tomto notářském zápise se povinný zaváže splnit svůj
peněžitý dluh ze zakládaného závazkového vztahu a zároveň svolí k vykonatelnosti

46

Dle ust. § 6 not. ř. jsou notářské zápisy a jejich stejnopisy, výpisy z notářských zápisů a podle tohoto
zákona sepsané listiny o ověření (dále jen „notářské listiny“) veřejnými listinami, jestliže splňují
náležitosti stanovené pro ně tímto zákonem.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.10.2000, sp. zn. 21 Cdo 267/2000.
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notářského zápisu. V takovémto případě se jedná o způsobilý exekuční titul, pokud
obsahuje obligatorní náležitosti, a to výši dluhu a lhůtu pro plnění.49
b)

Uznání peněžitého dluhu.

Dlužník

uznává

jednostranně

svůj

peněžitý

dluh

a

zároveň

svolí

k vykonatelnosti. Podstatnými náležitostmi tohoto notářského zápisu je výše dluhu,
označení právního důvodu dluhu a osoby věřitele, lhůty pro zaplacení dluhu
a povinnosti dlužníka zaplatit dluh ve stanovené lhůtě, pokud nebyl uhrazen dluh řádně
a včas.50
c)

Notářský zápis o dohodě, na základě které se povinný zaváže splnit

pohledávku nebo jiný nárok věřitele vyplývající z určitého závazkového právního
vztahu, který vznikl před sepsáním notářského zápisu.
Předpokladem je existence závazkového právního vztahu. Na rozdíl od
předchozích typů notářských zápisů se mimo jiné liší tím, že pohledávka nemusí být
pouze peněžitá. Tento typ notářského zápisu musí obsahovat označení osoby povinného
a oprávněného, popis skutečnosti, na nichž jsou pohledávka či nárok založeny, předmět
plnění, doba plnění a prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti notářského
zápisu. Krom toho může obsahovat i podmínky, doložení času, popř. určení vzájemné
povinnosti oprávněného, na jejichž splnění je poskytnutí předmětu plnění vázáno.51
Dohoda osoby oprávněné a povinné v notářském zápise nemá hmotněprávní
povahu. Jedná se o jednu z náležitostí, kterou musí notářský zápis se svolením
k vykonatelnosti obsahovat, aby byl z hlediska materiálního vykonatelný ve smyslu ust.
§ 40 odst. 1 ex. ř. Dohoda sama o sobě nemá za následek vznik, změnu či zánik práv
nebo povinností účastníků právního vztahu.52
Podle notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti lze provádět exekuci
pouze tehdy, jestliže splňuje formální náležitosti stanovené pro sepisování notářských
zápisů o právních jednáních, jestliže obsahuje dohodu osoby oprávněné (zpravidla
věřitele) s osobou povinnou (zpravidla dlužníkem), v níž jsou přesně individualizovány
oprávněná a povinná osoba a vyznačen právní důvod plnění (tj. vylíčeny rozhodné
49

Ust. § 71a odst. 1 notářského řádu.
Ust. § 71a odst. 2 notářského řádu.
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skutečnosti, na nichž se plnění zakládá), předmět plnění (tj. přesný obsah a rozsah
plnění) a doba plnění (tj. přesně a určitě určena doba, do které se povinná osoba
zavazuje předmět plnění poskytnout oprávněné osobě), a jestliže osoba povinná v něm
svolila k vykonatelnosti.53 Svolením k vykonatelnosti se rozumí takové prohlášení
povinné osoby, z něhož vyplývá, že tato osoba souhlasí s tím, aby notářský zápis byl –
v případě, že v určené době osobě oprávněné řádně stanovený předmět plnění
neposkytne – bez dalšího titulem pro exekuci a že dohoda, o níž má být sepsán notářský
zápis, musí obsahovat závazek splnit pohledávku nebo jiný nárok vyplývající
ze závazkového právního vztahu, přičemž povinný svoluje k vykonatelnosti teprve – a
pouze – pro případ, že to, k čemu se zavázal, nesplní řádně a včas, tj. že v budoucnu
nastane absence solučního úkonu. Projev vůle, jímž osoba povinná uvedená
v notářském zápisu souhlasí s jeho vykonatelností, má procesněprávní povahu, neboť
jeho účelem a smyslem je vznik exekučního titulu.54
Kdyby exekuční soud vydal pověření a soudní exekutor následně prováděl
exekuci dle notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ačkoliv k tomu oprávněný
neměl z hlediska hmotného práva nárok, je to důvod k zastavení exekuce. Ačkoliv lze
na první pohled tuto problematiku považovat za zcela jasnou, není tomu tak. V odborné
literatuře se vyskytují negativní postoje stran toho, proč by exekuční soud neměl ke
kauzálním vadám podkladového rozhodnutí přihlížet. Soud nemá přeci nalézat právo,
ale pouze vykonat exekuční titul. Toto omezení expresivně vyplývá ze zákonného
vymezení podstatných náležitostí exekučního návrhu, neboť oprávněný zásadně nemá
v návrhu uvádět skutečnosti, které ke vzniku exekučního titulu vedly. Striktní oddělení
notářského zápisu jakožto exekučního titulu a dohody je tedy mylnou domněnkou,
neboť formu nelze oddělit od obsahu. Dohoda je jednak úkonem notáře a jednak
zachycením souhlasného projevu účastníků dohody, tedy hmotněprávním úkonem
signatářů.55 Naproti tomu judikatura soudů zaujímá v současné době zcela odlišný
postoj. Je-li vedena exekuce podle notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti,
ačkoliv oprávněný nemá na vymáhané plnění podle hmotného práva nárok, je to důvod
pro zastavení exekuce ve smyslu ust. § 268 písm. h) o. s. ř. Exekuce je totiž nepřípustná,
protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.56 Domnívám se, že
53
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exekuční soud se v případě přezkumu notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti
oproti jiným exekučním titulům paradoxně dostává do fáze nalézacího řízení.
Přihlédneme-li k tomu, že oprávněný nemusí absolvovat někdy až poměrně zdlouhavé
nalézací řízení a pokud má být zabezpečeno řádné vedení exekuce, je nutno klást
zvýšené nároky jednak na dodržení formálních náležitostí notářských zápisů, jednak
na přísnou kontrolu oprávněnosti nároku oprávněného dle hmotného práva. Z řízení o
vedení exekuce se tedy stává jakési „kvazinalézací“ řízení, jehož cílem je nikoliv
provedení exekučního titulu, ale přezkum práva.57

2.1

Problematické aspekty
Problematika notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti není ani teoreticky

ani prakticky věcí úplně jednoduchou, i když se tak může na první dojem zdát. Je nutno
jí věnovat patřičnou pozornost a vyjasňovat tak vzniklé nejasnosti vyskytující se
v praxi. Tato kapitola má reagovat na vzniklé problematické jevy, se kterými jsem se ve
své praxi setkala.
2.1.1

Vymáhané plnění

Jedna z poměrně častých nejasností vyskytujících se v souvislosti s notářskými
zápisy je, že exekuce může být zastavena i poté, co exekutor od povinného už vymohl
byť i část finančních prostředků. Soudní judikaturou bylo dovozeno, „že je-li exekučním
titulem notářský zápis se svolením k vykonatelnosti a domáhá-li se povinný zastavení
exekuce podle ust. § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. z důvodu, že oprávněný nemá na
vymáhané (vymožené) plnění podle hmotného práva nárok, rozhodne soud o tomto
návrhu povinného i poté, co pohledávka s příslušenstvím a náklady exekuce byly již
vymoženy.“58 Jinak řečeno; provedení exekuce nebrání věcnému rozhodnutí o takovém
návrhu povinného. V této souvislosti je potřeba akcentovat skutečnost, že pokud
bychom připustili shora uvedený výklad Nejvyššího soudu, bude tento zřejmě pro
oprávněného znamenat do jisté míry určitou právní nejistotu. Na první pohled se může
jevit notářský zápis jako celkem bezproblémový nástroj vymahatelnosti práva, neboť
byl, je a zřejmě i bude poměrně často využívaným prostředkem pro efektivní vymožení
pohledávky oprávněného, nicméně v souvislosti s výše uvedeným již tomu tak být
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nemusí. Na straně druhé je ovšem mít na zřeteli i opačný pohled, a to takový, že
vykonatelný notářský zápis může být jen takový, který je v souladu s hmotným právem.

2.1.2

Ztráta výhody splátek

V rámci obecných poznámek je nutno zmínit zákonné ust. § 1931 NOZ, dle
kterého „bylo-li ujednáno plnění ve splátkách a nesplnil-li dlužník některou splátku, má
věřitel právo na vyrovnání celé pohledávky, pokud si to strany ujednaly. Toto právo
může věřitel uplatnit nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky.“ Toto ustanovení
přejalo úpravu možnosti plnit ve splátkách tak, jak byla tato upravena v ust. § 565
zákona č. 40/1964 Sb. Zákonné ustanovení zákona rovněž zachovalo zásadu, že
samotné plnění ve splátkách, ale i ztráta výhody splátek musí být ujednány zvlášť. O
ztrátu výhody splátky půjde za předpokladu, kdy při nezaplacení jedné splátky je věřitel
oprávněn žádat celý zbytek pohledávky najednou. Věřitel vyzve dlužníka ke splnění
celého závazku. Věřitel je oprávněn vyzvat dlužníka i podáním žaloby k soudu, nebo
pokud má vykonatelné rozhodnutí povolující splátky pod ztrátou lhůt, je oprávněn podat
exekuční návrh soudu.59 Stran práva věřitele uplatnit své právo na zaplacení celého
dluhu pouze do splatnosti nejbližší další splátky bylo rovněž zachováno. Pokud ovšem
věřitel dlužníka řádně nevyzve k zaplacení splátky v uvedené lhůtě a dlužník příští
splátku včas zaplatí, věřitel je oprávněn vymáhat pouze nezaplacenou částku.60
Stran vzniklých nejasností v oblasti ztráty výhody splátek a následnému vývoji
judikatury považuji za nezbytné zabývat se touto matérií detailněji. Plnění dluhu ve
splátkách je de facto plněním po částech s tím rozdílem, že výše a splatnost jednotlivých
splátek je předem určena. Při plnění ve splátkách jde vlastně o dvojí dobu splatnosti.
Jednak je stanovena doba plnění jednotlivých splátek a zároveň doba splatnosti celé
pohledávky je určena poslední splátkou. Závazek pak zaniká postupně tak, jak jsou
splátky plněny. Prodlení dlužníka se posuzuje u každé splátky zvlášť. Součástí
podmínek splatnosti jednotlivých splátek může být i určení, že pro nesplnění některé
splátky je věřitel oprávněn žádat celý zbytek pohledávky najednou. Své právo uplatní
pouze do splatnosti nejbližší další splátky. Jinými slovy, zavázala-li se osoba povinná
v dohodě účastníků podle ust. § 71b not. ř., že svůj dluh s příslušenstvím bude osobě
oprávněné splácet v pravidelných měsíčních splátkách s určením jejich data splatnosti
pod ztrátou výhody splátek, a ocitla-li se osoba povinná v prodlení s úhradou dohodnuté
59
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splátky v den její splatnosti, může se osoba oprávněná v době do splatnosti nejblíže
příští splátky domáhat návrhem na nařízení exekuce uspokojení celého dluhu
(pohledávky) s příslušenstvím. Klíčovou právní otázkou je, zda právo věřitele žádat o
zaplacení celé pohledávky trvá vždy po celou dobu, než nastane splatnost následující
splátky, nebo zda zaniká v případě, že dlužník splátku, se kterou byl v prodlení, uhradí.
Při hlubší úvaze dospějeme k závěru, že k této problematice existuje několik
zcela rozdílných pohledů. Nejvyšší soud již dříve opakovaně judikoval, že věřitel může
své právo uplatnit pouze do splatnosti nejbližší další splátky. Pokud tak neučiní a
dlužník řádně a včas příští splátku zaplatí, může věřitel vymáhat jen nezaplacenou jednu
splátku.61 Odklon od své dosavadní judikatury učinil ve svém rozhodnutí pod sp. zn. 21
Cdo 2600/2014, když deklaroval, že „účelem institutu ztráty výhody splátek není
ochrana věřitele pouze pro případ, že dlužník dohodnutou splátku neuhradí vůbec, ale i
pro případ, že dlužník neuhradí dohodnutou splátku řádně a včas, tedy v době její
splatnosti. Věřitel se sjednanou ztrátou výhody splátek tedy může v případě prodlení
dlužníka s úhradou dohodnuté splátky žádat o zaplacení celé pohledávky až do
splatnosti nejblíže příští splátky, aniž by bylo jakkoliv rozhodné, zda dlužnou splátku, se
kterou byl v prodlení, po její splatnosti uhradil.“62
K této poněkud diskutabilní otázce lze nalézt i postoj odborné literatury, která se
přiklání ke zcela opačnému; „právo věřitele žádat o zaplacení celé pohledávky trvá vždy
pouze po dobu, po kterou je dlužník v prodlení s úhradou příslušné splátky, když ztráta
výhody splátek chrání věřitele v případě, že mu dlužník přestane platit a dostane se do
prodlení s placením svých závazků. Možnost zesplatnění celého dluhu by měla být
vázána na prodlení. Prodlení je základním předpokladem pro právo žádat splatnost celé
pohledávky. Pokud dlužník přestává být v prodlení, odpadá důvod, pro který je možnost
věřitele žádat splatnost celého dluhu stanovena. Pokud dlužník nemá vůči věřiteli
neuhrazenou žádnou splátku po splatnosti, není zde důvod, aby byl celý dluh
zesplatněn.“63
S ohledem na výše uvedené se přikláním spíše k názoru učiněnému Nejvyšším
soudem, neboť možnost zesplatnění celého dluhu není striktně vázána na dobu, v níž je
dlužník v prodlení s úhradou svého dluhu. Je-li právo věřitele požadovat úhradu celého
dluhu pro nesplnění některé splátky, je tím míněn nejen stav, kdy splátka není uhrazena
61
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vůbec, ale rovněž stav, kdy splátka uhrazena řádně není, tj. ve lhůtě její splatnosti.64
Dlužník má být veden důsledně k tomu, aby splátky na dluh plnil v souladu s dohodou
účastníků ve lhůtě jejich splatnosti. Podání exekučního návrhu věřitele nelze rovněž
považovat za rozpor s dobrými mravy, neboť institut ztráty výhody splátek slouží
k zajištění jistoty oprávněného, že jeho pohledávka bude uspokojena.

2.1.3

Smluvní pokuta

Formulace smluvní pokuty u notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti
vyvolává aplikační problémy, které brání tomu, aby byl využit celý jejich potenciál.
Nutno v této souvislosti odpovědět na otázku, zda lze považovat materiálně vykonatelné
podkladové rozhodnutí ukládající povinnost zaplatit oprávněnému smluvní pokutu
z jistiny dluhu určené v procentní výši od konkrétního data do zaplacení? Smluvní
pokuta není příslušenstvím pohledávky jako například úrok či úrok z prodlení, nýbrž je
samostatným nárokem se samostatnou splatností.65 Výrazem ustálené rozhodovací
praxe soudů je, že ve vztahu k požadované smluvní pokutě jakožto samostatnému
nároku, který netvoří příslušenství pohledávky, se problematickou stále ukazuje
náležitost předepsaná v ust. § 71b odst. 2 písm. e) not. ř. Jedná se o dobu plnění, která
musí přesně a určitě stanovit dobu, do které je povinná osoba povinna předmět plnění
poskytnout osobě oprávněné a současně vymezit dobu, po jejímž marném uplynutí
může oprávněná osoba důvodně podle zápisu navrhnout exekuci. Existence doby plnění
jako hmotněprávního institutu zakládajícího obecně splatnost závazku v dohodě
účastníků zápisu je na rozdíl od lhůty k plnění (coby procesněprávního předpokladu
vykonatelnosti povinnosti), jejíž nedostatek lze v určitých případech zhojit ve smyslu
ust. § 40 odst. 2 exekučního řádu, nezbytným materiálním předpokladem vykonatelnosti
notářského zápisu.66
U shora formulované smluvní pokuty lze dospět k závěru, že exekuci pro její
vymožení dle notářského zápisu nařídit nelze, neboť požadavek sjednání přesné a určité
doby plnění u ní chybí. Shora uvedená formulace je dostačující pouze z hlediska
vymezení předmětu plnění a nikoliv již z hlediska doby plnění, jak jej má na mysli ust.
§ 71b odst. 2 písm. e) not. ř., přičemž z ní není zřejmé, kdy je smluvní pokuta splatná a
do kdy tedy má být zaplacena, aby po marném uplynutí takové doby mohl být ohledně
64
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ní podán exekuční návrh.67 Ve vztahu k takovéto smluvní pokutě tedy není notářský
zápis materiálně vykonatelný. Aplikace notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti
představuje radikální zásah do práv a povinností účastníků občanskoprávního vztahu, a
to v tom smyslu, že se do budoucna již nepředpokládá řešení sporů cestou nalézacího
řízení. Je proto nutné klást zvýšené nároky zejména na formálně obsahovou náplň
takovéhoto zápisu. Tomuto přístupu koresponduje i odborná literatura a judikatura
soudů.68
2.1.4

Změna osoby věřitele

Ze zákonné dikce ustanovení § 37 odst. 1 ex. ř. plyne, že „exekuci lze vést jen na
návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo
převedeno právo z rozhodnutí podle § 36 odst. 3 a 5.“ Změní-li se tedy osoba věřitele,
nemusí to mít nutně vliv na vykonatelnost podkladového rozhodnutí pro nového
věřitele. Výše zmíněné ustanovení zákona vyjadřuje zásadu dispoziční, která je
uplatňována v exekučním řízení. Exekuční návrh je jednou ze základních procesních
podmínek, jejíž splnění se vyžaduje pro zahájení exekučního řízení. Bez návrhu, až na
zákonné výjimky, nemůže exekuční řízení začít. Aktivně legitimovaným k podání
návrhu na výkon exekuce je oprávněný. Návrh na výkon exekuce může podat i ten, kdo
prokáže, že na něho přešlo právo z exekučního titulu. Přechod povinnosti nebo převod
či přechod práva lze prokázat listinou vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo
notářem, pokud nevyplývá přímo z právního předpisu.69
2.1.5

Doba plnění

Dobou plnění rozumíme dobu, která je stanovena pro splnění závazku. Pokud
jde o pohledávku ve smyslu hmotněprávního titulu ještě nesplatnou, musí být doba
plnění totožná s dobou plnění stanovenou v hmotněprávním titulu. Jde-li o pohledávku
již splatnou, musí být doba plnění určená dohodou stran. Není možné, aby v okamžiku
sepsání notářského zápisu lhůta splatnosti (doba plnění sjednána v dohodě se svolením
k vykonatelnosti) již uplynula.70
Nelze tedy bez dalšího považovat za vykonatelný exekuční titul dohodu, která
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byla sepsána před uplynutím splatnosti závazku, ale strana k dohodě přistoupila až po
uplynutí této dohody.71
2.1.6

Předmět plnění

Předmětem plnění je to, co se povinná osoba (dlužník) zavázala splnit. Nejčastěji
zřejmě půjde o peněžní prostředky. Soudní judikaturou Nejvyššího soudu ČR bylo
dovozeno, že notářský zápis nesplňuje podmínky vykonatelného podkladového
rozhodnutí, když „výše poskytnutého plnění je stanovena maximální částkou.“72
V posuzovaném notářském zápise byla uzavřena smlouva o úvěru, ve které se věřitel
zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr do výše 60 000 000,- Kč. V dohodě pak byl
předmět plnění určen jen odkazem na smlouvu o úvěru. Nejvyšší soud ČR dospěl
k závěru, že uvedená horní mez plnění daná maximální výší není pro určení předmětu
plnění dostatečně určitá. Notářský zápis nelze bez dalšího považovat za materiálně
vykonatelný.73
Z výše uvedeného tedy nutně plyne, že notářský zápis se svolením
k vykonatelnosti musí obsahovat přesnou částku poskytovaného plnění. Nelze
považovat formulaci „až do částky“ za vyhovující stran požadavku určitosti kladených
na předmět plnění. Předmětem plnění je i příslušenství jistiny, tj. úroky z prodlení.
V současné době se judikatura přiklání k tomu, že je nutností, aby spolu s jistinou byl
vykonatelný i úrok běžný, a musí tak být v notářském zápise se svolením k
vykonatelnosti dostatečně jasně a určitě specifikován.74 Musí být patrné, z jaké jistiny
byl úrok stanoven, v jaké výši a od kterého měsíce a roku musejí být spláceny.

2.1.7

Úrok z prodlení

Úrok z prodlení je v současné době chápán jako jeden ze zákonných sankčněmotivačních mechanismů pro vynucení včasného plnění. Cílem je prevence působení
na dlužníka, aby dlužnou částku zaplatil řádně a včas. Jedná se také o jakousi
kompenzaci, neboť nahrazuje věřiteli i část utrpěné újmy, která mu opožděnými
platbami vznikla.
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Ve vztahu k úrokům z prodlení se jeví dosti problematická formulace úroků
v notářských zápisech se svolením k vykonatelnosti, která často neodpovídá požadavku
na určité vymezení rozsahu a obsahu práv přiznaných exekučním titulem. Jedná-li se o
úroky, pak z hlediska určitosti předmětu plnění musí být jednoznačně stanovena jejich
výše a doba, za kterou mají být hrazeny, přičemž konec této doby může být vyjádřen i
odkazem na skutečnost, která nastane v budoucnu (typicky do zaplacení).75 Při absenci
tohoto atributu se nutně stává podkladové rozhodnutí nevykonatelným, neboť u něj
chybí vymezení konce doby, za kterou mají být úroky z prodlení hrazeny. Lze se sice
domnívat, že by měly být placeny do zaplacení, avšak domněnka zde nestačí a
z hlediska určitosti předmětu plnění je zapotřebí výslovného vyjádření. V případě, kdy
by dospěl soud k závěru zcela opačnému, tedy že formulace doby plnění v případě
úroků z prodlení do zaplacení není dostatečným určením doby plnění, pak by se jistě
jednalo o interpretaci extrémně odchylující se od výklady ustálené soudní judikatury.
Tomu ostatně koresponduje i obecně zastávaná judikatura Ústavního soudu.76
Z právě uvedeného mimo jiné plyne i další nejasnost, a to zda je notářský zápis
se svolením k vykonatelnosti materiálně vykonatelným exekučním titulem, není-li
z něho pro chyby v psaní, v počtech nebo pro jinou zjevnou nesprávnost zřejmé, v jaké
výši a kam mají být uhrazeny všechny jednotlivé splátky, a je-li v něm zároveň
ujednáno, že nezaplacením některé ze splátek se stává splatným celý dluh? Jak již bylo
výše uvedeno, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je exekučním titulem ve
smyslu ust. § 40 odst. 1 písm. d) ex. ř., jestliže splňuje formální náležitosti stanovené
pro sepisování notářských zápisů o právních jednáních, jestliže obsahuje dohodu osoby
oprávněné ze závazkového právního vztahu s osobou povinnou, v níž jsou přesně
označeny jako oprávněná a povinná osoba, uvedeny skutečnosti, na nichž se pohledávka
nebo jiný nárok zakládá, předmět plnění a doba plnění, a obsahuje prohlášení osoby
povinné se svolením k vykonatelnosti zápisu.77 V této souvislosti je nutno bezesporu
akcentovat stanovení místa plnění, přičemž platí obecné pravidlo, že místem plnění je
to, kde je dlužník povinen svůj dluh uhradit, přičemž při určení místa má přednost
dohoda stran. Není-li ovšem plnění určeno dohodou stran, nemá tato absence vliv na
materiální vykonatelnost notářského zápisu. Není logického důvodu, aby totéž neplatilo
i na situaci, kdy se sice účastníci pokoušeli určit si místo plnění dohodou, avšak tak bylo
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učiněno zcela neúspěšně důsledkem chyby či jiné zjevné zřejmé nesprávnosti. Lze tedy
shrnout, že je-li v době podání exekučního návrhu z obsahu exekučního titulu ve formě
notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti zcela zjevné, že se strana povinná
dostala do prodlení s plněním dluhu jako celku, protože řádně a včas nezaplatila
některou ze splátek, je takový notářský zápis materiálně vykonatelným exekučním
titulem, i když z něho následkem chyby v psaní nebo v počtech není patrné, v jaké výši
a kdy měly být zaplaceny další splátky, k nimž mělo dojít poté, co se povinná strana
ocitla v prodlení splněním dluhu jako celku pro nezaplacení některé z dřívějších a kdy
se stal dluh z toho důvodu zcela splatným.78

2.1.8

Pluralita dlužníků

Při zkoumání, zda k exekuci navržený titul je materiálně vykonatelný, nelze věc
hodnotit jen z přísně restriktivního hlediska, a to zda je výslovně stanoven rozsah plnění
dluhu více dlužníky a zda v případě absence takového určení rozsahu plnění bude (či
naopak nebude) možno aplikovat ust. § 40 odst. 3 ex. ř. zakládající fikci rovnosti podílů,
ale je také nutno přihlížet ke zjevným souvislostem založeným hmotným právem. 79
Zákonné ustanovení § 40 odst. 3 ex. ř. dává možnost dovodit u některých
exekučních titulů pravidlo, že všichni jsou povinni plnit rovným dílem v případě, že
podkladové rozhodnutí neobsahuje přesný popis rozdělení povinnosti k plnění mezi více
povinnými. Toto pravidlo lze samozřejmě uplatnit pouze u exekučních titulů
ukládajících

povinnost

k dělitelnému

plnění.

Notářský

zápis

se

svolením

k vykonatelnosti nelze a priori považovat za materiálně nevykonatelný jen proto, že
povinnost k dělitelnému plnění v něm byla uložena více dlužníkům, aniž by notářský
zápis stanovil, má-li být dlužníky plněno solidárně či děleně (a jakými podíly). V tomto
případě se uplatní zásada, že povinní jsou povinni plnit stejným dílem společně a
nerozdílně. 80
S velkou opatrností nicméně považuji za rozumnější, a to i z důvodu předejití
potenciálním sporům, aby notářský zápis obsahoval výslovnou formulaci „společně a
nerozdílně“.

V případě

absence

rozsahu

plnění

dlužníků

pak

může

dojít

ke zpochybňování vykonatelnosti notářského zápisu, a tedy i ke zbytečným průtahům
v oblasti vymáhání pohledávky oprávněného.
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2.1.9

Ručitelský závazek

Shora citované pravidlo ovšem nelze aplikovat v případě ručitelů a dlužníka,
neboť ručitelský závazek není solidárním závazkem, ani dělitelným plněním, z něhož by
nebylo jasné, jakým poměrem mají povinné osoby plnit. V notářském zápise se
svolením k vykonatelnosti je nutné vyjádřit povinnost povinného (ručitele) splnit dluh
takovým způsobem, aby toto odpovídalo akcesorickému vztahu dlužníka a ručitele,
stejně jako vztahu těchto dvou osob vůči věřiteli (oprávněné osobě).81 Formulace
„plněním jednoho zaniká v rozsahu jeho plnění povinnost druhého“ by byla dle mého
názoru zcela dostačující z hlediska vykonatelnosti. Jestliže notářský zápis obsahuje
pouze částečné vymezení rozsahu předmětu plnění ve vztahu mezi ručiteli navzájem
(každý sám za sebe), nikoliv však mezi ručiteli a dlužníkem, nelze považovat takové
vymezení rozsahu předmětu plnění za určité a předmětný notářský zápis vůči ručiteli za
materiálně vykonatelný. Jinak řečeno; exekuční titul není materiálně vykonatelný,
jestliže obsahuje při vymezení ručitelského závazku, v jakém rozsahu zaniká povinnost
k plnění po splatnosti při splnění (i částečnému) dluhu dlužníkem (a naopak).
2.2

Srovnání se slovenskou právní úpravou
Slovenská právní úprava notářských zápisů oproti české neupravuje žádné druhy

notářských zápisů. Náležitosti notářských zápisů jsou uvedeny v not. p. a EP. K tomu,
aby mohl být notářský zápis exekučním titulem, musí splňovat veškeré náležitosti
uvedené v EP, které jsou při srovnání s českou úpravou téměř analogické. Jsou jimi:

a)

právní závazek,

Jedná se o povinnost ze závazkového právního vztahu mezi věřitelem a
dlužníkem. V této souvislosti je nutno zmínit judikaturu soudů ve smyslu uznání dluhu.
Pokud v době sepsání notářského zápisu neexistoval dluh, nebo nebyla známa ani výše
dluhu, nemohl povinný takovýto dluh uznat. Výše dluhu, lhůta k plnění musí být přesně
specifikované v notářském zápise, neboť nestačí se odvolat pouze na smlouvu. Dlužník
se nemůže v notářském zápise zavázat na úhradu úroků bez toho, aniž by v době sepsání
notářského zápisu nebyl v prodlení.82
81
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b)

právní důvod,

c)

předmět,

d)

lhůta k plnění,

e)

individualizace osoby oprávněného a povinného.

Zde je nutno akcentovat skutečnost, že notářský zápis musí být uzavřen mezi
osobou povinného a oprávněného, kteří jsou současně účastníky závazkového právního
vztahu. Jedná se tedy o dvojstranné právní jednání. V případě uznání dluhu, pominemeli obligatorní náležitosti uznání dluhu, je vyžadován pouze podpis dlužníka.

f)

souhlas povinného s vykonatelností notářského zápisu.

Při komparaci české a slovenské právní úpravy notářských zápisů lze dospět
k závěru, že ve slovenském právním prostředí je zcela jiným způsobem vymezena
hranice přezkumu pravomoci exekučního soudu ve fázi rozhodování o udělení pověření
soudnímu exekutorovi. Exekuční soud přezkoumává exekuční návrh a exekuční titul
z hlediska souladu se zákonem. Exekuční soud je povinen zkoumat, zda má exekuční
návrh veškeré náležitosti, zda je k návrhu připojený exekuční titul opatřený doložkou
vykonatelnosti a zda je exekuční titul vykonatelný. Při tomto zkoumání vychází
z tvrzení oprávněného v návrhu na vykonání exekuce a z exekučního titulu, neprovádí
dokazování.83 Pokud je exekuční návrh v rozporu se zákonem, exekuční soud neudělí
soudnímu exekutorovi pověření. Ve srovnání s českou právní úpravou lze při hlubším
zkoumání dospět k závěru, že slovenská úprava notářských zápisů je do jisté míry
znevýhodněna oproti jiným exekučním titulům. Ve smyslu ust. § 53 odst. 1 EP není
exekučnímu soudu uložena žádná lhůta pro (ne)pověření soudního exekutora v případě,
že je exekučním titulem notářský zápis.
Přezkum notářských zápisů v exekučním řízení dosahuje na Slovensku
dalekosáhlých rozměrů ve vztahu ke spotřebitelům, neboť je exekučním soudům často
vytýkáno, že svým věcným přezkumem notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti
přesahují rámec ochrany spotřebitelů. Soudy reagují na takováto „nařčení“ tím, že
nebo smlouva o úvěru, není materiálně vykonatelným exekučním titulem, protože v době uznání dluhu a
prohlášení povinné osoby o souhlasu s vykonatelností notářského zápisu ještě žádný dluh neexistoval. Je
možné uznat pouze dluh, který už vznikl a ne který vznikne v budoucnu.
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poukazují na své závazky plynoucí Slovenské republice k Evropské unii. „Oprávněný
nemůže žádat, aby exekuční soud navzdory explicitní zákonné úpravě neposkytl ochranu
spotřebiteli ex offo a jen odklepl nucené postihnutí majetku povinného. Soudní kontrola
exekučního soudu není jen o podporování nečinnosti spotřebitelů, ale o zamezení
nekalosti dodavatelů. A v tomto směru třeba i uvést proč. Je to v zájmu vyšší kvality
života běžných lidí. Samozřejmě že se při soudní kontrole sveze i pohodlnější
spotřebitel, ale je nutno počítat i s množstvím průměrných spotřebitelů, kteří ve světle
judikatury nedokážou vyhodnotit smluvní podmínky. Nejde tady o bezbřehou ochranu
spotřebitele, ale o splnění závazků z mezinárodní Smlouvy o fungování Evropské unie
(čl. 169, čl. 7 Ústavy).“84 Součástí exekučního titulu – notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti je i smlouva, na kterou se zápis odvolává. Nemůže být tedy žádných
pochybností o tom, že přezkumem souladnosti se zákonem podléhá i takováto
smlouva.85 Shora uvedené argumentace kvituje i odborná literatura na Slovensku, když
se přiklání k názoru, že jestliže notářský zápis se svolením k vykonatelnosti obsahuje
nekalou doložku, například je v ní obsažená spotřebitelská smlouva s nepřiměřenými
úroky z prodlení, podle judikatury Soudního dvora Evropské unie je nutno poskytnout
spotřebiteli v exekučním řízení ochranu ze strany exekučního soudu.86

2.2.1

Dílčí závěr

Domnívám se, že česká právní úprava je oproti slovenské mírnější, neboť ve
smyslu ust. § 43a odst. 3 ex. ř. pověří exekuční soud vykonáním exekuce soudního
exekutora, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení
exekuce. Samotná dikce ustanovení exekučního řádu může evokovat takový výklad, že
termín „všechny zákonem stanovené předpoklady“ pouze odkazuje na procesní
podmínky exekučního řízení, místo na soulad exekučního titulu se zákonem. Navzdory
tomu je nutno akcentovat, že exekuční soudy bezesporu zkoumají i materiální
a formální vykonatelnost exekučních titulů před pověřením soudního exekutora pro
vedení exekuce.
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti předchází sporům v nalézacím
řízení u soudu. Případný spor je předem vyřešen, a nalézací řízení tedy nepřichází
v úvahu. Z tohoto důvodu vnímám roli a úkol notáře sepisovat notářské zápisy jako
84
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jednu z jeho nejdůležitějších pravomocí. Podle české právní úpravy je notář povinen
odmítnout vykonat požadovaný úkon z důvodů taxativně určených zákonem. Zejména
půjde o případy, kdy úkon odporuje zákonům nebo dalším obecně závazným právním
předpisům.87 Ve smyslu slovenské právní úpravy je notář povinný odmítnout vykonat
právní úkon, když je zřejmé, že úkon odporuje zákonu, obchází zákon, příčí se dobrým
mravům anebo je vykonání úkonu svěřeno jinému orgánu veřejné moci podle zvláštního
zákona. Odmítnout sepsat notářský zápis je možné jen, zda jde o takový rozpor se
zákonem, který dosahuje intenzitu „zjevný“.88 Tento pojem není nicméně nikde
v zákoně blíže definován a jeho výklad závisí čistě na právním názoru notáře. Je
otázkou, zda je takováto výkladová volnost v souladu s právní jistotou. Dlužno
konstatovat, že česká právní úprava je ve srovnání se slovenskou preciznější, protože
zcela jednoznačně stanovuje povinnost odmítnout uskutečnit požadovaný úkon, a to
vždy, když je v rozporu se zákonem. Oproti tomu slovenská právní úprava svou zcela
vágní konstrukcí evokuje právní výklad, že právní jednání notáře může být v rozporu
s právními předpisy „zjevně“ nebo „nezjevně“.
Tato kapitola měla reagovat na mnohotvárnost právní praxe v oblasti posuzování
účinků notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Ačkoliv se může zdát, že
notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je ve své podstatě jednoduchý právní
institut, není tomu tak. Aplikační problémy brání tomu, aby byl využit jeho celý
potenciál, neboť považuji tento exekuční titul za jeden z nejefektivnějších prostředků
pro vymáhání práva. Česká právní úprava je se svou úpravou druhů notářských zápisů
preciznější oproti slovenské úpravě. Nicméně judikatura českých soudů dle mého
pohledu značně zasahuje do právní jistoty věřitelů, neboť judikatura Nejvyššího soudu
České republiky připustila výklad, že exekuci je možno zrušit i po vymožení
pohledávky.89 Současně také mám za to, že právní úprava v obou státech poskytuje
dostatečné prostředky k ochraně a obraně dlužníka.
Domnívám se, že je nutno neustále přispívat a podporovat využití notářského
zápisu se svolením k vykonatelnosti jako exekučního titulu, neboť tento bezpochyby
zcela jasně přispívá k urychlení celého procesu vymožení pohledávky. Z tohoto důvodu
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by bylo vhodné tento efektivní právní institut blíže představit veřejnosti a v případě
nejasných otázek a problémů zvolit progresivní řešení k jejich následné eliminaci.
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3.

Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti je ve smyslu ust. § 40 odst. 1

písm. a) ex. ř. exekučním titulem, jestliže splňuje formální náležitosti stanovené pro
sepis exekutorských zápisů uvedené v ust. § 79 a násl. ex. ř. Dohoda povinného a
oprávněného obsažená v exekutorském zápise se svolením k vykonatelnosti nemá
obdobně jako dohoda obsažená v notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti
ohledně povahy coby titulu pro vedení exekuce hmotněprávní povahu.90 Jedná se o
jednu z náležitostí, kterou musí exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
obsahovat, aby byl z materiálního hlediska vykonatelný. Dohoda oprávněného a
povinného tedy sama o sobě nemá za následek vznik, změnu nebo zánik práv nebo
povinností účastníků právního vztahu.91 I když je exekutorský zápis se svolením
k vykonatelnosti exekučním titulem, není rozhodnutím a nemá ani účinky, které zákon
s rozhodnutím spojuje. Má povahu veřejné listiny. Není ovšem vybaven účinky právní
moci ani závaznosti pro účastníky a pro všechny orgány, jaké mají například rozhodnutí
soudu vydaná v občanském soudním řízení.92 Má jen formální charakter. Obsahuje
pouze takové náležitosti, jaké jsou potřebné k tomu, aby byl jako titul pro vedení
exekuce vykonatelný.
Novelou provedenou zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se změnil zákon č.
99/1963 Sb., došlo k omezení sepisu exekutorských zápisů. Současná právní úprava
exekutorských zápisů je obsažena v ust. § 77 a násl. ex. ř., což de facto představuje tři
účinná paragrafová znění. Uvedená novela s sebou přinesla zrušení ust. § 78 ex. ř., dle
kterého byl soudní exekutor oprávněn sepisovat exekutorské zápisy se svolením
k vykonatelnosti. Současná právní úprava umožňuje soudnímu exekutorovi sepisovat na
žádost exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje a stavu věci, pokud osvědčení
není zákonem svěřeno jiným orgánům, zejména notářům podle občanského zákoníku.93
Exekutorský zápis je sepsán na základě dohody oprávněného a povinného a prohlášení
povinného, jímž svolil k jeho vykonatelnosti, aniž by byl soudní exekutor oprávněn
zkoumat podklad v hmotném právu. „V osvědčovací činnosti se jedná o úřední
potvrzení, že se před exekutorem něco událo, nebo že se exekutor přesvědčil o něčem, co
má nebo by mohlo mít právní význam. Právní význam osvědčovaných skutkových dějů a
90
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stavu věci je definován jako možnost, že by se mohly stát podkladem pro uplatňování i
nároků v uvedených řízeních. V osvědčovací činnosti se projevuje výkon pravomoci
státu, jejímž výkonem pověřil soukromého nezávislého exekutora. Exekutorský zápis o
osvědčení musí obsahovat místo a dobu skutkového děje nebo zjištění stavu věci.“94
Soudní exekutor tedy pojme do exekutorského zápisu děj a stav věci, o kterém se
osobně přesvědčil a který před ním proběhl. Soudní exekutor není legitimně oprávněn
k tomu, aby posuzoval, spekuloval a pouštěl se do vlastních úvah, jestli je právní
jednání účastníků v souladu s právní normou či nikoliv.
Ze zákonné dikce ust. § 86 ex. ř. vyplývá, že exekutorské zápisy musejí být po
sepsání uloženy neprodleně v kanceláři soudního exekutora pod uzávěrou. Soudní
exekutor je povinen dbát o zvýšenou ochranu exekutorských listin.95
Z hlediska sepsaných exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti je
nutné podotknout, že do doby, než byla kompetence soudních exekutorů k jejich sepisu
odňata, platí dle přechodných ustanovení k zákonu č. 396/2012 Sb., že exekutorské
zápisy, které byly sepsány do účinnosti citovaného zákona, jsou exekučním titulem i po
dni nabytí účinnosti téhož zákona.
3.1

Formalistické posuzování náležitostí EZ
Problematickou náležitostí u exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti

je výklad zákonného ustanovení ex. ř., kterýžto formuluje náležitosti exekutorského
zápisu se svolením k vykonatelnosti. Obdobně jako u ostatních exekučních titulů je
podstatné, aby exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti obsahoval veškeré
náležitosti stanovené pro jeho vykonatelnost. Nikoliv to, zda odpovídá skutečným
hmotněprávním vztahům mezi účastníky. Věcnou správností se exekuční soud
nezabývá.
Ust. § 79 zákona č. 120/2001 Sb., účinného do 31. 12. 2012, deklarovalo
formální náležitosti exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičemž podle
písm. e) tohoto ustanovení musel exekutorský zápis obsahovat údaj, jak byla ověřena
totožnost účastníků, svědků, důvěrníků a tlumočníků. Neznal-li soudní exekutor
účastníky, svědky úkonů, důvěrníky nebo tlumočníky osobně, musela být jejich
totožnost prokázána platným úředním průkazem nebo potvrzena dvěma svědky. Neznal-
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li exekutor ani svědky osobně, musela být jejich totožnost prokázána opět platným
úředním průkazem.96
Domnívám se, že odlišná interpretace by jistě byla v extrémním rozporu
s principem spravedlnosti a jako taková by neobstála z hlediska ústavní konformity.
Z právě řečeného mimo jiné vyvstává otázka, zda prohlášení soudního exekutora o tom,
že totožnost byla ověřena dle předložených platných průkazů, je dostačující z hlediska
prokázání totožnosti. Judikaturou Nejvyššího soudu ČR bylo vyvozeno, že takováto
formulace neodpovídá žádnému ze způsobů uvedených v exekučním řádu, neboť se
soudní exekutor omezil pouze na údaj o platnosti průkazu a neuvedl skutečnosti, že se
jednalo o průkazy úřední.97 Toto rozhodnutí bych podrobila kritice, neboť mám za to, že
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR je projevem přehnaného formalismu. Platný úřední
průkaz není zákonem nikde definován, nicméně je nepochybné, že se musí jednat o
průkaz vydaný příslušným státním orgánem a opatřený fotografií držitele.
Jak již bylo shora řečeno, s exekutorským zápisem, který neobsahuje některou z
formálních náležitostí, nelze spojovat vlastnost přímé vykonatelnosti a není ani veřejnou
listinou ve smyslu § 79 odst. 2 ex. ř. S ohledem na shora nastíněnou problematickou
situaci se nicméně domnívám, že soudní exekutor jistě při sepisu exekutorského zápisu
se svolením k vykonatelnosti ověřil řádně totožnost účastníků. Zřejmě se jednalo pouze
o jakousi písařskou chybu, formální nedostatek exekučního titulu. Tato skutečnost by
neměla mít vliv na vykonatelnost exekutorského zápisu, když povinný svůj dluh řádně
uznal a zavázal se jej splácet.
S otázkou ověření totožnosti účastníků úzce souvisí i otázka ověření totožnosti
na základě řidičského průkazu, přičemž na tuto problematiku lze nalézt různé postoje.
Někteří autoři zastávají názor, že využití řidičského průkazu k ověření totožnosti není
možné98, přičemž někteří tuto možnost připouštějí.99

3.2

Označení účastníka v EZ
Exekutorský zápis je exekučním titulem ve smyslu ust. § 40 odst. 1 písm. a) ex.

ř. pouze v případě, když splňuje formální náležitosti stanovené pro sepisování
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exekutorských zápisů.100 Musí obsahovat náležitosti označujícího účastníka, přičemž
musí být v zápise uvedeny způsobem určitým, nepřipouštějícím pochybnosti o tom, kdo
je účastníkem. Podle ust. § 79 odst. 1 písm. c) zákona č. 120/2001 Sb., účinného do 31.
12. 2012, musí být označení účastníků a jejich zástupců jménem, příjmením, bydlištěm
a rodným číslem, nemají-li rodná čísla, datem narození. 101
Problematickou se ukázala náležitost uvedení rodného čísla. V případě, kdy
předložený exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti má nedostatek spočívající v
tom, že v něm není řádně označen oprávněný, neboť u něho není uvedeno jeho rodné
číslo, nemá za následek jeho nevykonatelnost. Domnívám se, že v opačném případě by
došlo k neoprávněnému zásahu do práv oprávněného. Takovýto závěr by zřejmě byl
přepjatým formalismem. Tato skutečnost nezakládá újmu na materiální vykonatelnosti
exekutorského zápisu, neboť lze z něj bez pochybností dovodit, komu bylo přiznáno
právo nebo uložena povinnost. Mám za to, že uvedení data narození, když rodné číslo a
datum narození jsou dvě alternativy, jak určit účastníka ve vztahu k datu narození, je
dostačujícím údajem o tom, kdo je účastníkem řízení.
O jinou situaci půjde v případě, kdy v exekutorském zápisu je povinná osoba
identifikována jako žena, avšak s přiřazením data narození, resp. rodného čísla,
exekuční soud zjistí, že patří existujícímu muži. Toto dle mého názoru zakládá
neurčitost v označení povinné osoby, a tedy materiální nevykonatelnost exekutorského
zápisu, přičemž tato neurčitost plyne z rodného čísla, tedy identifikátoru, který by
obecně neměl připustit záměnu osob.

3.3

Oprava exekutorského zápisu
Možnost či mechanismus opravy exekutorského zápisu ve smyslu jeho prvopisu

(originálu) či opravy ve stejnopisech a výpisech z exekutorského zápisu exekuční řád
nijak neupravuje. Pouze v kancelářském řádu pro exekutory je v ust. § 26 odst. 7
počítáno s možností oprav, ovšem pouze ve stejnopisech či výpisech z exekutorského
zápisu, tj. pro případ, že se stejnopis či výpis odchyluje od prvopisu (originálu) zápisu.
Ze skutečnosti, že otázka opravy prvopisu exekutorského zápisu není upravena, však dle
mého názoru nelze dovozovat, že ji nelze učinit. Takový přístup by byl maximálně
formalistický a i v případě sebemenší písařské či početní chyby nebo jiné zřejmé
nesprávnosti by exekutorský zápis nedůvodně znevýhodňoval oproti notářskému zápisu,
100
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kde oprava prvopisu přípustná výslovně je.102 Domnívám se, že při nedostatku právní
úpravy exekučního řádu je třeba věc posoudit analogicky podle notářského řádu. Ten,
jak plyne z ust.

§ 60 v případě oprav chyb v psaní, počtech a jiných zřejmých

nesprávností v prvopisu (originále) zápisu počítá s tím, že doložka o opravě bude
podepsána všemi účastníky zápisu. Pouze pro případ opravy stejnopisu či výpisu
z notářského zápisu, popř. notářského zápisu, který nezachycuje úkon (neboť u
takového zápisu nejsou účastníci), se počítá s tím, že doložku o opravě podepíše pouze
notář. Tato skutečnost je zřejmá jednak z ust. § 60 notářského řádu, jednak z ust. § 12
kancelářského řádu pro notáře, který je v tomto bodě v podstatě shodný s kancelářským
řádem pro exekutory. Tato koncepce, kdy na opravu prvopisu zápisu je zapotřebí klást
po formální i materiální stránce stejné nároky jako na samotný zápis, je pochopitelná
vzhledem k tomu, že zápisy zachycují projevy vůle a úkony účastníků zápisu, a lze ji
dle mého názoru vztáhnout i na opravu prvopisu exekutorského zápisu zachycujícího
dohodu o přímé vykonatelnosti.

3.4

Stejnopis EZ
Exekuční judikatura se poměrně často věnuje i problematice stejnopisu

exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Jde především o otázku, zda lze
považovat exekutorský zápis za vykonatelný exekuční titul, když k exekučnímu návrhu
oprávněný připojil pouze kopii exekutorského zápisu, kde na zadní straně byl opatřen
razítkem, podle nějž kopie souhlasí s originálem, datem, podpisem a razítkem
exekutora.
Zákonné ust. § 38 odst. 2 ex. ř. deklaruje, že „k exekučnímu návrhu je třeba
připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o
jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti,
ledaže exekuční titul vydal exekuční soud.“103
Za této shora nastíněné situace jsem dospěla k závěru, že nejsou splněny
podmínky k vedení exekuce. Jak vyplývá z citované právní úpravy, je nezbytnou
přílohou exekučního návrhu v případě, že se oprávněný domáhá nařízení exekuce podle
exekutorského zápisu, stejnopis takovéhoto zápisu. Na rozdíl od jiných exekučních
102
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titulů nepočítá exekuční řád u exekutorského zápisu s tím, že by mohl být pro účely
nařízení exekuce předložen v jiné formě, než je jeho stejnopis.
Exekutorský zápis je ze zákona veřejnou listinou a pouze jako veřejná listina,
tzn. za předpokladu, že obsahuje všechny náležitosti předepsané zákonem, může být
způsobilým exekučním titulem. Vzhledem k tomu, že prvopis exekutorského zápisu je
trvale uložen u exekutora (stejně tak ověřený opis), používají se jako prostředky k
prokazování existence a obsahu exekutorského zápisu jeho stejnopisy, přičemž aby si i
stejnopisy zachovaly povahu veřejné listiny, musí obsahovat ověřovací doložku, jejíž
náležitosti jsou uvedeny v ust. § 107 odst. 2 ex. ř. Ověřovací doložka musí obsahovat
údaje o tom, že se stejnopis shoduje doslovně s exekutorským zápisem, tj. s jeho
prvopisem, který je trvale uložen u exekutora, komu je stejnopis určen a kdy byl
stejnopis vyhotoven. Exekutor pak musí doložku podepsat a připojit otisk svého
úředního razítka. Zákon zná vedle stejnopisu také ještě tzv. prostý opis exekutorského
zápisu, u kterého však ověřovací doložka nemá charakter veřejné listiny.104
Doložit existenci a obsah exekutorského zápisu jakožto veřejné listiny, a tedy
způsobilého exekučního titulu, je možné tedy ve shodě s citovaným § 38 odst. 2 ex. ř.
pouze předložením stejnopisu exekutorského zápisu s ověřovací doložkou mající
všechny náležitosti uvedené v ust. § 107 odst. 2 ex. ř. V případě, kdy tedy oprávněný
takovouto kvalifikovanou listinu nepředložil, lze uzavřít, že oprávněný nedoložil
exekuční titul (exekutorský zápis) v zákonem stanovené kvalifikované formě.

3.5

EZ sepsaný koncipientem
Úprava exekučního řádu před novelou provedenou zákonem č. 396/2012 Sb.

nevylučovala, aby byl exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsán
exekutorským koncipientem. Nezbytnou zákonnou podmínkou bylo písemné zmocnění,
které muselo být k udělení pověření soudního exekutora k exekučnímu návrhu
doloženo. Stanovené požadavky na exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti ve
smyslu ust. § 79 odst. 1 a 2 ex. ř. zůstávaly zachovány s tím, že zápis podepsal
exekutorský koncipient. Zároveň musel obsahovat uvedení soudního exekutora a jeho
sídla, přičemž soudním exekutorem, který jej nesepsal, nemohl být zápis podepsán.105
Exekutorský koncipient stvrdil svým podpisem pravost a obsahovou správnost listiny,
kterou vyhotovil. Domnívám se, že nebylo nutno, aby zmocnění bylo součástí
104
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exekutorského zápisu. Postačilo zmocnění obsažené v jiné listině, které muselo být
ovšem doloženo v okamžiku pověření soudu ve smyslu us. § 43a odst. 3 ex. ř.
Nepředložení tohoto zmocnění bych považovala za nedostatek exekučního titulu,
přičemž by soud byl povinen vyzvat a upozornit oprávněného, aby doplnil exekuční
návrh tak, že doloží ve stanovené lhůtě zmocnění. V případě absence požadované listiny
by soud byl povinen vydat pokyn pro soudního exekutora, aby zamítl exekuční návrh
pro nedostatek způsobilého exekučního titulu.
3.6

Existující pohledávka v době sepsání exekutorského zápisu
Je-li

exekučním

titulem

vykonatelný

exekutorský zápis

se

svolením

k vykonatelnosti, může být podle něj vedena exekuce jen pro pohledávky, které v době
sepsání exekutorského zápisu existovaly.106 Z povahy věci může být tedy exekutorský
zápis exekučním titulem pouze v tom rozsahu, v němž upravuje práva a povinnosti ve
vztahu k pohledávkám, které v době sepsání exekutorského zápisu existovaly. Naopak
se nemůže týkat pohledávky, o které se v době sepsání exekutorského zápisu ještě
nevědělo a existovaly zde určité pochybnosti o tom, zda vůbec předmětná pohledávka
vznikne. Exekutorský zápis tedy musí odrážet stav v době jeho vydání, v opačném
případě je situace nepřípustná. Exekuční soud není totiž oprávněn přezkoumávat
správnost exekučního titulu. Zcela jistě by došlo k situaci, kdy povinný by byl vyloučen
z obrany proti vymáhanému nároku, který měl podle exekutorského zápisu vzniknout až
dodatečně po jeho sepsání.
V předmětné věci považuji za zásadní přínos, že exekuce nemůže být vedena pro
pohledávky, které měly případně vzniknout až po sepsání exekutorského zápisu. Mohlo
by následně dojít k vymáhání pohledávky, která ve skutečnosti vůbec neexistuje.

3.7

Určení doby plnění
Také ve vztahu k exekutorským zápisům se svolením k vykonatelnosti obdobně

jako u notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti platí obecná zásada přesnosti
a určitosti vymezení předmětu plnění a její doby. V exekutorském zápisu
je nezbytné, aby obsahoval nejen povinnosti, ke kterým se povinný zavázal (že se např.
zavazuje uhradit úrok z prodlení počínající běžet od počátku prodlení do zaplacení
apod.), ale musí v něm být i uvedeno, kdy je povinen tyto povinnosti uhradit.107 U
106
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53

takovýchto

závazků

se

povinný

musí

v exekutorském

zápisu

se

svolením

k vykonatelnosti zavázat je plnit do určitého data, v určitém intervalu a v určité výši.
Požadavku zákona tedy z hlediska doby plnění neodpovídá takové určení doby plnění
úroků z prodlení a smluvní pokuty, jež je vymezena toliko počátečním dnem a stanovena
do zaplacení.108 Pakliže exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti obsahuje pouze
určení výše úroků a smluvní pokuty a není v něm uvedeno datum jejich splatnosti, tedy
doba plnění, jejíž určení dohodou je obligatorní náležitostí exekutorského zápisu, je
nutno považovat takovýto exekutorský zápis za nevykonatelný exekuční titul.
V předmětné věci je nutno akcentovat i stanovisko Nejvyššího soudu ČR vydané
pod sp. zn. Cpjn 200/2005, z něhož vyplývá, že ust. § 40 odst. 2 ex. ř. je třeba vyložit i
takovým způsobem, že se vztahuje pouze na tituly vydané v občanském soudním
řízení.109

3.8

Dílčí závěr
Při hlubší komparaci české a slovenské právní úpravy lze dospět k závěru, že

slovenská úprava neupravuje exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti, přičemž
česká úprava rozlišovala dva typy exekutorských zápisů. Jednak exekutorské zápisy se
svolením k vykonatelnosti, a jednak exekutorské zápisy, kterými soudní exekutor
osvědčil skutkové děje či stav věci. Novelou provedenou zákonem č. 396/2012 Sb.,
kterým se změnil zákon č. 99/1963 Sb., nicméně došlo k omezení sepisu exekutorských
zápisů se svolením k vykonatelnosti. Současná právní úprava exekutorských zápisů je
nyní obsažena v ust. § 77 a násl. ex. ř. Uvedená novela s sebou tedy přinesla zrušení
zákonného ust. § 78 ex. ř., dle kterého byl soudní exekutor oprávněn sepisovat
exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti. Podle platné právní úpravy platí, že
soudní exekutor je oprávněn na žádost sepisovat exekutorské zápisy o osvědčení
skutkového děje a stavu věci, pokud osvědčení není zákonem svěřeno jiným orgánům,
zejména notářům podle občanského zákoníku.110
Tento legislativní zásah považuji za nesystémový krok, neboť konkurující
profesí, která má oprávnění sepisovat zápisy, jsou notáři, přičemž těm tato pravomoc
odňata nebyla. Nutno akcentovat nezastupitelné místo soudního exekutora, jehož
zásadním přínosem je vymahatelnost práva. Význam exekutorského zápisu se svolením
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k vykonatelnosti je dle mého názoru více než zřetelný, neboť jeho zjevná rychlost
v získání exekučního titulu oproti civilnímu řízení byla zřejmě jedním z mnoha
motivačních důvodů, které vedly oprávněné k jeho sepisu. Na druhou stranu nutno
zohlednit i důvody, které vedly zákonodárce k takovéto změně. „Právní úprava vychází
z toho, jakým způsobem by měly být principiálně rozděleny jednotlivé činnosti v oblasti
práva mezi stávající právnická povolání. Hlavní činností advokátů by mělo být
poskytování právní pomoci, notáři by se měli kromě svého působení věnovat v dědickém
řízení především soustředit na sepisování veřejných listin a soudní exekutoři by se měli
věnovat zejména nucenému výkonu rozhodnutí.“111
Domnívám se, že ať už byly důvody zrušení exekutorských zápisů se svolením
k vykonatelnosti jakékoliv, oprávnění by zcela jistě uvítali opětovné zavedení možnosti
sepisu exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti, a to zejména s ohledem na
jeho rychlost, efektivnost a hospodárnost celého procesu vymáhání práva. Zrušení ust. §
78 ex.ř. byl neadekvátním zásahem do činnosti soudních exekutorů. Snahou
exekutorské obce by jistě měla být myšlenka o multidisciplinárností zaměření soudního
exekutora, a to s přihlédnutím ke Směrnici CEPEJ 2009, když je v této uvedeno, že
„soudní exekutor je nadán multidisciplinární funkcí, nejen vymáháním soudních rozhodnutí, ale také dalšími aktivitami, jako třeba mimosoudním řešením sporů, právním
poradenstvím, ověřováním skutečnosti či mediací.“112
Mám za to, že oprávnění by zcela jistě uvítali opětovné zavedení možnosti
sepisu exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti, a to zejména s ohledem na
jeho rychlost, efektivnost a hospodárnost celého procesu vymáhání práva. Domnívám
se, že zrušení ust. § 78 ex. ř. bylo neadekvátním zásahem do činnosti soudních
exekutorů. Snahou exekutorské obce by jistě měla být myšlenka multidisciplinárnosti
zaměření soudního exekutora, a to s přihlédnutím ke Směrnici CEPEJ 2009, když je
v této uvedeno, že „soudní exekutor je nadán multidisciplinární funkcí, nejen
vymáháním soudních rozhodnutí, ale také dalšími aktivitami, jako třeba mimosoudním
řešením sporů, právním poradenstvím, ověřováním skutečnosti či mediací.“113
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4.

Rozhodčí nález
Rozhodčí nález lze charakterizovat jako „autoritativně zvolený právní názor o

otázce přednesené žalobou stranami zvolenou soukromou osobou, po provedení procesu
zákonem charakterizovaného jako rozhodčí řízení, tak, že o ní již nemůže být znovu
rozhodováno.“114 Povinná strana má povinnost něco plnit, popř. nějak se chovat, a
oprávněná strana má právo domáhat se určitého plnění či chování. Exekuční soud je
povinen zkoumat mimo jiné, zda je rozhodčí nález vydán orgánem, který měl k tomu
pravomoc a zda je vykonatelný po stránce materiální a formální. Požadavek materiální
vykonatelnosti rozhodčího nálezu je splněn, pokud je v něm obsaženo řádné označení
povinného a oprávněného, vymezení rozsahu a obsahu povinností, k jejichž splnění
může být navržena budoucí exekuce a určení lhůty ke splnění uložené povinnosti (tzv.
pariční lhůta).115 Formální vykonatelnost rozhodčího nálezu je pak traktována jednak
tak, že byl rozhodčí nález vydán k tomu oprávněným orgánem, a jednak vykonatelností
ve smyslu ust. § 28 odst. 2 Z. r. ř.

4.1

Rozhodčí smlouva
Stran vymezení pojmu rozhodčí smlouvy, ta představuje delegaci rozhodovací

pravomoci na rozhodčí orgány. Jedná se o základ pravomoci rozhodčího orgánu. Strany
si rozhodčí smlouvou sjednávají, že spory týkající se jejich právního vztahu budou
řešeny rozhodčím orgánem namísto soudů. Rozhodčí smlouva prezentuje tedy respekt
vůle stran jakožto elementárního projevu materiálního právního státu o tom, kdo bude
rozhodovat v případě vzájemného právního sporu. Rozhodčí smlouva může mít dvojí
podobu, a to buď podobu rozhodčí doložky, kterou si strany sjednaly, že všechny spory
v budoucnu budou namísto soudu předloženy rozhodčímu orgánu, a podobu smlouvy o
rozhodci, kterou uzavírají strany sporu až po vzniku právního sporu a slouží tedy
výlučně pro řešení jen tohoto vzniklého sporu.116
Na rozhodování sporu se podílí rozhodčí orgán, kterým může být jeden, několik
rozhodců nebo stálý rozhodčí soud. V případech spotřebitelských sporů mohl být
rozhodcem pouze rozhodce určený ze seznamu rozhodců vedeného ministerstvem
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spravedlnosti ve smyslu ust. § 4 odst. 3 Z. r. ř.117Od účinnosti zákona č. 258/2016 Sb.
platí nicméně absolutní zákaz sjednávání rozhodčího řízení v právních vztazích mezi
spotřebiteli a podnikateli. Tato novela se týká pouze nově vzniklých uzavřených smluv,
tzn. spory vzniklé z uzavřených spotřebitelských smluv budou po 01. 12. 2016
rozhodovány výlučně soudy.

4.2

Rozhodčí řízení a otázka jeho povahy
Rozhodčí řízení je nástroj mimosoudního způsobu řešení sporů před nestrannými

a nezávislými rozhodci za účelem autoritativního rozhodnutí sporu. Mezi základní
charakteristické znaky rozhodčího řízení bezesporu patří:

a.

vyloučení příslušnosti státních soudů ve prospěch rozhodčího senátu,

b.

nezávislost a nestrannost rozhodců,

c.

pravomoc rozhodčího senátu rozhodnout o meritu věci s konečnou

platností.118
Otázka právní povahy rozhodčího řízení prošla v posledních letech poměrně
velkým vývojem. Úvodem lze zmínit 4 koncepce povahy rozhodčího řízení, a to teorii
smluvní, jurisdikční, smíšenou a autonomní.119 Smluvní teorie je založena na tezi, že
rozhodčí smlouva je základem pravomoci rozhodce. Toto právní jednání stran jakožto
dobrovolný akt je soukromoprávní povahy. Rozhodci dle této teorie jsou pouze zástupci
stran. K této teorii v roce 2002 vydal Ústavní soud rozhodnutí, ve kterém se přiklonil
k tomu, že rozhodci (stejně jako rozhodčí soud samotný) nenalézají právo, ale tvoří
(eventuálně napevno staví, vyjasňují, tedy narovnávají) závazkový právní vztah. Druhou
tezí, kterou Ústavní soud vyslovil, je ta, že moc rozhodců není delegována svrchovanou
mocí státu, ale pochází od soukromé vlastní moci určovat si svůj osud.120 V této
souvislosti mám spíše za to, že ve vztahu k otázce rozhodců, kteří sice tvoří závazkový
právní vztah, nelze vyvozovat obecný závěr, že nenalézají právo. Úkolem rozhodce není
narovnat závazkový právní vztah. Takováto činnost je činnost mediační. Finálním
117
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výsledkem rozhodčího řízení je rozhodčí nález, kterému Z. r. ř. přiznává sílu
exekučního titulu oproti narovnání. Narovnání není exekučním titulem, ale dohodou,
aktem konstitutivní povahy.
Jak již bylo shora uvedeno, smluvní teorie se zabývá otázkou, jestli je rozhodčí
nález aktem aplikace práva, jinými slovy; zdali rozhodce spor autoritativně řeší ve
smyslu nalézání práva. Oproti tomu jurisdikční teorie si tuto klíčovou otázku vykládá
tak, že rozhodčí nález je výsledkem nalézání práva rozhodcem. S touto tezí se nelze
jinak než ztotožnit. Pokud tedy rozhodčí nález není aktem aplikace práva, má účinky
pro futuro a není pouze deklarací právních vztahů. Při přijetí takovéto argumentace lze
dospět k závěru, že rozhodčí nález je aktem konstitutivní povahy, jenž pro futuro
konstituuje nové vztahy.121 Za reprezentanta tohoto výkladu lze pokládat rozhodnutí
Ústavního soudu, který vyjádřil svůj právní názor k otázce zásady rovnosti mezi
poučovací povinností soudu a poučovací povinností rozhodce, přičemž tyto oba
instrumenty k sobě přiblížil.122 Konstatoval, „že rozhodčí řízení, jak bylo shora
uvedeno, je druhem civilního procesu. To však samo o sobě vůbec neznamená, že soudy
mohou do rozhodčího řízení libovolně zasahovat. Právní řád dává stranám možnost,
aby rozhodčí smlouvou derogovaly pravomoc soudu a založily pravomoc rozhodce, jenž
bude v jejich věci nalézat právo a výsledek této činnosti promítne do autoritativního
rozhodnutí – rozhodčího nálezu.“123 Tímto rozhodnutím tedy Ústavní soud učinil
zásadní obrat v doposud zastávaném právním stanovisku, a to že rozhodce narovnává
závazkový vztah mezi stranami a jeho činnost není nalézáním práva.124

4.3

Historický exkurz
Dne 01. 04. 2012 nabyla účinnosti novela zákona o rozhodčím řízení provedená

zákonem č. 19/2012 Sb.125 Důvodem pro novelizaci shora uvedeného zákona bylo
vyřešit problémy týkající se řešení spotřebitelských sporů. Ačkoliv právní předpisy
121
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České republiky vždy přiznávali spotřebitelům v právních vztazích speciální ochranu,
do účinnosti předmětné novely nereflektovaly žádná výslovná opatření chránící
spotřebitele v rozhodčím řízení. V této souvislosti se sluší dodat, že některé instrumenty
byly bezesporu dovozeny judikaturou soudů. Jako příklad lze jistě uvést rozsudek
Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 32 Cdo 2312/2007, z něhož vyplynul požadavek pro
vymezení konkrétního rozhodce ad hoc nebo stálého rozhodčího soudu v rozhodčí
smlouvě.126 Obecně lze ovšem konstatovat, že do roku 2009 české soudy nereflektovaly
unijní právní úpravu prezentovanou Směrnicí ES 93/13, přijatou na ochranu
spotřebitele, a judikaturu SDEU týkající se předmětné problematiky.
Některé spotřebitelské smlouvy obsahovaly rozhodčí doložku, na základě které
byl umožněn výběr rozhodce ze seznamu rozhodců vydaného právnickou osobou, která
ovšem nebyla stálým rozhodčím soudem. Nejprve byly tyto rozhodčí doložky
považovány soudní praxí za zcela platné a běžné. Rozhodčí nálezy vydávány
v takovýchto rozhodčích řízeních mohly být následně zcela legitimně exekvovány.127
Bylo tomu tak i přesto, že směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských
smlouvách vůbec rozhodčí doložku nedovolovala platně sjednat, vyjma ve prospěch
stálého rozhodčího soudu. Příloha č. 1 písm. q) směrnice považuje za nepřiměřenou
smluvní podmínku zbavení spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný opravný
prostředek, zejména požadovat na spotřebiteli, aby předkládal spory výlučně
rozhodčímu soudu, na který se nevztahují ustanovení právních předpisů.128 Na okraj
nutno zmínit, že zastánci soukromých rozhodčích soudů argumentovali tím, že Z. r. ř. je
možné vykládat tak, že rozhodčími soudy mohou být i jiné subjekty různých právních
forem, pokud jsou zřízeny na základě zákona.129 Naproti tomu odpůrci se cestou
stanovisek k servisním organizacím postavili zcela negativně, neboť rozhodčí řízení je
výhodné pro subjekty používající formulářové typy smluv. Žalují již z povahy věci
opakovaně, a je zcela bezpředmětné, zda tak činí před soudy či rozhodci.130
V květnu 2009 Vrchní soud v Praze vydal zásadní rozhodnutí pod sp. zn. 12
Cmo 496/2008, které se stalo průlomovým v praxi servisních organizací. Vrchní soud
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ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že určení osoby rozhodce závisející na vůli pouze
jedné strany neodpovídá rovnosti stran, když stanovením způsobu určení rozhodce je
nutno rozumět jen určení takového způsobu, který nezáleží jen na vůli jedné strany.131
V odborné literatuře se lze setkat se souhlasným názorem, když ujednání, kterým bude
rozhodce jmenován výlučně jednou ze stran rozhodčího řízení, je typickým příkladem
ujednání, které je v rozporu s požadavkem nestrannosti.132 Se závěry shora uvedenými
nelze jinak než souhlasit. Domnívám se, že takováto „vada“ odporující základním
zásadám objektivního rozhodování sporů by pravděpodobně šla odstranit i ve smyslu
ust. § 8 Z. r. ř., dle kterého již pouhá existence pochybností o nepodjatosti rozhodce
a jeho nestrannosti znamená vyloučení rozhodce.133 Vrchní soud dále konstatoval, že
„pokud subjekt, který není stálým rozhodčím soudem, zřízeným na základě zvláštního
zákona, jak to předpokládá Z. r. ř. ve smyslu ust. § 13, vykonává takové činnosti, které
spadají podle Z. r. ř. výlučně do působnosti stálých rozhodčích soudů, jde o úmysl
obcházet zákon a dochází tak k rozporu se zákonem. Pokud rozhodčí smlouva
neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc, anebo konkrétního způsobu jeho určení, ale
jen odkazuje ohledně výběru rozhodce a stanovení pravidel rozhodčího řízení
na právnickou osobu, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona,
a odkazuje na touto právnickou osobou stanovené statuty a řády ke jmenování a výběru
rozhodců, jakož i způsobu vedení rozhodčího řízení a stanovení pravidel o nákladech
řízení, pak je taková rozhodčí smlouva neplatná dle ust. § 39 občanského zákoníku pro
obcházení zákona.“134 Svým rozhodnutím se zcela odklonil od svého dřívějšího
právního názoru soudů, což s sebou pochopitelně přineslo celou řadu kritik a polemik,
když závěry učiněné ve shora zmíněném rozhodnutí byly v přímém rozporu s ustálenou
judikaturou a rozhodovací praxí soudů.135 Negativem shora citovaného rozhodnutí je
dle mého pohledu fakt, že vrchní soud nijak blíže nekonstatoval, v čem spatřuje úmysl
servisních organizací obcházet zákon. Ustanovení § 19 odst. 1 Z. r. ř. připouští, aby si
131
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strany sjednaly postup, jakým mají rozhodci vést řízení. Vyvstává tedy klíčová otázka,
zda nejsou rozhodčí řády servisních organizací dohodou postupu rozhodčího řízení ve
smyslu ust. § 19 odst. 1 Z. r. ř., kterou svým podpisem strany akceptují. Domnívám se,
že pokud strany uzavřou dohodu o postupu rozhodčího řízení za předpokladu, že měly
možnost ovlivnit, zda rozhodčí doložku podepíši či nikoliv, jedná se zcela o legální
postup. Servisní organizace měly toliko zjednodušovat přístup k rozhodčímu řízení ad
hoc. Odmítat veškeré rozhodčí řády servisních organizací tedy kategoricky nelze,
ale bylo nutno toliko zhodnotit vždy konkrétní případ.
Na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze navázalo sjednocující stanovisko velkého
senátu Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 05. 2011, sp. zn. 31 Cdo
1945/2010.

Toto

rozhodnutí

se

stalo

přelomovým,

neboť

zcela

zásadním

způsobem učinilo obrat ve své dosavadní rozhodovací praxi. Jádrem odůvodnění
rozhodnutí se stala argumentace, že účastníci smlouvy si nemohou platně dohodnout, že
spory vzniklé z jejich smlouvy budou rozhodovány rozhodcem vybraným žalující
stranou ze seznamu rozhodců vedeného soukromým subjektem, jenž není stálým
rozhodčím soudem zřízeným ve smyslu ust. § 13 Z. r. ř., a že rozhodčí řízení bude
probíhat podle pravidel vydaných takovým soukromým subjektem.136 V této souvislosti
je potřeba upozornit na skutečnost, že podoba Z. r. ř. do účinnosti předmětné novely
nereflektovala žádný rozdíl mezi rozhodčími spotřebitelskými a nespotřebitelskými
smlouvami. Obranou účastníka rozhodčího řízení bylo pouze v podání návrhu na
zrušení rozhodčího nálezu soudu, ať už se jednalo o spotřebitele nebo nikoliv. Výše
zmíněnou novelou došlo ke změně ustanovení týkající se spotřebitele, tudíž dřívější
právní úprava je zcela totožná s dnešní úpravou sporů z nespotřebitelských rozhodčích
smluv.
Novela Z. r. ř. zavedla do rozhodčího řízení mimo jiné i mechanismy pro
ochranu spotřebitele jakožto slabší strany. Mezi jednu ze zásadních změn byl bezesporu
přísnější formální požadavek na rozhodčí smlouvu. Zatímco před novelou mohla být
rozhodčí smlouva součástí smlouvy hlavní, popř. součástí všeobecných obchodních
podmínek, po novele musela být rozhodčí smlouva uzavřená ve spotřebitelském vztahu
na samostatné listině, jinak by byla neplatná. Tento požadavek si kladl za cíl upozornit
136
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spotřebitele na normativní dosah rozhodčí smlouvy. Předchozí právní úprava podléhala
z velké části kritice spotřebitelských organizací. Ty namítaly, že rozhodčí smlouvy,
často do spotřebitelských smluv oktrojovány proti vůli spotřebitele, odklání řešení sporů
od soudní soustavy k rozhodcům, kteří jsou členy zájmových sdružení podnikajících
v oblasti rozhodčího řízení.137 Odpůrci předmětné novely nicméně byli naopak toho
názoru, že spotřebitel podepsal smlouvu s rozhodčí doložkou vždy dobrovolně a že i na
něho se tedy vztahuje zásada pacta sunt servanda. Mám za to, že do účinnosti zákona č.
257/2016 Sb. se uspokojily obě strany, neboť rozhodčí doložky ve spotřebitelských
smlouvách nebyly nikterak zakázány. Tato skutečnost byla jistě vítána zejména mezi
podnikateli. Na druhou stranu nelze zcela opomenout, že spotřebiteli bylo
při kontraktačním procesu poskytnuto základní penzum informací s cílem odstranit
vznikající problémy ve spotřebitelských smlouvách. I když rozhodčí smlouva
představuje jistě pro spotřebitele zásadní význam v tom smyslu, že se tím vzdává práva
přístupu k soudu, což de facto je podstatný zásah do práv a povinností spotřebitele,
provedená novela Z. r. ř. stanovila obligatorní okruh náležitostí rozhodčí smlouvy, která
navrátila důvěryhodnost rozhodčímu řízení. Přihlédneme-li k samotné podstatě
rozhodčího řízení, považuji tuto úpravu za zcela dostačující.
V současné době je nicméně v účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., který zcela
vyloučil rozhodčí řízení pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv. Důsledkem
vzniklých otázek a problematických jevů v souvislosti s rozhodčím řízením je často
vnímáno rozhodčí řízení jako jakási lichvářská praktika, která představuje pro
spotřebitele újmu na jejich právech. Jsem ovšem zcela opačného názoru. V intencích
zákona došlo k situaci, že veškeré spotřebitelské spory budou rozhodovat od 01. 12.
2016 soudy. Tento absolutní zákaz sjednání rozhodčích doložek nebude vést zřejmě
k ničemu jinému než k přetíženosti soudů, čímž spotřebitel, vědom si této skutečnosti,
nejenže se pravděpodobně nebude moci domoci svých práv, ale využije pomalé státní
justice a své dluhy ve zvýšené míře bez objektivních důvodů neuhradí.
Další změnou, kterou přinesla novela Z. r. ř., jsou obligatorní náležitosti
rozhodčí smlouvy, které jsou vyjmenovány v ust. § 3 odst. 5 Z. r. ř. Shora uvedené
ustanovení stanoví, že rozhodčí smlouva musí obsahovat pravdivé, přesné a úplné
informace o:
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a.

způsobu určení rozhodce nebo že rozhoduje stálý rozhodčí soud,

b.

způsobu zahájení rozhodčího řízení,

c.

odměně rozhodce a předpokládaných druzích nákladů, které mohou

spotřebiteli v rozhodčím řízení vzniknout a o pravidlech pro jejich přiznání,
d.

místu konání rozhodčího řízení,

e.

způsobu doručení rozhodčího nálezu spotřebiteli,

f.

informace

o

tom,

že

pravomocný rozhodčí

nález

je

soudně

vykonatelný.138
Obligatorní náležitosti rozhodčí doložky považuji za jedno z bolestivých bodů
předmětné novely, neboť samotná dikce „pravdivé, přesné a úplné informace“ působí
na první pohled zcela sebedestruktivně s přihlédnutím k tomu, že požadavek upravený
v ust. § 3 odst. 5 Z. r. ř. v rozhodčí doložce se nemusí vždy jevit každému soudci jako
naplněný.

4.4

Přezkum rozhodčího nálezu
Stejně jako se vyvíjela judikatura v oblasti přezkumu rozhodčích doložek, došlo

i k vývoji z hlediska jejich přezkumu v rámci exekuce. Právní úprava rozhodčího řízení
trpěla do 01. 04. 2012 významným legislativním deficitem, neboť před novelou Z. r. ř.
byl výklad otázky přezkumu rozhodčí doložky ve vykonávacím řízení zcela
nejednoznačný. Tato nejasnost byla usměrněna až rozhodnutím velkého senátu
Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 31 Cdo 958/2012, který se zabýval otázkou
rozsahu pravomoci exekučních soudů, přičemž k této otázce uzavřel, že „nevydá-li
rozhodčí nález rozhodce, jehož výběr se uskutečnil podle transparentních pravidel, resp.
byl-li rozhodce určen právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným
na základě zákona, a nemůže-li být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování, pak
tento rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem ve smyslu ust. § 40 odst. 1 písm.
c) e. ř., podle něhož by mohla být nařízena exekuce, jelikož rozhodce určený na základě
absolutně neplatné rozhodčí doložky (§39 obč. zák.) neměl k vydání rozhodčího nálezu
podle zákona o rozhodčím řízení pravomoc. Byla-li již exekuce v takovém případě
přesto nařízena, resp. zjistí-li soud (dodatečně) nedostatek pravomoci orgánu, který
exekuční titul vydal, je třeba exekuci v každém jejím stadiu pro nepřípustnost podle ust.
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268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. zastavit, když zákon o rozhodčím řízení nevylučuje, aby
otázka (nedostatku) pravomoci rozhodce byla zkoumána i v exekučním řízení.“139
Na podporu shora citovaných závěrů Nejvyššího soudu ČR lze podpůrně uvést
i judikaturu Soudního dvora Evropské unie týkající se zneužívajících klauzulí
ve spotřebitelských smlouvách. Jedná se o rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve
věci Asturcom Telecomunicationes SL proti Kristině Rodriguez Nogueira sp. zn. C –
40/0,8, ve kterém SDEU uvedl, že směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 05. 04. 1993 o
nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách musí být chápána v tom
smyslu, že vnitrostátní soud, který rozhoduje o návrhu na nucený výkon pravomocného
rozhodčího nálezu, vydaného bez účasti spotřebitele, musí, pokud má za tímto účelem k
dispozici nezbytné informace o právním a skutkovém stavu, i bez návrhu posoudit
nepřiměřenost rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím
nebo poskytovatelem a spotřebitelem, pokud je podle vnitrostátních procesních pravidel
možné uskutečnit také posouzení v rámci podobných procesů na základě vnitrostátního
práva. Pokud se jedná o nepřiměřenou doložku, přísluší tomuto soudu vyvodit všechny
důsledky, které z toho vyplývají podle vnitrostátního práva, aby se ujistil, že tento
spotřebitel nebude uvedenou doložkou vázán.140
Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval rovněž o předběžné otázce vznesené
španělským soudem ve vztahu k výkladu směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 05. 04.
1993. Klíčová otázka byla, zda je vnitrostátní soud, který rozhoduje o návrhu na
exekuci, oprávněn přezkoumávat bez návrhu neplatnost rozhodčí smlouvy, a to i za
situace, kdy španělský zákon, který upravuje rozhodčí řízení, nedává možnost zkoumat
bez návrhu rozhodčí doložku a prohlásit za neplatné ty podmínky, které jsou neplatné
nebo zneužívající. Ve shora uvedeném případě se platnost rozhodčí doložky posuzovala
až v řízení vykonávacím, kdy povinná proti rozhodčímu nálezu nepodala žalobu na jeho
zrušení. Rozhodčí nález se stal tedy vykonatelný.

Výchozím bodem pro úvahy

soudního dvora při výkladu článků 6 a 7 směrnice Rady 93/13 bylo zjištění, že systém
ochrany zavedený směrnicí vychází z myšlenky, že spotřebitel se nachází v nerovném
postavení. Pouze pozitivní „zásah třetí nezávislé strany může vyrovnat toto
nerovnoměrné postavení.“141 Možnost vnitrostátního soudu přezkoumat charakter
139
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klauzule ex offo představuje vhodný prostředek k docílení účelu předmětné směrnice,
tzn. cílem je zabránit, aby byl spotřebitel zneužívající klauzulí vázán a aby případný
přezkum měl odrazující účinek. Soudní dvůr v uvedené věci uvedl, že pokud ze strany
účastníka není podána žaloba na zrušení rozhodčího nálezu a ten v důsledku toho
nabude právní moci, pak bude soud zabývající se exekucí zpravidla jedinou a poslední
instancí, která vůbec může přezkoumat legalitu předmětné smluvní klauzule.142 V
důsledku toho musí členské státy zajistit, aby soud příslušný pro vykonávací řízení
disponoval danými procesními oprávněními nezbytnými k zamítnutí návrhu na
provedení exekuce, příp. zrušení rozhodčího nálezu. Jako důvod pro zamítnutí návrhu
na provedení exekuce může vyplynout například z úvah týkajících se ochrany veřejného
pořádku (ordre public)143 členského státu.
V této souvislosti je nutno bezesporu zmínit i otázku výkladu směrnice Rady
93/13. Podle právních předpisů členských států by výklad mohl bezesporu směřovat
k prolomení zásady překážky věci rozsouzené. SDEU tento konflikt právní jistoty
a ochrany spotřebitele vyřešil, a to implicitním objasněním zásady překážky věci
rozsouzené. Tato skutečnost ovšem platí pouze s výhradou dodržení výsad
rovnocennosti a efektivity. S přihlédnutím k nezbytnosti účinné ochrany spotřebitele,
jakož i vzhledem k judikatuře SDEU, v níž se výslovně vyžaduje pozitivní zásah třetí na
smluvních stranách nezávislé strany, je prolomení překážky věci rozsouzené výjimečně
nutné, přičemž z uvedeného vyplývá, že vnitrostátní soud musí zamítnout návrh na
výkon pravomocného rozhodčího nálezu, vydaného bez účasti spotřebitele, a tento nález
zrušit, pokud dospěje k závěru, že příslušná rozhodčí doložka obsahuje zneužívající
klauzuli v neprospěch spotřebitele.144
Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které zcela zřetelně vymezilo
hranici přezkumu rozhodčího nálezu v exekučním řízení, mělo dalekosáhlé následky pro
exekuční řízení, a to nejen pro věřitele. Věřitelé se důsledkem změny judikatury dostali
do velmi složité situace. Přihlédneme-li k tomu, že byli nuceni absolvovat dlouhé
exekuční řízení a najednou se ocitnou na samém počátku vymáhání svého nároku vůči
povinnému, jeví se tato skutečnost jako nespravedlivá. Věřitelé se nedopustili na rozdíl
od povinných žádného protiprávního jednání. Uzavřeli s povinným rozhodčí doložku
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aprobovanou soudní praxí jednak Nejvyššího soudu a jednak Ústavního soudu. Lze
konstatovat, že se řádně postarali a uplatnili právo jim náležející u příslušného orgánu.
Po převratné změně judikatury jsou v současné době věřitelé buďto nuceni rezignovat a
smířit se se stavem ztráty svého nároku nebo podstoupit tento zdlouhavý proces
opakovaně. Se shora uvedeným rozhodnutím ovšem vyvstává celá řada rizik, a to rizik a
nejasností na úrovni ekonomické a na úrovni právní.
Připomeneme-li si ve stručnosti obranné relevantní mechanismy povinného
zakotvené v Z. r. ř., dospějeme k závěru, že byla-li uzavřena neplatná rozhodčí smlouva
mezi podnikatelem a spotřebitelem, trpí tento rozhodčí nález vadou. Tuto vadu lze
odstranit jednak zrušením rozhodčího nálezu ve smyslu ust. § 31 písm. b) Z. r. ř., jednak
podáním návrhu na zastavení exekuce dle ust. § 35 odst. 1 písm. b) Z. r. ř. v případě, že
nebyl rozhodčí nález zrušen a došlo-li k nařízení exekuce. V případě, že povinný návrh
na zastavení exekuce podal, soud řízení přeruší a uloží povinnému, aby ve stanovené
lhůtě podal návrh na zrušení rozhodčího nálezu dle st. § 35 odst. 2 Z. r. ř. V této
souvislosti je nutno připomenout, že před účinností předmětné novely (tzn. Od 01. 04.
2012) byla otázka možnosti zkoumat rozhodčí doložky ve fázi exekuce nejednotná.
V návaznosti na shora uvedené by se dalo očekávat, že soud vyjde ze speciální
úpravy zákona o rozhodčím řízení, nikoliv z obecné úpravy dle ust. 268 o. s. ř., jinými
slovy soud nezastaví exekuci, ale řízení přeruší a povinnému uloží, aby podal do 30 dnů
u příslušného soudu návrh na zrušení rozhodčího nálezu. Pokud tak neučiní, soud
pokračuje v řízení. Žádné jiné instituty totiž Z. r. ř. nezná. Podání žaloby na zrušení
rozhodčího nálezu je jediným procesním prostředkem k soudnímu přezkumu.
S poukazem na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 04. 08. 2014, č. j. 104
VSPH 50/2014-62, se jeví jako legitimní jednak námitka oprávněných, že po novelizaci
Z. r. ř. nelze exekuci bez dalšího zastavit, aniž by byl využit postup dle ust. § 35 Z. r. ř.,
a jednak námitka, že závěry učiněné rozhodnutím Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo
958/2012 se s účinností novely Z. r. ř. neuplatní. Interpretační úvahy o tom, že nové
znění ust. § 35 Z. r. ř. dopadá na veškerá řízení o výkon rozhodnutí prováděná do 31.
03. 2012, jsou bezesporu podpořeny v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR pod č. j. 21
Cdo 1556/2004, který v něm poukázal na obecnou platnost zásady; nové procesní právo
platí ode dne nabytí účinnosti nové právní úpravy i pro řízení zahájená přede dnem
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nabytí jeho účinnosti s tím, že právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem
nabytí účinnosti nové právní úpravy, zůstanou zachovány.145
Ačkoliv se mohou jevit učiněné závěry Nejvyššího soudu ČR jako rozporné se
základními mechanismy a logikou, považuji námitky oprávněných za zcela nedůvodné.
Zkoumání pravomoci k vydání exekučního titulu patří bezesporu k základním
povinnostem exekučního soudu. Jak již bylo shora uvedeno, rozhodovací praxe byla
usměrněna rozhodnutím velkého senátu Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 07. 2013, č. j.
31 Cdo 958/2012. Toto rozhodnutí navázalo na rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 03.
04. 2014, sp. zn. IV. ÚS 2735/11. Judikatura zcela jednoznačně akcentovala právo
exekučního soudu zkoumat způsob výběru rozhodce, přičemž tento výsledek exekuční
soud zcela jistě promítne do svého konstatování o platnosti či neplatnosti rozhodčího
nálezu, a to i z úřední povinnosti (ex offo). Z toho jednoznačně vyplývá, že exekuční
soud v exekučním řízení je nadále oprávněn i po novele Z. r. ř. posuzovat, zda rozhodce
měl pravomoc k vydání předmětného rozhodčího nálezu, a je tedy oprávněn přezkoumat
příslušnou rozhodčí doložku. V tomto směru se nejedná o přezkum věcné správnosti,
resp. obsahu. Domnívám se, že požadavek na individualizaci výběru rozhodce je
zdůrazněn jednak z toho důvodu, že rozhodčí řízení představuje odklon od klasického
soudního rozhodnutí, jednak proto, že proti výsledku rozhodčího řízení, tj. rozhodčího
nálezu, existuje velmi omezený okruh možnosti soudního přezkumu. Žádné ustanovení
Z. r. ř. zcela nevylučuje zkoumání otázky pravomoci rozhodce k vydání rozhodčího
nálezu v rámci exekučního řízení.146
Konečně neobstojí ani argument oprávněných, podle nějž se povinný měl bránit
podáním žaloby na zrušení rozhodčího nálezu. Považuji tento postup pouze za
fakultativní, neboť povinný se může bránit jednak žalobou na zrušení rozhodčího
nálezu, jednak návrhem na zastavení exekučního řízení. Řízení o zrušení rozhodčího
nálezu není jediným výlučným prostředkem, který vede k nápravě vad rozhodčího
řízení. Úvahy stran výlučné aplikace ust. § 35 Z. r. ř. považuji za bezpředmětné. I kdyby
soud postupoval podle upřednostňovaného postupu ve smyslu Z. r. ř., nic to nemění na
tom, že rozhodčí nález vydaný subjektem, jež není nadán pravomocí k jeho vydání,
nelze vykonat. Není možné nahlížet, že pokud by povinný nevyužil svého práva ve
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smyslu ust. § 35 odst. 2 Z .r. ř. a nepodal ve třicetidenní lhůtě návrh na zrušení
rozhodčího nálezu, bylo by možno rozhodčí nález, zatížený vadou, vykonat.147
Při posuzování platnosti rozhodčí doložky je nutno vycházet z právní úpravy
účinné v době jejího uzavření.148 V souladu s principem zákazu retroaktivity procesních
norem je vyloučeno, aby v řízení o zrušení rozhodčího nálezu, který byl vydán před
účinností zákona č. 19/2012 Sb., mohla být v řízení o jeho zrušení zahájeném po 01. 04.
2012 aplikována ustanovení zákona č. 216/1994 Sb. v novelizovaném znění, tedy závěr
vylučující v daném případě již podání žaloby na zrušení rozhodčího nálezu.149
Vzhledem ke smyslu řízení o zrušení rozhodčího nálezu nelze v zájmu právní jistoty
skončená rozhodčí řízení napadat v řízení o zrušení rozhodčího nálezu až po tomto
okamžiku. Ačkoliv přechodná ustanovení zákona č. 19/2012 Sb. se zabývá užitím
novelizovaných ustanovení ohledně probíhajících rozhodčích řízení a nikoliv již řízení
dle občanského soudního řádu, k tomu je nutno uvést, že lhůty k podání žaloby a
taxativně uvedené důvody pro zrušení rozhodčího nálezu jsou určovány zákonem č.
216/1994 Sb.150
S mými shora učiněnými závěry se ovšem neztotožňuje Krajský soud v Hradci
Králové, který ve svém rozhodnutí pod č. j. 20 Cdo 172/2012-117 dospěl k závěru zcela
jinému; „zákonem č. 19/2012 Sb. byl ale zákon o rozhodčím řízení novelizován
s účinností od 01. 04. 2012 tak, že povinný spotřebitel v řízení o výkonu rozhodčího
nálezu dostal oprávnění podat návrh na zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce) i
z důvodu uvedeného v ust. § 31 písm. b) zákona, to je z důvodu, že rozhodčí smlouva je
neplatná (viz znění ust. § 35 odst. 1 písm b) zákona účinného od 01. 04. 2012). Pokud
povinný spotřebitel takovouto obranu využil, pak v ust. § 35 odst. 2 zákona je přikázán
další postup soudu nebo exekutora – exekuční řízení přeruší a uloží povinnému, aby do
30 dnů podal u příslušného soudu návrh na zrušení rozhodčího nálezu. Není-li v této
lhůtě návrh podán, pak pokračuje soud v řízení o výkon rozhodčího nálezu (a exekutor
v exekučním řízení). Použitím slov pokračuje soud (nebo soudní exekutor v případě
exekučního řízení) je řečeno, že není-li podán povinným spotřebitelem návrh na zrušení
rozhodčího nálezu u příslušného soudu, pak soud nebo soudní exekutor musí v řízení o
výkon rozhodčího nálezu pokračovat a z toho je nutno dovodit, že se již otázkou
platnosti rozhodčí doložky zabývat nemůže – tou se může zabývat jen soud, kterému
147
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došel návrh povinného spotřebitele podaný podle ust. § 35 odst. 2 zákona ve lhůtě 30
dnů od výzvy k podání tohoto návrhu. Z výše uvedeného vyplývá, že spotřebitel je
v souvislosti s rozhodčím řízením a výkonem rozhodčího nálezu chráněn od 01. 04. 2012
v případě neplatnosti rozhodčí smlouvy dvakrát – poprvé dle ust. § 31, k čemuž má
lhůtu 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu, a podruhé během exekučního řízení
podle ust. § 35 Z. r. ř. Namítne-li spotřebitel během exekučního řízení, že rozhodčí
smlouva je neplatná, musí být poučen soudním exekutorem nebo soudem o tom, že
v takovém případě má možnost navrhnout zastavení exekuce a pak by následoval výše
popsaný postup soudu či soudního exekutora dle ust. § 35 odst. 2 Z. r. ř.“151
K tomu bych ráda uvedla, že žádná novela rozhodčího řádu neodebírá právo
exekučnímu soudu zkoumat pravomoc k vydání exekučního titulu, a tedy ani pravomoc
rozhodce vydat rozhodčí nález. Neplatnost rozhodčí doložky je vystavěna na principu
absolutní neplatnosti, tj. neplatnosti, k níž je nutno přihlédnout z úřední povinnosti.
Neobstojí ani poměrně často používaný argument, podle nějž musí být rozhodčí nález
předepsaným způsobem odstraněn, jinak má účinky pravomocného a vykonatelného
rozhodnutí ve věci samé a představoval by z hlediska dalšího uplatnění téhož práva
v nalézacím řízení překážku ve věci pravomocně rozhodnuté.152 Rozhodčí nález vydaný
rozhodcem, který k jeho vydání neměl pravomoc, totiž překážku věci pravomocně
rozhodnuté nepředstavuje.153

4.5

Neplatnost rozhodčích doložek
Určení osob rozhodců patří bezesporu ke klíčovým otázkám rozhodčího řízení, a

to i přesto, že rozhodci jsou zásadně na stranách nezávislí a musí rozhodcovskou
činnost vykonávat zcela nestranně a nepodjatě.
Jak již bylo shora uvedeno, vývojem judikatury a mnohými diskuzemi v kruzích
odborné veřejnosti došlo ke změně pohledu na (ne)platnost rozhodčích doložek. Ve své
praxi jsem se nejčastěji setkávala s následujícími, na které bych chtěla v této
podkapitole poukázat a následně i podrobněji rozebrat. V praxi se doposud často
objevují smlouvy předpokládající řešení potenciálních sporů mezi smluvními stranami
v rozhodčím řízení ad hoc. Ve skutečnosti se o rozhodčí řízení ad hoc nejedná, neboť
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rozhodčí doložka neobsahuje přímé určení rozhodců nebo způsob jejich určení.
Nedostatek pravomoci rozhodce lze zkoumat i v exekučním řízení.
Zkoumání transparentnosti způsobu výběru rozhodce v exekučním řízení (i ex
offo) bylo jako správné shledáno jednak Ústavním soudem České republiky, jednak i
Nejvyšším soudem ČR. Ten opakovaně deklaroval, že pro takové případy se lze
odklonit od dosavadní judikatury prezentované rozhodnutími ze dne 30. 10. 2008,
sp. zn. 20Cdo 2857/2006, a ze dne 31. 08. 2010, sp. zn. 20 Cdo 3284/2008, podle nichž
bylo rozhodčí doložku v exekučním řízení zkoumat toliko z hlediska její existence či
neexistence, ale nikoliv již při existenci rozhodčí doložky z hlediska její platnosti či
neplatnosti.154
a)

Výběr rozhodce ,,servisní organizací“
Rozhodnutí zásadně ovlivňující právní režim v oblasti rozhodčích doložek je

bezesporu usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího
soudu sp. zn. 31 Cdo 958/2012. Nejvyšší soud ČR v něm deklaroval, že „nevydal-li
rozhodčí nález rozhodce, jehož výběr se uskutečnil podle transparentních pravidel, resp.
byl-li rozhodce určen právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným
na základě zákona, a tudíž nemůže-li být akceptovatelný ani výsledek tohoto
rozhodování, pak tento rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem ve smyslu ust.
§ 40 odst. 1 písm. c) ex. ř.“155
V projednávaném případě byla volba rozhodce rozhodčích nálezů svěřena třetí
osobě, tj. servisní organizaci či společnosti zajišťující činnost rozhodců, přičemž výběr
nebyl proveden z uzavřeného a v čase neměnného seznamu rozhodců. Na rozdíl od
stálého rozhodčího soudu není tato organizace k tomu oprávněna. Lze konstatovat, že ve
světle shora uvedené judikatury takto určený rozhodce na základě absolutně neplatné
rozhodčí doložky neměl k vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení
pravomoc. Byla-li již exekuce v takovém případě přesto nařízena, soud by měl exekuci
v každém jejím stádiu pro nepřípustnost podle ust. § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. zastavit.
Podle judikatury Nejvyššího soudu ČR platí shora uvedené závěry i pro případy, kdy
povinný v rozhodčím řízení neexistenci rozhodčí smlouvy nenamítal.156
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Domnívám se, že platnost rozhodčí doložky je třeba zkoumat nejen z hlediska
transparentnosti výběru rozhodce, ale je nutno důsledně posoudit i další okolnosti, za
kterých k uzavření rozhodčí smlouvy došlo, a to i z pohledu dobrých mravů. Nemá-li
spotřebitel totiž v procesu uzavírání rozhodčí doložky možnost podílet se určitým
způsobem na tvorbě jejího obsahu, neboť je celá smluvní situace postavena kategoricky
na závěru, že je zde pro spotřebitele – pokud chce dosáhnout poskytnutí určité půjčky –
jediná možnost akceptovat návrh na uzavření rozhodčí smlouvy (doložky) učiněný
podnikatelem, pak nelze mít za to, že za takovéto situace byly naplněny podmínky
ochrany spotřebitele.157 Domnívám se, že se jedná o podnikatelem předem nastavená
kritéria vůči spotřebiteli. Ten nemá jakoukoliv možnost podílet se na obsahu takovéto
rozhodčí doložky a ovlivnit výběr rozhodců v rozhodčí smlouvě, která má podobu
formulářových smluv. Smlouva je jen fiktivně vyvážena.

b)

Určení rozhodce ze seznamu vedeného fyzickou osobou
Za rozhodčí doložku ve spotřebitelské smlouvě neodpovídající ústavněprávním

požadavkům lze považovat tu, ve které se smluvní strany dohodly, že majetkové spory
vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány jediným rozhodcem, který bude určen fyzickou
osobou, a to ze seznamu rozhodců.158

Po detailnějším zkoumání obsahu takovéto

rozhodčí doložky lze dospět k závěru, že zde absentuje přímé určení rozhodce i
konkrétní způsob jeho určení. K vedení seznamu rozhodců a vydávání rozhodčích řádů
ve smyslu ust. § 13 Z. r. ř. jsou oprávněny pouze stálé rozhodčí soudy zřízené na
základě zákona. Shora uvedená rozhodčí doložka neobsahuje přímé určení rozhodce ad
hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení, odkaz na seznam rozhodců vedený u fyzické
osoby, nelze jako eventuální způsob určení ad hoc rozhodce akceptovat; tento může být
jiný v době uzavírání rozhodčí smlouvy a jiný v době vzniku majetkového sporu.159
Rozhodčí doložka je neplatná pro rozpor se zákonem a nemůže být tudíž akceptována.
Rozhodčí nález jakožto exekuční titul je tedy nevykonatelný.
K výše uvedenému lze dodat, že pokud je v seznamu rozhodců uvedený i
rozhodce, který v posledních letech rozhodl pro oprávněného tisíce sporů s odměnou
v řádech tisíce korun českých, nelze zcela jistě dovodit neekonomickou závislost
rozhodce na oprávněném. Existuje zde možnost jakési motivace rozhodovat tak, aby mu
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oprávněný nadále takovéto spory svěřovala. Povinný si takovéto skutečnosti mohl být
jen těžko vědom. Jedná se tedy o určení rozhodce bez možnosti ingerence povinného, a
takovéto jednání považuji rovněž za rozpor s dobrými mravy.
S ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu ČR lze pro úplnost konstatovat, že
tato problematika dosahuje i ústavního rozměru. Ústavní soud se již opakovaně
vyjadřoval k tomu, kdy povinný v řízení o nařízení exekuce oponoval nevykonatelností
exekučního titulu z důvodu neplatné rozhodčí doložky, neboť rozhodce byl určen
právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona.
Za předpokladu, kdy by se exekuční soud nevypořádal s námitkami účastníka o
nedostatku pravomoci rozhodce, jednalo by se o postup v přímém rozporu s kautelou
čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Domnívám se, že právní řád, ať je sebedokonalejší, nemůže obsahovat ve svých
pramenech explicitní odpovědi na všechny otázky, které vyvstanou v právním životě.
V právu existuje objektivní pravda. Nevzniká povinnost považovat za správné veškeré
výsledky, ke kterým dospějí různí uživatelé při procesu interpretace práva. V právu
existuje mnoho případů, kdy nelze dospět k jediné správné odpovědi.160 Těch ovšem
není mnoho, neboť ve valné většině případů lze interpretací dojít k jedinému, objektivně
správnému. Ostatní nejsou právem, jsou protiprávní. S poukazem na shora uvedenou
judikaturu soudů nejsou už interpretační úvahy stran stálého rozhodčího soudu a soudu
ad hoc v současné době už nijak složité.

c)

Více rozhodců ad hoc
Otázka posuzování platnosti rozhodčí smlouvy se zřetelem k určení rozhodce,

přičemž výběr náleží tomu, kdo podá žalobu, byla usměrněna judikaturou Nejvyššího
soudu ČR.161 V projednávaném případě bylo v rozhodčí smlouvě určeno jmenovitě osm
rozhodců, z nichž každý byl oprávněn spor rozhodnout samostatně. Nejednalo se o
určení více rozhodců, kteří by byli společně oprávněni rozhodovat a jejichž počet by
musel být vždy lichý. Smluvní strany se transparentně dohodly na rozhodci způsobem
vyhovujícím splnění požadavku ust. § 7 Z. r. ř. Rozhodci byli určeni konkrétním
uvedením jmen, jejich výčet byl stálý a po celou dobu trvání právního vztahu

160

V teorii práva je nazýváme složité případy. Jsou to případy, kdy rozhodnutí závisí na preferenci
některého z konfliktních principů stejné hierarchické úrovně. KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva ve složitých
případech: k úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum, 2002.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 09. 2014, sp. zn. 33 Cdo 1616/2014.
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neměnný.162 Domnívám se, že rozhodčí doložka, v níž se strany dohodly na tom, že
jejich případný spor rozhodne jeden z osmi jmenovitě uvedených rozhodců, přičemž
výběr náleží tomu, kdo podá žalobu, nevyvolává nerovnováhu v právech a povinnostech
stran, která by dosahovala významné intenzity. Ke shora učiněným závěrům se
přiklonila i judikatura Ústavního soudu.163 Ústavní soud se k otázce způsobu určení
osoby rozhodce vyslovil ve svém stěžejním nálezu sp. zn. II. ÚS 2164/10. „Má-li ve
věci rozhodovat subjekt, který není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě
zákona, měla by být osoba rozhodce jednoznačně stanovena, a to buď uvedením
konkrétního jména anebo jednoznačným určením způsobu jeho volby.“164 S poukazem
na právní úpravu lze tedy konstatovat, že je zde preferován jednoznačně požadavek
individualizace osoby rozhodce, přičemž vždy platí, že se musí jednat o osobu fyzickou.
V případě, že bychom vnímali spotřebitele stejně jako evropské instituce včetně SDEU,
tzn. jako takového, který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný,
s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory165, byl mu v tomto případě zajištěn
dostatek srozumitelných informací, které se staly zásadním předpokladem, aby mohl
spotřebitel s řádnou péčí rozvážit, zda stvrdí svým podpisem shora citovanou rozhodčí
smlouvu. A priori nelze prohlásit veškeré rozhodčí doložky za nepřiměřené a
zneužívající klauzule ve spotřebitelských smlouvách.

4.6

Neplatná smlouva o úvěru pro rozpor s dobrými mravy
Stran právního posouzení (ne)platnosti smlouvy o úvěru pro rozpor s dobrými

mravy je nutno akcentovat judikaturu Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu. Důvod,
pro který nelze nařídit exekuci na podkladě rozhodčího nálezu, může spočívat i v tom,
že ačkoliv určení rozhodce v rozhodčí doložce netrpí ústavněprávním deficitem, je pro
rozpor s dobrými mravy neplatná smlouva o úvěru, do níž je rozhodčí doložka vtělena.
Nemá-li spotřebitel žádnou možnost v procesu uzavírání rozhodčí smlouvy či doložky
podílet se určitým způsobem na tvorbě jejího obsahu, neboť celá smluvní situace je
postavena kategoricky na závěru, že je zde pro spotřebitele, pokud chce dosáhnout
poskytnutí určité půjčky, resp. úvěru, pouze jediná možnost, a to zcela a bezvýhradně
akceptovat návrh na uzavření rozhodčí smlouvy (doložky) učiněný podnikatelem, tedy
162
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včetně podnikatelem určeného (určených) rozhodce (rozhodců), pak nelze mít za to, že
za takové situace byly naplněny podmínky pro ochranu spotřebitele coby
(presumované) slabší smluvní strany. Ve skutečnosti by se totiž jednalo o podnikatelem
předem nastavená kritéria vůči spotřebiteli, zde i v otázce určení konkrétních jmen
rozhodců, bez jakékoliv možnosti spotřebitele spolupodílet se na obsahu takové
rozhodčí smlouvy či doložky.166 Co do důsledku by se tak jednalo o stav obdobný
formulářovým smlouvám. Soudy v těchto situacích proto musejí pečlivě posuzovat, zda
takové rozhodčí doložky nejsou neplatné pro jednání příčící se dobrým mravům.
Domnívám se, že právní ochrana spotřebitele je nutná, nicméně nemůže být
bezbřehá. Pokud by stát dospěl k závěru, že veškeré závazky, které spotřebitel uzavřel, a
při kterých je určitým způsobem znevýhodněn, jsou absolutně neplatné, zcela by tím
popřel preventivní funkci práva a zcela by zamezil vzdělání a výchově spotřebitele,
který by se nemusel o obsah svých závazků nijak zajímat. V konečném důsledku by
mohl spotřebitel takovéhoto postavení i zneužívat. Takovýto postup by jistě vedl i
k omezení hospodářské soutěže, kdy by kvůli nedostatečné motivaci spotřebitele hledat
smluvního partnera s výhodnějšími podmínkami mohlo dojít k omezení motivace
smluvních partnerů takové podmínky nabízet. Takový závěr by dle mého vedl i k právní
nejistotě podnikatelů, kteří do smluvních závazků se spotřebitelem vstupují. Je nutno
nalézt určitou hranici mezi závazky, které lze s ohledem na jejich obsah a okolnosti
jejich uzavření považovat za platné, a závazky, které je nutné s ohledem na jejich obsah,
složitost a okolnosti jejich uzavření považovat v souladu se zásadou ochrany
spotřebitele za neplatné. 167
Na druhou stranu je nutno vzít v úvahu i tu skutečnost, že pokud povinný
uzavřel rozhodčí doložku jako jeden z bodů smlouvy o úvěru, a je adhezního
charakteru, neboť byla zcela jistě formulována oprávněným a volba rozhodců nebyla
projednána individuálně, rozhodci, kteří na základě takto sjednané rozhodčí doložky
rozhodovali, jsou na oprávněném ekonomicky zcela závislí, neboť pro oprávněného
rozhodují tisíce sporů a v případě, že by začali rozhodovat podle práva, přestal by
pravděpodobně oprávněný jejich služeb využívat, je na místě shledat úvěrovou smlouvu
jako neplatnou pro rozpor s dobrými mravy. Zároveň se jeví i jako logické považovat
neplatnou rozhodčí doložku pro rozpor s dobrými mravy, která je na smlouvu o úvěru
navázána. V případě, že by ovšem rozhodčí smlouva, na základě které byl uzavřen
166
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exekuční titul, byla uzavřena samostatně a nebyla tak jedna z podmínek smlouvy o
úvěru, jde o situaci zcela odlišnou. Na tuto situaci proto nelze zcela jistě aplikovat
závěry učiněné nálezem Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2014, sp. zn. III.ÚS 4084/2012,
který se týká neplatnosti rozhodčí doložky, která byla inkorporována ve smlouvě o
úvěru a následně shledána jako neplatná v rozporu s dobrými mravy.
4.7

Otázka „zjevné nespravedlnosti“
V rámci rozhodovací praxe soudů není v současné době rovněž jednoty na

otázku, zda je vykonatelný rozhodčí nález, když byla tímto povinnému uložena
povinnost zaplatit oprávněnému mimo jistiny i úrok ve výši např. 84 % ročně z jistiny
dluhu.
Po zhodnocení výše uvedených lze dospět k závěru, že rozhodce neměl
pravomoc k vydání předmětného rozhodčího nálezu. Při posuzování existence tohoto
důvodu lze vyjít ze závěru formulovaných Ústavním soudem ČR ve svých nálezech,
kde Ústavní soud formuloval kritérium tzv. „zjevné nespravedlnosti“, které znemožňuje
poskytnutí ochrany právům věřitele. Ke kritériu zjevné nespravedlnosti Ústavní soud
uvedl, že „ustanovení smluv nebo smluvních podmínek, která jsou formulářově
předtištěna a neumožňují jednoznačně slabší straně jejich modifikaci, v sobě skýtají
možnost vyvolání nepříznivých následků na straně klienta, kdy nebude dotčena pouze
jeho sféra právní, ale zejména sféra osobní. Postupy, kdy klientům jsou vnucována
smluvní ujednání v podobě zajištění biankosměnkou, smluvní pokutou ve výši 30 % nebo
45 % dlužné částky za prodlení s platbou splátek v řádu jednotek týdnů či smluvní
pokutou ve výši pětinásobku dlužné částky za hrubé porušení smlouvy nebo podmínek, je
nutno považovat za nepřijatelné a uvedená ujednání označit za neplatná pro
jednoznačný rozpor s dobrými mravy.“168
Domnívám se, že takto sjednaná půjčka finančních prostředků zřejmě poškozuje
práva povinných nepřiměřeným smluvním ujednáním a využívá finanční tísně svých
klientů. Není tudíž žádných pochybností o tom, že shora vymezená kritéria dopadají na
naši konkrétní situaci. Ze shora uvedených důvodů mám za to, že by takovýmto
věřitelům neměla být poskytnuta soudní ochrana, a to ani v exekučním řízení. Takováto
ochrana by bezesporu stála mimo účel civilního procesu, mimo základní hodnotový
rámec práva jako normativního systému.169 Na tomto závěru nemůže nic změnit ani
168
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skutečnost, že povinný takového subjektu smlouvu podepsal, neboť „běžný klient“
úvěrové společnosti nemůže v případě krátkodobého úvěru dopředu očekávat, ba ani
předpokládat, že celková splacená částka bude několikanásobně převyšovat částku
půjčenou. Tento předpoklad nelze ani spravedlivě požadovat.170
4.8

Otázka doručování rozhodčích nálezů
Jednou z dalších oblastí, kde v posledních letech zaznamenala soudní judikatura

významných změn, je mimo jiné též institut doručování. Novela Z. r. ř. mimo jiné
změnila ust. § 23 písm. a) Z. r. ř. Podle novelizovaného ustanovení Z. r. ř. řízení končí
právní mocí rozhodčího nálezu, čímž se de facto doručování stalo součástí rozhodčího
řízení.171 Ust. § 28 odst. 1 Z. r. ř. stanoví, že rozhodčí nález je v právní moci, pokud je
doručen stranám a po doručení je opatřen doložkou právní moci. Vykonatelnost
rozhodčího nálezu pak nastává za předpokladu, že povinný ve stanovené lhůtě
dobrovolně nesplnil stanovenou povinnost.
Z dikce ust. § 40 odst. 1 ex. ř. vyplývá, že rozhodčí nález je exekučním titulem,
když práva, která jsou mu přiznávána, lze uspokojit i proti vůli povinného v exekučním
řízení. Je právem exekučního soudu přezkoumávat mj. i to, zda byl rozhodčí nález řádně
doručen, neboť vyřešení takovéto klíčové otázky je podstatné pro závěr, zda je správně
vyznačeno potvrzení o vykonatelnosti rozhodčího nálezu.172 Exekuční soud nezkoumá
věcnou správnost rozhodčího nálezu. Obsahem rozhodčího nálezu je vázán a je povinen
z něho vycházet. Posouzení exekučního soudu o vykonatelnosti rozhodčího nálezu
nepředstavuje přezkum rozhodčího nálezu.173
Do účinnosti novely Z. r. ř. platilo, že rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího
nálezu, a tudíž se otázka doručování řídila pravidly obsaženými v o. s. ř. K otázce
doručování rozhodčích nálezů ve smyslu Z. r. ř. Do 31. 03. 2012 se Nejvyšší soud ČR
vyjádřil ve svém rozhodnutí pod sp. zn. 20 Cdo 1612/2006, v němž konstatoval, že
„písemné vyhotovení rozhodčího nálezu musí být stranám doručeno postupy
zakotvenými v ustanoveních občanského soudního řádu, týkajících se doručování
písemností (§45 a násl. o. s. ř.). Je tomu tak proto, že doručování rozhodnutí stranám
není součástí postupu, kterým rozhodci vedou řízení (§19 odst. 1,2 a § 13 odst. 2 zákona
č. 216/1994 Sb.). Stranám (rozhodcům) je umožněno disponovat s procesními pravidly
170
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týkajícími se postupu řízení od okamžiku jeho zahájení do okamžiku ukončení
rozhodčího řízení. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením
v těch případech, kdy se nevydává rozhodčí nález (srov. § 23, §24 odst.2 zákona č.
216/1994Sb.), případně vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesení v rámci přezkoumání
jinými rozhodci ve smyslu ust. § 27 zákona č. 216/1994 Sb. Do okruhu procesních
otázek, jejichž úprava je v dispozici stran (rozhodců), doručování rozhodnutí tudíž
zásadně nepatří. Mají-li nastat účinky právní moci a vykonatelnosti ve stejném rozsahu
jako v případě rozhodnutí, je nezbytné trvat na dodržení pravidel, jimiž se řídí
doručování rozhodnutí v občanském soudním řízení.“174 Tato pravidla jsou pak
obsažena v ust. § 45 – §50l o. s. ř. Podle ust. § 45 odst. 3 písm. a) o. s. ř. a ust. § 46
písm. a) o. s. ř. se fyzickým osobám doručují zásilky prostřednictvím doručujícího
orgánu na adresu pro doručování, kterou je, neuvede-li adresát ve svém podání nebo
jiném úkonu učiněném vůči soudu jinou adresu, adresa trvalého pobytu.
Reakce stran změny právní úpravy doručování rozhodčích nálezů lze spatřit
jednak v odborné literatuře175, a jednak v rozhodovací praxi soudů, když Nejvyšší soud
ČR reagoval na „velkou“ novelu Z. r. ř. a de facto revidoval své dřívější závěry. Uvedl,
že „zákonem č. 19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení
a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími
zákony, byl mimo jiné novelizován § 23 zákona č. 216/1994 Sb. tak, že na rozdíl od
dřívější úpravy, dle níž rozhodčí řízení končí vydáním a) rozhodčího nálezu ..., podle
nynější právní úpravy rozhodčí řízení končí a) právní mocí rozhodčího nálezu. Jak
vyplývá z důvodové zprávy, toto řešení by mělo umožnit stranám, aby si dohodly postup
týkající se doručování rozhodčího nálezu samostatnou dohodou podle § 19 a nemuselo
by být postupováno, v návaznosti na judikaturu Nejvyššího soudu, striktně podle
ustanovení § 45 a násl. o. s. ř. Z uvedeného vyplývá, že je třeba zjistit, zda se účastníci
dohodli na způsobu doručování rozhodčího nálezu, a nedošlo-li k dohodě, je třeba
vycházet z ustanovení občanského soudního řádu, jež se doručování písemností
týkají.“176
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Svým rozhodnutím Nejvyšší soud akcentoval právo na autonomii vůle stran
rozhodčího řízení dohodnout si způsob doručování rozhodčího nálezu. Zákonem č.
303/2013 Sb. a v souvislosti s rekodifikací soukromého práva byla provedena další
novela, která s účinností od 01. 01. 2014 doplnila do Z. ř. r. ust. § 19a. Podle tohoto
ustanovení Z. r. ř. „rozhodce doručuje písemnost na adresu datové schránky, není-li
možné písemnost doručit do datové schránky, doručí písemnost na elektronickou
adresu, kterou adresát rozhodci sdělil nebo kterou určil jako doručovací v rozhodčí
smlouvě. Není-li možné doručit písemnost na adresy uvedené výše, rozhodce doručí
písemnost na adresu, kterou adresát rozhodci sdělil, nebo adresu uvedenou v rozhodčí
smlouvě.“177 Na první pohled se může jevit, že problematika doručování je zcela jasná.
Od 01. 01. 2014 Z. r. ř. obsahuje ucelenou úpravu doručování veškerých písemností
v rozhodčím řízení. Na druhý pohled ovšem ust. § 19a může budit určité nejasnosti.
Shora uvedené ustanovení Z. r. ř. deklaruje, že není-li možné doručit písemnost do
datové schránky, doručí rozhodce předmětnou písemnost na elektronickou adresu,
kterou adresát rozhodci sdělil nebo kterou „určil jako doručovací“ v rozhodčí smlouvě.
Klíčovou otázkou bezesporu je, co měl zákonodárce na mysli pod pojmem „určil jako
doručovací adresu“ v rozhodčí smlouvě. Mám za to, že shora uvedený pojem
neznamená nic jiného, než učiněný projev vůle stran ohledně vedení rozhodčího řízení,
a že strana využila svého oprávnění ve smyslu ust. § 19 Z. r. ř. Závěrem je třeba
konstatovat, že ust. § 19a Z. r. ř. bylo do novely doplněno po projednání návrhu
ústavněprávním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Důvodová zpráva
k této novele o svých záměrech mlčí.178
4.9

Rozhodčí nálezy a promlčení
Problematika promlčecí doby a rozhodčího nálezu na základě neplatné rozhodčí

doložky nabyla aktuálnosti zejména rozhodnutím Nejvyššího soudu sp. zn. 23 ICdo
19/2015, které se zabývalo otázkou běhu, respektive promlčecí doby v případech, kdy
rozhodčí nález byl shledán exekučním soudem jako nezpůsobilý exekuční titul ve
smyslu ust. § 40 odst. písm. c) ex. ř.
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Jak již bylo výše uvedeno, judikaturou Nejvyšší soudu ČR bylo dovozeno, že
byl-li rozhodce určen odkazem na rozhodčí řád vydaný právnickou osobou, která není
stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, pak rozhodčí nález není
způsobilým exekučním titulem ve smyslu ust. § 40 odst. 1 písm. c) ex. ř., podle něhož
by mohla být nařízená exekuce, jelikož rozhodce určený na základě absolutně neplatné
rozhodčí doložky neměl k vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení
pravomoc. Byla-li již exekuce v takovém případě přesto nařízena a zjistí-li soud
(dodatečně) nedostatek pravomoci orgánu, který exekuční titul vydal, je třeba exekuci
v každém jejím stádiu pro nepřípustnost podle ust. § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř.
zastavit.179 V této souvislosti je nutno se zabývat i otázkou, jaký vliv má
nevykonatelnost na promlčení pohledávky oprávněného. Část odborné veřejnosti
zastává názor, že rozhodčí nález vydaný na základě neplatné rozhodčí doložky je
rozhodnutím nicotným, tzv. paaktem. Na takovéto rozhodnutí se tedy hledí, jako by
nikdy nebylo vydáno a nemůže tak vyvolat žádné právní účinky.180 Osobně se
domnívám, že pro vyřešení shora uvedené problematiky není platnost či neplatnost
rozhodčí doložky toliko právně významná, neboť rozhodčí nález vydaný na základě
neplatné rozhodčí doložky ve věci, v níž by bylo možné rozhodnout v řízení, má i
takovýto rozhodčí nález účinky pravomocného soudního rozhodnutí.181 Nelze tedy
přijmout závěr, že takovýto rozhodčí nález je nicotným, tedy nulitním právním aktem.
Zásadní právní názor přineslo rozhodnutí sp. zn. 29 ICdo 19/2015, ve kterém Nejvyšší
soud judikoval, že dle ust. § 403 odst. 1 obch. zák. promlčecí lhůta neběží bez ohledu na
skutečnost, zda bylo rozhodčí řízení zahájeno na základě platné či neplatné rozhodčí
doložky. Stejné stanovisko je nutno zaujmout i v případech, kdy se jedná o právní případ
posuzovaný dle právní úpravy od 01. 01. 2014 ve smyslu ust. § 648 a ust. § 3017 zákona
č. 89/2012 Sb.182 Argumentaci Nejvyššího soudu lze považovat za zdárnou, neboť se
úspěšně vypořádal i se striktní textací zákonného ustanovení, dle kterého promlčecí
doba přestává běžet, jestliže věřitel zahájí na základě platné rozhodčí smlouvy rozhodčí
řízení způsobem stanoveným v rozhodčí smlouvě nebo pravidlech, jimiž se rozhodčí

179

Usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 10. 07. 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012.
MUZIKÁŘ, Vladimír a MUZIKÁŘOVÁ Andrea. Praktické důsledky zastavení exekuce pro neplatnost
rozhodčí doložky zejména z pohledu promlčení. Bulletin advokacie [online] 2014. [cit. 22.07.2017].
Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/prakticke-dusledky-zastaveni-exekuce-pro-neplatnostrozhodci-dolozky-zejmena-z-pohledu-promlceni?browser=mobi
181
Rozsudek Vrchního soudu ze dne 16. 12. 2013, sp. zn. 70 ICm 2149/2013.
182
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 01. 06. 2016, sp. zn. 23 ICdo 19/2015.
180

79

řízení řídí.183 Své odůvodnění Nejvyšší soud zcela logicky opřel o právní nejistotu
oprávněného v případě doslovného až formalistického výkladu tohoto ustanovení, kdy
účel a smysl právních norem nelze hledat pouze ve slovech a větách, nýbrž nelze
opomínat hledání principů, které právní státy obecně uzavírají. Zcela absurdní důsledky
pro striktní výklad dikce shora citovaného zákonného ustanovení by jistě nastaly pro
věřitele, kteří by nesli odpovědnost za posouzení (ne)platnosti rozhodčí doložky, která
byla aprobována v souladu s tehdejší praxí. Jestliže by rozhodčí doložka byla následně
(poté, co proběhlo rozhodčí řízení) v rámci řízení o zrušení rozhodčího nálezu
prohlášena za neplatnou, došlo by k odepření přístupu ke spravedlnosti, neboť
v důsledku trvání rozhodčího řízení by nárok mohl být promlčen. Věřitel by tak byl
nucen z opatrnosti podat současně s podáním rozhodčí žaloby i žalobu k civilnímu
soudu, přičemž jedno z těchto řízení by ovšem muselo být zastaveno z důvodu překážky
litispendence.184 Jak uvedl již Ústavní soud ve své rozhodovací praxi, není obecný soud
vázán doslovným zněním zákona absolutně. Smí se od něj a musí odchýlit, pokud to
vyžaduje účel zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý
z principů práva. Jak je známo, úkolem soudu je mj. nalézat právo. Nalézání práva je
pak nutně chápat nad rámec vyhledávání přímých a výslovných pokynů v zákonném
textu, ale též jako povinnost zjišťovat a formulovat, co je konkrétně právem tam, kde
jde o interpretaci abstraktních norem a ústavních zásad.185

4.10

Procesní zavinění a náhrada nákladů řízení při zastavení exekuce
Ve vztahu k přezkumu rozhodčích doložek je nutno toliko obiter dictum

poukázat na další klíčovou otázku, a to konkrétně otázku zavinění a s tím související i
úhradu nákladů řízení. Rozhodovací praxe ohledně otázky zavinění a následné úhrady
nákladů exekučního řízení je v současné době zcela nejednotná. Stěžejní zásadou při
rozhodování o nákladech řízení je otázka zavinění. O procesním zavinění oprávněného
lze uvažovat v obecném měřítku pouze za předpokladu, když oprávněný nezachoval při
podání exekučního návrhu potřebnou míru pečlivosti a přistoupil k vymáhání splnění
povinnosti zcela bezdůvodně například proto, že povinný svůj dluh již uhradil či že
závazek z jiného důvodu dříve zanikl.186 Tato oblast bezesporu prošla svým vývojem.187
183
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Z judikatury soudů lze bezesporu dovodit, že pokud oprávněný zcela bezdůvodně
pokračoval v exekuci i po změně judikatury, je zavinění za zastavení exekuce nařízené
na základě nezpůsobilého exekučního titulu na straně oprávněného.188 Jinými slovy,
pokud povinný podal návrh na zastavení exekuce s odůvodněním, že rozhodčí doložka,
na základě které byl vydán vykonávaný rozhodčí nález, je neplatná a neobsahuje
transparentní způsob výběru rozhodce, nepovažuje se za exces zavázat oprávněného
k úhradě nákladů exekuce při zastavení exekuce. Domnívám se, že ze shora uvedeného
závěru ovšem nelze dovozovat obecnou platnost na všechna řízení. Rozhodovací praxe
soudů opírá svá rozhodnutí i o závěry obsažená v usnesení Ústavního soudu, kdy
procesní zavinění na zastavení exekuce nelze dovodit u žádného z účastníků, neboť
posun v judikatuře nelze přičítat k tíži oprávněného.189 Rozhodnutí o neuložení
povinnosti oprávněnému nahradit povinnému náklady exekučního řízení pro neexistenci
zavinění na zastavení exekuce totiž nevybočuje z ústavních kautel a není v rozporu
s judikaturou Ústavního soudu a Nejvyššího soudu, byť šlo o exekuci nařízenou
na podkladě rozhodčího nálezu, který byl vyhodnocen jako nezpůsobilý exekuční titul.
V tomto ohledu je nutno zohlednit i tu skutečnost, že oprávněný nemohl v době podání
návrhu na nařízení exekuce předvídat změnu judikatury.190
Na jednu stranu nelze opomenout, že důvod k zastavení exekuce byl dán již od
samého počátku a existenci tohoto důvodu, resp. procesního zavinění na zastavení
exekuce, je nutno přičíst oprávněnému, který formuloval obsah rozhodčích doložek. Na
druhou stranu se může jevit jako nespravedlivé, že ačkoliv oprávněný vydal rozhodčí
nález na základě rozhodčí doložky, která byla v této době posuzována jako platná, je mu
přičítáno procesní zavinění na zastavení exekuce. Nelze přeci po oprávněném
spravedlivě požadovat, aby v době, kdy v dobré víře podal exekuční návrh, neboť
vycházel

z existence

materiálně

i formálně

vykonatelného

exekučního

titulu,

předpokládal změnu judikatury. Rovněž v této souvislosti je potřeba zmínit, že ač
spotřebitel požívá vyšší právní ochranu, neznamená tato potlačení zásady vigilantibus
iura skripta sunt.191 Domnívám se, že ochrana spotřebitele by měla mít tedy své meze.
Při rozhodování o otázce zavinění bych přihlížela i k tomu, zdali v době zahájení
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exekučního řízení existovalo a bylo publikováno obecně známé rozhodnutí Vrchního
soudu ze dne 28. 05. 2009, sp. zn. 12 Cmo 496/2008, a sjednocující rozhodnutí velkého
senátu Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 05. 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010 týkající se
neplatnosti rozhodčích doložek. V kladném případě by byl oprávněný ihned po ustálení
shora uvedené judikatury povinen při zachování potřebné míry pečlivosti podat návrh
na zastavení nařízené exekuce, čímž by zcela logicky zabránil vzniku nákladů řízení.
V případech provedení exekuce prováděné podle titulu, který zde nikdy nebyl
anebo titulu, který vykonatelnosti před nařízením exekuce pozbyl, a rovněž titulu, který
byl po nařízení exekuce zrušen, představuje neoprávněný zásah do majetkových práv
povinného. Je-li najisto postaveno, že exekuce byla provedena na základě takového
titulu, může být vymožené plnění identifikováno jako bezdůvodné obohacení.192 Na
druhou stranu je nutno akcentovat, že v případě, kdy soudní exekutor po dlouhou dobu
vykonával úspěšně exekuční činnost, nelze (i částečné) vymožení pohledávky
s příslušenstvím a nákladů exekuce zcela najisto označit za bezdůvodné obohacení.
V tomto případě se jeví jako správná aplikace závěrů prezentovaných v rozhodnutí
Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 30 Cdo 3810/2007, neboť spočíval-li právní důvod
plnění v hmotném právu, pak trvá i v případě zrušení pravomocného a vykonatelného
rozsudku, který ho deklaroval, a poskytnuté plnění bylo od počátku i nadále podloženo
právním důvodem, a nemůže proto být posuzováno jako bezdůvodné obohacení vzniklé
plněním z právního důvodu, který odpadl.193 Ve shora uvedených nelze v případě
zastavení exekuce vypočítat výši odměny soudního exekutora z vymoženého plnění, ale
je potřeba toliko stanovit minimální náklady exekuce.
Při aplikaci ust. § 271 o. s. ř. ve spojení s ust. § 52 odst. 1 ex. ř. lze dojít rovněž
k závěru, že soudní exekutor je povinen vrátit povinnému již vymožené náklady
exekuce s ohledem na skutečnost, že zde byl dán důvod k zastavení exekuce již od
samého počátku. Mám za to, že pro exekuční řízení není aplikace ust. § 271 o. s. ř. zcela
vyloučena, a to ani ve vztahu k soudnímu exekutorovi. Exekuční řízení nemá žádné
specifikum, které by užití tohoto ustanovení zákona vylučovalo, a aplikace v exekučním
řízení byla shledána jako správná i judikaturou soudů.194
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4.11

Rozhodčí řízení v podmínkách slovenské právní úpravy
Stejně jako česká právní úprava rozhodčího řízení prošla i slovenská právní

úprava v posledních letech poměrně zásadními změnami. Rozhodčí řízení na Slovensku
je de lata upravena zákonem č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní, v platném
znění a zákonem č. 335/2014 Z. z., o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Rozhodčí řízení bývalo poměrně často podrobováno
kritice ze strany odborné veřejnosti z důvodu ochrany spotřebitele. Obecně lze
konstatovat, že rozhodčí řízení se stalo obětí silné ochranářské tendence ve vztahu ke
spotřebiteli.195 Je více než zřejmé, že potřeba regulace postavení spotřebitelů v rámci
rozhodčího řízení byla na Slovensku neudržitelná. Při dřívějších novelizacích zákona o
rozhodčím řízení docházelo pouze k částečným pokusům o ochranu spotřebitele, neboť
žádné změny neřešily vznikající problémy v praxi, a to ani koncepčně ani systematicky.
Domnívám se, že výhoda rozhodčího řízení spočívá ve smluvní volnosti. Avšak tato
výhoda zřejmě často způsobovala, že se spotřebitel dostával při řešení svých sporů
v rámci rozhodčího řízení do pozice znevýhodněného. Zákonem č. 71/2009 Z. z.,
kterým se měnil a doplnil zákon č. 244/2002 Z. z., došlo mimo jiné k doplnění ust. § 6a
zákona, kterým se doplnila povinnost rozhodců vykonávat svou funkci nestranně a
s odbornou pečlivostí, a k doplnění ust. § 25 odst. 4 zakotvující kogentní pravidlo
doručování žaloby a rozhodčího nálezu účastníkům řízení do vlastních rukou. Nové
znění ust. § 6a pouze přísněji formuje povinnosti rozhodců, nicméně tyto jsou už
v širších souvislostech uvedeny již v ust. § 16 (bezúhonnost, nezávislost, nestrannost),
ust. 8 odst. 4 (diskrétnost), ust. § 9 (nepředpojatost), ust. § 10 odst. 3 (odvolatelnost) a
ust. § 17 (rovnost účastníků řízení a ochrana jejich práv).196 S poukazem na shora
uvedené se domnívám, že výše citovaná novela žádný efekt nepřinesla, když byla
výlučně zaměřena pouze na zcela marginální otázky a neřešila systémové problémy
vyskytující se v oblasti rozhodčího řízení.
Další
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zákonem č. 336/2014 Z. z. Hlavním účelem lex arbitri na Slovensku, kde bylo
alternativní řešení sporů vnímáno s velkou nedůvěrou, bylo a) zavedení nové a
nezávislé úpravy alternativních metod řešení sporů na základě spotřebitelských smluv,
b) vytvoření nového právního rámce pro fungování stálých rozhodčích soudů a za c)
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podmienkach. In: právo, Obchod, Ekonomika IV: sborník příspěvků. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla
Josefa Šafárika v Košiciach, 2014, s. 501-504.
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zajištění konformity slovenské právní úpravy rozhodčího řízení s modelovým zákonem
UNCITRAL.197 Předmětnou novelu osobně považuji za velmi zdařilou, protože
bezpochyby poskytla Slovensku moderní, atraktivní a silné zázemí pro rozhodčí řízení.
Nutno dodat že, s četnějším využíváním rozhodčího řízení se začaly vyskytovat
jeho problematické aspekty a nejasnosti. Jako nejzásadnější problém byla stejně jako v
České republice nedostatečná procesněprávní ochrana spotřebitelů, a to zejména
zneužívání rozhodčích doložek. 01. 01. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 335/2014 Z. z.
o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Tímto zákonem byla transponována
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov, kterou se mění nařízení Evropského společenství č. 2006/2004
a směrnice č. 2009/22/ES. Primárním účelem této nové právní úpravy bylo vyčlenit
spotřebitelské spory z působnosti zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.
Rozsah působnosti nového zákona je upraven v ust. § 1. Z dikce tohoto ustanovení
zákona plyne, že působnost se vztahuje na „spotrebiteľské spory, ohľadom ktorých
možno uzatvoriť dohodu o urovnaní, vrátane sporov o určenie, či tu právo alebo právny
vzťah je, alebo nie je.“198 Naléhavý právní zájem dle tohoto zákona má jen spotřebitel.
Spotřebitelské spory účinností zákona č. 335/2014 Z. z. tedy nejsou již projednávány ve
standardním rozhodčím řízení, ale v samostatném spotřebitelském rozhodčím řízení.
V praxi to tedy znamená, že došlo k paralelní regulaci pravidel rozhodčího řízení, a to
hned dvěma zákony.
4.11.1 Spotřebitelská rozhodčí smlouva

Spotřebitelské spory ve smyslu zákona č. 335/2014 Z. z. jsou ve spotřebitelském
rozhodčím řízení rozhodovány jen na základě spotřebitelské rozhodčí smlouvy ve
smyslu dikce ust. § 3.199 Pouze tato spotřebitelská rozhodčí smlouva může založit
pravomoc stálého rozhodčího soudu ve spotřebitelských sporech. Pokud bude
spotřebitelská smlouva neplatná, bude neplatná i s ní související spotřebitelská rozhodčí
smlouva, jestli se na ni bude vztahovat důvod neplatnosti spotřebitelské smlouvy. Pokud
197

JAMRIŠKOVÁ, Mária, Vykonateľné rozhodnutie rozhodcovského súdu v pohľadu exekučního
konania. In: právo, Obchod, Ekonomika IV: sborník příspěvků. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Josefa
Šafárika v Košiciach, 2014, s. 527.
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Dle ust. § 3 zákona č. 335/2014 Z. z. je spotřebitelská rozhodčí smlouva dohoda mezi dodavatelem a
spotřebitelem o tom, že spory, které mezi nimi vznikly nebo vzniknou ze spotřebitelské smlouvy nebo s
touto spotřebitelskou smlouvou souvisí, rozhodne ve spotřebitelském rozhodčím řízení určený stály
rozhodčí soud zapsaný v seznamu podle ust. § 18 a určený v této spotřebitelské rozhodčí smlouvě.
Spotřebitelská rozhodčí smlouva zavazuje i právní nástupce smluvních stran.
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ovšem smluvní strany odstoupí od spotřebitelské smlouvy anebo ji ukončí, odstoupení
se nedotkne spotřebitelské rozhodčí smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
Spotřebitelská rozhodčí smlouva musí dle nové právní úpravy:

a)

být písemná, přičemž za písemné uzavření se považuje i uzavření

prostřednictvím elektronických prostředků,
b)

být obsahově a formálně oddělená od spotřebitelské smlouvy,

c)

nesmí obsahovat ujednání, které nesouvisí se spotřebitelským rozhodčím

řízením,
d)

obsahovat identifikační údaje smluvních stran v rozsahu obchodního

jména, sídla, identifikační číslo dodavatele a jméno, příjmení, bydliště
spotřebitele,
e)

obsahovat označení spotřebitelské smlouvy nebo spotřebitelských smluv,

f)

obsahovat označení stálého rozhodčího soudu s uvedením názvu a sídla,

g)

obsahovat webové sídlo stálého rozhodčího soudu, na které je zveřejněný

jednací řád stálého rozhodčího soudu, jako je aktuální údaj dle ust. § 18 odst. 3,
a adresu pro elektronickou komunikaci,
h)

obsahovat poučení podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 zákona,

i)

uzavření spotřebitelské rozhodčí smlouvy nesmí být podmíněno

uzavřením spotřebitelské smlouvy.200
Spotřebitel má možnost obrátit se na soud i přesto, že již uzavřel spotřebitelskou
rozhodčí smlouvu. Tuto možnost považuji osobně jako velké zvýhodnění pro
spotřebitele. Naproti tomu dodavatel se může účinně dovolávat nedostatku pravomoci
soudu, ovšem pouze za předpokladu, že již začalo spotřebitelské rozhodčí řízení.
Podle zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní mohou rozhodovat
spory pouze stálé rozhodčí soudy. Zřizovatel stálého rozhodčího soudu je zároveň
držitelem povolení vydaného Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky.
Zřizovatel je ve smyslu nového zákona povinen vydat jednací řád stálého rozhodčího
soudu. Krom výše uvedeného je povinen vést webové sídlo, tj. místo, kde se zveřejňují
zákonem určené informace o soudu.201 Dále je povinností stálého rozhodčího soudu vést
seznam rozhodců a mít své předsednictvo a předsedu. Stran povinností zřizovatele je
200
201

Ust. § 3 odst. 3 zákona č. 335/2014 Z. z.
Ust. § 10 – 16 zákona č. 335/2014 Z. z.
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bezesporu povinnost

zveřejňování zákonem

daných

skutečností

v obchodním

věstníku.202
4.11.2 Rozhodčí nález jako exekuční titul

Základním materiálním předpokladem exekuce je existence exekučního titulu.
V případě rozhodčích doložek se praxí vykrystalizovaly problematické aspekty, které
měly za následek odmítnutí žádosti o udělení pověření či zastavení již vedené exekuce.
Základním kamenem úrazu byla formulace a umístění rozhodčích doložek. Dodavatelé
zcela běžně umisťovali rozhodčí doložku jako jeden z bodů všeobecných obchodních
podmínek, které se na základě znění formulářových smluv staly součástí smlouvy se
spotřebitelem. Stran obsahu rozhodčích doložek exekuční soudy poukazovaly na to, že
rozhodčí doložka, která umožňuje řešit spor ze spotřebitelské smlouvy výlučně před
rozhodčím soudem, je nepřijatelnou podmínkou. Takto koncipované rozhodčí smlouvy
spotřebiteli de facto odňaly právo, aby jeho věc byla projednána před soudem. Samotné
znění rozhodčí doložky sice neodporovalo doslovnému znění zákonného ust. § 53 Obč.
z., mělo však za cíl nedodržení předmětného ustanovení, tedy in fraudem legis.203
Dodavatelé proto v reakci stran rozhodovací praxe exekučních soudů následně změnili
formulaci rozhodčích doložek. Krajský soud v Trnavě v řízení vedeném pod sp. zn. 10
CoE/109/2011 posuzoval rozhodčí nález vydaný na základě spotřebitelské smlouvy
uzavřené v roce 2008, přičemž spotřebitelská smlouva obsahovala ujednání, které
svěřilo právo výběru způsobu řešení sporu, ale i subjektu žalující straně, a to tak, že ta si
může vybrat projednání sporu buď před rozhodcem, nebo před soudem. Žádost
exekutora o pověření byla na základě takového podkladového rozhodnutí zamítnuta. Je
nutno považovat možnost iniciovat spor ze spotřebitelské smlouvy ze strany
spotřebitelů za možnost čistě teoretickou. Nadále je třeba setrvávat na tom, že značnou
nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran v neprospěch spotřebitele
způsobuje už jen to, že spotřebiteli jeho smluvní partner prakticky nutí podrobit se
rozhodnutí sporu před rozhodcem. Tuto nerovnováhu nelze eliminovat ustanovením,
které prakticky rovnocennou možnost poskytuje spotřebiteli, avšak jen pro případ zájmu
jeho samotného vést spor. Spotřebitel by nepochybně mohl vyloučit rozhodnutí sporu
před rozhodcem i podáním žaloby věcně příslušnému soudu, tato možnost smluvního
202
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ujednání by z pohledu efektivní uplatnitelnosti byla ovšem limitována časem do
skončení rozhodčího řízení, přičemž by celkem ztratila na svém významu.204
Domnívám se, že rozhodčí doložka nutící spotřebitele k projednání sporu před
rozhodcem je rozhodčí doložkou neplatnou. Za této situace byl rozhodčí nález jakožto
exekuční titul vydán orgánem, který k tomu neměl pravomoc, a byl navíc také
materiálně nevykonatelný. Požadavky na rozhodčí doložky nebyly před 01. 01. 2008 na
Slovensku nijak upraveny. Z velké části byly umisťovány pouze ve formulářových
smlouvách, nebo byly součástí všeobecných obchodních podmínek. Předmětem četných
diskuzí v odborných kruzích se stala otázka, zda je exekuční soud oprávněn zkoumat
(ne)platnost rozhodčí doložky, na základě které byl vydán exekuční titul.
Na tuto klíčovou otázku reaguje judikatura Nejvyššího soudu Slovenské
republiky, a to tím, že ve smyslu ust. § 44 exekučního řádu je exekuční soud povinný ex
offo zkoumat, zda není exekuční titul v rozporu se zákonem. Při posuzování tohoto
základního předpokladu pro udělení pověření se exekuční soud zabývá jednak tím, zda
byl exekuční titul vydaný orgánem, který měl k tomu pravomoc, jednak zda je
vykonatelný po stránce formální a materiální. Exekuční řád označuje za exekuční titul
nejen vykonatelné rozhodnutí soudu, ale např. i vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné
správy, rozhodčích soudů a jiných orgánů. V případě, kdy má být exekučním titulem
rozhodnutí veřejné správy, která nemá pravomoc jej vydat, považuje právní teorie i
soudní praxe takovéto rozhodnutí za zdánlivé, nicotné (nulitní – paakt), tedy z právního
hlediska za neexistující a nikoho nezavazující. Obdobné důsledky je nutno přiznat i
rozhodnutí jiného orgánu, který rovněž neměl pravomoc ho vydat, pokud to právní
úprava zcela nevylučuje. Rozhodnutí postihnuté nedostatkem pravomoci orgánu, který
ho vydal, tak není způsobilé ani založit překážku rei iudicata.205 Uvedená filosofie
rozhodování Nejvyššího soudu Slovenské republiky učinila obrat v dosavadním chápání
exekučního řízení. Stalo se klíčovým pro posuzování materiální vykonatelnosti
rozhodčích nálezů. Soudy jsou v exekučním řízení v současné době oprávněny
vyhodnocovat charakter a vykonatelnost předložených rozhodčích nálezů.
4.12

Dílčí závěr
Systém ochrany spotřebitele vychází z myšlenky, podle které se spotřebitel

v porovnání s dodavatelem nachází ve znevýhodněném postavení, a to pokud jde o

204
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Tamtéž.
Usnesení Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 16. 01. 2013, sp. zn. 6 M Cdo 9/2012.
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vyjednávací sílu a úroveň informovanosti. Tato situace ho vede k přistoupení na předem
připravené podmínky dodavatelem bez ohledu na vliv jejich obsahu spotřebitelem.206
Vznik a vývoj ochrany spotřebitele, ať už v našich podmínkách nebo v podmínkách
Slovenské republiky, byl do dosáhnutí současné podoby složitý a dlouhotrvající. Tento
proces osobně nepovažuji za plně ukončený a ochrana spotřebitele se nadále zásadním
způsobem vyvíjí. Nutno konstatovat, že v případě ochrany spotřebitele jde jistě o jednu
z nejprogresivnějších oblastí práva.
Názory na to, zda je nutno zakázat rozhodčí řízení ve spotřebitelských sporech,
se různí. Zastánci úplného zákazu argumentují ekonomickou závislostí rozhodců
na podnikatelích. Na jedné straně se domnívám, že úplný zákaz povede k neúměrnému
zatížení justičního aparátu. Za situace, kdy dlužník není schopen hradit řádně a včas své
dluhy, dlužníkovi zcela jistě nepomůže ani nestranný a nezávislý soud, který by
rozhodoval na místo rozhodce. Na straně druhé je však nutno zakročit v případě
nepřiměřených ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Určitý kompromis bych viděla
v kombinaci obou přístupů, tzn. zpřísnit razantním způsobem podmínky pro
rozhodování spotřebitelských sporů a současně nerušit paušálně rozhodčí doložky. Je
nutno přísněji posuzovat formulaci rozhodčí doložky a kritéria, která se vztahují
k osobám rozhodců. Je třeba klást zejména důraz na rovná práva smluvních stran při
výběru rozhodce. Jedná se o naplnění požadavku ochrany spotřebitele coby slabší
smluvní strany v závazkovém vztahu a ve sporu. Jakýkoliv druh závislosti, zejména
materiální, stejně jako zájem na výsledku projednávání sporu, je kritériem pro
posouzení nezávislosti a nestrannosti rozhodce. Jestliže je v rozhodčí smlouvě uvedena
jmenovitě osoba rozhodce, která má pro konkrétního podnikatele značný ekonomický
prospěch, považuji tuto za ujednání v neprospěch spotřebitele, způsobující značnou
nerovnost a nerovnováhu v právech a povinnostech.
Tato kapitola měla představit komplexní institut rozhodčího řízení a zhodnocení
změn, ke kterým došlo v průběhu několika let u nás a na Slovensku. Zákonodárci
Slovenské republiky se vydali cestou oddělení spotřebitelského rozhodčího řízení od
obecné úpravy rozhodčího řízení. Naproti tomu problematika v České republice se táhla
celým uplynulým desetiletím a rezonovala v soudní judikatuře v tom smyslu, že od
liberálního přístupu soudní praxe k této problematice došlo k razantnímu posunu a
soudní instance se začaly odchylovat od svého původního rozhodovacího postoje.
S účinností zákona o spotřebitelském úvěru došlo k paušálnímu vyloučení rozhodčího
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řízení pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv. Jsem toho názoru, že i přes
vzniklé interpretační úskalí, kterou přinesla novela Z. r. ř., byla tato právní úprava
dostačující. Rozhodčí řízení představuje zejména efektivní a hospodárnou alternativu
vůči civilnímu soudnictví. I když v aplikační praxi obecných soudů v posledních letech
rezonovala problematika neplatných rozhodčích doložek vydávaných soukromými
rozhodci, byla novela zákona č. 216/1994 Sb. poměrně ambiciózním posunem. Je nutno
polemizovat, zda striktní paušální zrušení rozhodčího řízení ve spotřebitelských sporech
bylo šťastným krokem. Absolutní a neomezená ochrana práv spotřebitele a priori není
nutná, jak je tomu ve vztahu silnější a slabší smluvní strany. Je nutno vždy
vyhodnocovat, zda se v konkrétním případě může jednat o nerovné postavení či nikoliv.
Spotřebitel s minimální opatrností by si měl být vždy vědom toho, že uzavírá rozhodčí
smlouvu a svým podpisem stvrzuje, že byl oprávněným poučen o povaze rozhodčího
řízení a o právních důsledcích uzavření takovéto smlouvy. Novela tuto skutečnost
vyřešila přísnějším formálním požadavkem kladeným na rozhodčí smlouvu. Zatímco
před novelou mohla být rozhodčí smlouva součástí smlouvy hlavní, popř. součástí
všeobecných obchodních podmínek, po novele musela být rozhodčí smlouva uzavřená
ve spotřebitelském vztahu na samostatné listině, jinak byla neplatná. Rozhodčí smlouva
byla tedy smlouvou samostatnou. Nelze tedy uzavřít, že by spotřebitel přistoupil
k uzavření takovéto smlouvy v tísni či mu nebyl poskytnut dostatek informací.
S poukazem na účinnost zákona o spotřebitelském úvěru vnímám celkovou koncepci
české právní úpravy proti slovenské jako mnohem přísnější.
Zákon o spotřebitelském úvěru vnímám jako celek za poměrně zdařilý právní
předpis pro spotřebitele, nicméně ve vztahu k rozhodčímu řízení zřejmě nebude
prospěšný společnosti jako celku. Novela Z. r. ř. naplnila požadavky kvalitního
regulatorního dozoru a ochrany vůči zneužívání rozhodčích doložek ve spotřebitelských
sporech.
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5.

Vlastní úvahy a návrhy de lege ferenda
V návaznosti na učiněné poznatky, ke kterým jsem v průběhu psaní rigorózní

práce dospěla, je na tomto místě nutno věnovat se analýze právní úpravy vybraných
exekučních titulů a učinit tak příslušné závěry, popř. navrhnout hypotetické návrhy
řešení. Mé úvahy de lege ferenda se nacházejí pouze na úrovni teoretické.

5.1

Právní úprava notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
Právní řád České republiky umožňuje sepsání notářských zápisů se svolením

k vykonatelnosti, a to v souladu s tradicemi středoevropské právní kultury. Notářský
zápis se stane vykonatelným exekučním titulem pouze za splnění zákonem stanovených
podmínek ve smyslu ust. § 71a a násl. Not. ř. Notářský zápis se svolením
k vykonatelnosti je zápisem o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku či
jiný nárok vyplývající ze závazkového právního vztahu a ve kterém svolí, aby podle
tohoto zápisu byla provedena exekuce, pokud povinnost nesplní řádně a včas. 207 Co se
týče systematického zařazení právní úpravy notářských zápisů se svolením
k vykonatelnosti, mám za to, že zařazení v notářském řádu zcela koresponduje se
zásadami logiky a je správné. Notářské zápisy jsou upraveny v části šesté, druhém
oddílu s názvem Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti notářského řádu. Stran
systematiky jednotlivých typů notářských zápisů považuji tuto za poměrně nešťastnou a
nepřehlednou, neboť ust. § 71a not. ř. ve svém prvém a druhém odstavci koncentruje
právní úpravu hned dvou typů vykonatelných notářských zápisů. Třetí typ notářského
zápisu je upraven následně v ust. § 71b not. ř. Považovala bych za přínosnější, aby
každý typ notářského zápisu měl samostatné paragrafové znění, čímž by celá úprava
nepůsobila tak nesourodým dojmem.
Obecně lze konstatovat, že judikatura vyšších soudů přinesla ve vztahu
k notářským zápisům nové pohledy jednak na otázku formulace smluvní pokuty a úroků
z prodlení, povinnosti ručitele a prokazování splnění povinnosti i ztráty výhody splátek.
Vzhledem k ustálenosti soudní judikatury není nutno zaujímat kritický pohled stran
problematických aspektů u notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti. Judikatura
soudů poskytuje v současné době ucelený výklad nejasností, které se mohou objevit
v souvislosti s (ne)vykonatelností notářských zápisů.
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 07. 2006, sp. zn. 20 Cdo 3103/2005.
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V tomto směru je nutné zdůraznit fakt, že notář sepíše notářský zápis se
svolením k vykonatelnosti na základě dohody oprávněného a povinného, aniž by
zkoumal podklad této dohody v hmotném právu. Notářský zápis se svolením
k vykonatelnosti není tedy sám o sobě zavazovacím důvodem. Nezakládá domněnku
existence dluhu, jak by se někteří mohli domnívat. V rámci proklamovaných zásad
exekučního řízení lze u notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti zpochybňovat
jeho věcnou správnost či rozpor s dobrými mravy. Za předpokladu, že oprávněný
nemusí absolvovat nalézací řízení a současně má být zabezpečeno řádné vedení
exekuce, je nutno klást zvýšené nároky na dodržení formálních náležitostí notářských
zápisů a na přísnou kontrolu oprávněnosti nároku oprávněného dle hmotného práva.
Domnívám se, že je namístě hledat prostor pro rozšíření činnosti notářů, kteří by
dohlíželi na dodržování shora řečeného z úřední povinnosti již při samotném sepisu
notářských zápisů. Tím by se jistě zamezilo mnohotvárnosti aplikačních problémů
spojených s jeho vykonatelností. Mám za to, že exekuční soud nemá nalézat právo, ale
pouze vykonat exekuční titul. Je nutno akcentovat účel exekučního řízení.
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti považuji za poměrně jednoduchý
právní institut. Otázkou ovšem zůstává, zda je využit celý jeho potenciál.

5.2

Právní úprava exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti
Výchozí situace pro úvahy de lege ferenda je pro exekutorské zápisy se

svolením k vykonatelnosti poměrně problematická, neboť jsou v současné době
exekučními tituly pouze ty, které byly sepsány do 31. 12. 2012.
Domnívám se, že trendem současné doby se stalo odjímání pravomocí soudním
exekutorům. Jeden z hlavních důvodů, proč je mnoho exekutorských úřadů nuceno
ukončit svou činnost, jsou bezesporu finanční problémy. S takovýmto omezením
kompetencí soudních exekutorů musím nesouhlasit a podrobit ho následné kritice.
Výhody exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti jsou nepopiratelné.
Exekutorským zápisem věřitel získal rychle exekuční titul, aniž by musel absolvovat
zdlouhavý a nákladný soudní spor. Judikatura tomuto exekučnímu titulu věnovala
velkou pozornost, čímž se postupně vyřešily výkladové nejasnosti, takže byly
exekutorské zápisy často vyhledávaným exekučním titulem při vymáhání pohledávek.
Tento právní institut byl do právního řádu České republiky včleněn zákonem
č. 519/1991 Sb., který s účinností k 01. 01. 1992 novelizoval ust. § 274 odst. 1 písm. e)
o. s. ř., přičemž sepisováním takovýchto zápisů byli pověřeni notáři. Systematicky byla
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úprava zápisů se svolením k vykonatelnosti provedena novelou notářského řádu č.
30/2000 Sb., a to s účinností od 01. 01. 2001. Právní úprava exekutorských zápisů se
svolením k vykonatelnosti byla zařazena do tehdy nově přijatého zákona č. 120/2001
Sb. Ze stanoviska Exekutorské komory ČR týkající se návrhu legislativní rady vlády na
zrušení možnosti sepisovat exekutorské zápisy dle ust. § 78 a násl. zákona č. 120/2001
Sb. vyplývá, že exekutorská komora považovala za nedůvodné omezení možnosti sepisu
exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti. Své stanovisko opřela o podporující
stanoviska z řad bank, leasingových společností i dalších podnikatelských subjektů,
přičemž exekutorské zápisy byly z velké části využívány právě těmito oprávněnými za
účelem zvýšení vymahatelnosti pohledávek a šetření nákladů soudního řízení.208

5.3

Právní úprava rozhodčího řízení
V posledních letech zaznamenala právní praxe vývoj v oblasti legality

rozhodčích smluv, přičemž rozhodovací činnost byla usměrněna usnesením velkého
senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 05.
2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, podle něhož neobsahuje-li rozhodčí smlouva přímé
určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob určení, a odkazuje-li na rozhodčí řád
vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem, zřízeným na základě
zákona, je taková rozhodčí smlouva neplatná.209 Judikatura Ústavního soudu rovněž
dovodila, že pokud subjekt, který není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě
zákona, vykonává takové činnosti, které spadají podle zákona o rozhodčím řízení
výlučně do působnosti stálých rozhodčích soudců, jde zcela jistě o zřejmý úmysl
odporující zákonu.210
Rozhodčí řízení výrazně přispívalo k rychlému a efektivnímu řešení sporů a
rychle si získala svou oblibu u podnikatelů. Naopak spotřebitel vnímal rozhodčí řízení
jako lichvářskou praktiku. V současné době je v účinností zákona č. 257/2016 Sb., o
spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, přičemž je možno vést rozhodčí
řízení jen mezi podnikateli. Je třeba konstatovat, že vůle zákonodárce, která počítala se
zvýšením ochrany spotřebitele, byla zřejmě naplněna. Nicméně se domnívám, že je
nutné zabývat se problematikou rozhodčího řízení ze všech úhlů a nalézt určitou hranici
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ochrany spotřebitele. Oblast rozhodčího řízení byla vhodnou, efektivní a hospodárnou
alternativou vůči civilnímu soudnictví. Zákon č. 89/2012 Sb. preferuje autonomii vůli
stran při uzavírání smluv. Není proto žádného důvodu zcela restriktivně zakazovat
uzavírání rozhodčích doložek ve vztazích mezi podnikateli a spotřebiteli. Zákonodárce
by neměl ingerovat do smluvních vztahů osob v rámci soukromoprávního vztahu a
dotvářet tak spravedlnost, a to zcela dle vlastního subjektivního přesvědčení. Takovýto
postup úplného zákazu rozhodčích doložek zcela jistě povede k neúměrnému zatížení
soudní soustavy. V poslední době se zcela logicky přistupuje k odbřemenění soudců, a
to tím, že dochází k posílení justice dalšími odbornými pracovníky, a to zejména
asistenty a vyššími soudními úředníky. Je s podivem, že zákonodárce opomněl na
důsledky spojené s absolutním zákazem sjednání rozhodčích doložek. Myslím, že
takovýto stav není akceptovatelný a mám k němu výhrady. Vývoj právní úpravy a
judikatury by neměl výlučně směřovat k bezbřehé ochraně spotřebitele a k preferenci
zásady lepší pozice spotřebitele, byť by bylo toto odůvodňováno například tím, že je
spotřebitel neprofesionál. V konečném důsledku by mohl spotřebitel takovéhoto
postavení i zneužívat. I spotřebitel má povinnost náležité míry procesní diligence a
pečlivosti. Pokud bylo spotřebiteli při kontraktačním procesu poskytnuto základní
penzum informací, podepsal smlouvu s rozhodčí doložkou vždy dobrovolně, zcela jistě
se i na něj vztahuje zásada pacta sunt servanda.
Právní úprava by neměla a priori vycházet z výlučné ochrany poctivého
spotřebitele ve vztahu k nepoctivému podnikateli. Je nutno zohlednit i pohled druhý,
tzn. ochrana poctivého podnikatele vůči nepoctivému spotřebiteli.
Novelou provedenou zákonem č. 19/2012 Sb., kterým se změnil zákon č.
216/1994 Sb., byla podstatně rozšířena ochrana spotřebitele. Tuto právní úpravu
považuji za zcela vyhovující. Jak dovodila judikatura obecných i vyšších soudů, jsou
ujednání o rozhodčí doložce ve spotřebitelské smlouvě přípustné, pokud podmínky
ustanovení rozhodce garantují spravedlivé řízení a rovné zacházení, což ve vztahu
spotřebitel – podnikatel znamená zvýšenou ochranu spotřebitele. Pokud jsou naplněny
požadavky spravedlivého řízení a rovného zacházení, je nutno učinit závěr, že
posouzení a rozhodnutí rozhodce nelze nic vytknout. Provedená novela Z. r. ř. navrátila
podle mého názoru důvěryhodnost rozhodčímu řízení. Pakliže by byla v účinnosti tato
právní úprava, považovala bych ji za zcela dostačující. Samotné ujednání rozhodčí
doložky o rozhodování sporů v rozhodčím řízení ještě nemusí a priori znamenat
nepřijatelné podmínky. Současnou právní úpravu rozhodčího řízení považuji za
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nedostačující, přičemž pokusy o stále rostoucí ochranu spotřebitele se nedaří, neboť
mají za následek vznik dalších otázek a návrhů, které způsobují nepřehlednost právní
úpravy ochrany spotřebitele. Kategorický zákaz projednání sporů ze spotřebitelských
smluv cestou rozhodčího řízení nepochybně znamená navýšení sporné agendy u
obecných soudů. Znak rychlosti, kterým se rozhodčí řízení vyznačuje, představuje dle
mého názoru ideální předpoklad a zároveň objektivní nástroj pro řešení sporů.
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Závěr
Ve své rigorózní práci jsem se snažila poukázat na problematické aspekty u
vybraných exekučních titulů, se kterými jsem se setkala při studiu předmětné právní
úpravy a posléze v aplikační praxi. Pomocí platné právní úpravy, judikatury a literatury
jsem se snažila představit blíže oblast exekučního práva. Praxe je neustále postavena
před celou řadu řešení mnoha problémů. Není se ovšem čemu divit, exekuční řád
v posledních letech prošel několika novelami, čímž se změnila jeho podoba. I když
vzniklé nejasnosti byly částečně napraveny judikaturou vyšších soudů, stále existuje
mnoho nezodpovězených otázek, na které je třeba reagovat a hledat na ně odpovědi.
Exekuční řízení není snadnou částí civilního procesu. Tato skutečnost je stvrzena
judikaturou soudů, která mnohdy řeší problematiku exekučních titulů od svých
dřívějších rozhodnutí zcela odlišným způsobem. Není tedy pochybností o tom, že
vybraná problematika je stále velmi aktuálním tématem. Domnívám se, že neexistuje
ucelená odborná literatura, která by svým obsahem systematicky shrnovala
problematické aspekty exekučních titulů. Shora řečené nutně naznačuje důvody, které
mne vedly k výběru a hlubšímu studiu této matérie.
Jedním ze základních znaků demokratického právního státu je bezesporu
schopnost státu zajistit vymahatelnost práva. Ta je realizovatelná prostřednictvím
státních orgánů a institucí. Obecně lze konstatovat, že míra vymahatelnosti práva nám
může sloužit i jako ukazatel kvality právního řádu. V České republice se dle mého
názoru stále potýkáme s poměrně nízkou vymahatelností, což je zřejmě dáno jednak
účelovým vyhýbáním se placení dluhů ze strany dlužníků, jednak velkým množstvím
nové a neefektivní legislativy. Domnívám se, že permanentní změny zákonů často
vedou k chaosu a komplikují celý proces vymáhání. Jako jeden z nejčastějších problémů
vnímám i problematický výklad neustálých novelizací zákonů a přechodných
ustanovení, což pro věřitele musí představovat určitý stav nejistoty, přičemž při stavu
nízkého právního vědomí si nemohou být zcela jisti, jak svou pohledávku řádně
vymoci. Existenci institutu soudního exekutora proto vnímám jako jeden z účinných
prostředků, jak se domoci úspěšně a efektivně svého práva. Je tedy nutno stále
akcentovat tento institut a zaobírat se tím, jak tento institut zdokonalit a zlepšit jeho
fungování.
Při psaní své rigorózní práce jsem si byla vědoma obsáhlosti dané matérie,
nicméně jsem byla limitována stanoveným rozsahem práce. Zaměřila jsem se proto
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pouze na vybrané aspekty exekučních titulů, se kterými jsem se setkala ve své praxi při
výkonu funkce asistenta soudce na Okresním soudě v Ostravě. Výběr exekučních titulů
byl čistě subjektivní.
Při zpracování práce jsem používala jednak deduktivní metodu, jednak metodu
analýzy. Komparativní metodu jsem využila pouze při hodnocení slovenské právní
úpravy vybraných exekučních titulů. Práci jsem se snažila koncipovat uceleně tak, aby
byla srozumitelná pro čtenáře. K stanoveným cílům předkládané rigorózní práce jsem
dospěla popisem konkrétních problematických aspektů exekučních titulů a následným
rozborem rozhodnutí soudů, přičemž jsem se pokusila nastínit nejčastěji se vyskytující
nejasnosti, se kterými lze u vybraných exekučních titulů počítat tak, aby práce nebyla
pouze výlučným popisem exekučních titulů.
Jedním ze stanovených cílů rigorózní práce bylo stanovit, zda problematické
aspekty exekučních titulů mají podstatný vliv na rychlost a efektivnost vymahatelnosti
práva. Vedle nastudování příslušných právních předpisů, judikatury a literatury bylo
nutno zamyslet se i nad praktickými stránkami věci. Nosné téma práce bylo věnováno
problematickým aspektům u vybraných exekučních titulů, které mohou způsobit jejich
následnou nevykonatelnost. Cílem byla rovněž jejich analýza ve vztahu k literatuře,
judikatuře soudů a následné vyvození příslušných závěrů, tzn. jakým způsobem jsou
tyto řešeny. Při výkladu jednotlivých problematických aspektů jsem vycházela jednak
z platné právní úpravy a judikatury soudů, a jednak z vlastních zkušeností, které jsem
nabyla v průběhu své praxe na Okresním soudě v Ostravě. Věřím, že mé teze přispějí
k objasnění celé řady nejasností, které exekuční tituly doprovázejí.
Další ze stanovených tezí práce bylo rovněž zodpovězení otázky, zda důsledkem
účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru došlo k tak očekávanému a potřebnému
zvýšení ochrany spotřebitele. Pro rozbor dané problematiky byl stěžejní zákon č.
257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů a zákon
č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, ve znění pozdějších předpisů. Zákonodárci
uzavřeli celou anabázi rozhodčího řízení ve spotřebitelských vztazích podpisem
konečné podoby zákona o spotřebitelském úvěru, čímž zapříčinili absolutní zákaz
sjednání rozhodčího řízení ve vztazích spotřebitel – podnikatel. Pro zpracování
předkládané problematiky a jejímu porozumění bylo nezbytným předpokladem
nastudování příslušné judikatury soudů, včetně jejího vývoje. Nebylo tudíž
akceptovatelné vycházet výlučně z platné právní úpravy. Bylo nutností konfrontovat
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předmětná ustanovení zákona s judikaturou, praxí a v neposlední řadě i s obecnými
zásadami spravedlnosti.
Domnívám se, že tyto provedené změny povedou k výraznému zhoršení
ekonomické situace věřitelů, což s sebou přinese velmi nepříznivý dopad na
vymahatelnost práva v ČR. Jak již bylo shora řečeno, vymahatelnost práva lze
považovat za jeden z klíčových faktorů, který determinuje kvalitu právního řádu. České
právo se rovněž vyznačuje relativně velmi nízkou vymahatelností, což je způsobeno
celou řadou kumulujících se prvků.211 Jeden z nich je jistě i chaotický stav legislativy
s velkým množstvím nesrozumitelných norem, který následně vyvolává soudní spory.
Zákaz rozhodčího řízení ve spotřebitelských sporech vnímám jako nesystémový zásah.
Rozhodčí řízení je nepostradatelnou součástí procesu vymáhání práva a nemělo by tedy
dojít k jeho restriktivnímu zákazu. Líbivé změny zcela jistě odstraní problémy
neplatných rozhodčích doložek sjednávaných ve spotřebitelských smlouvách, nicméně
nevyřeší problém nedostatku právní osvěty a výchovy k úctě právům, povinnostem a
soudním institucím. Zákonodárci mnohdy nekoncepčně mění zákony, přičemž by měli
ctít právní pravidla, aby následně nedocházelo ke zneužívání práva či naopak k
šikanóznímu jednání.
Mám za to, že absolutní zákaz rozhodčího řízení výrazně zapříčiní přetíženost
soudního aparátu, neboť zatímco počet exekucí stále roste, jejich vymahatelnost tímto
důsledkem pravděpodobně klesne. Tento stav je jednak ke škodě věřitelů, kteří přijdou
o další finanční prostředky důsledkem poměrně dlouhého soudního procesu, tak i ke
škodě dlužníků, neboť díky své laxnosti či schopnosti zatajovat svůj majetek se nikdy
od exekuce zcela neoprostí.
Tato předkládaná práce je rovněž určena i širší veřejnosti. Měla ambice
napomoci těm, kteří přicházejí do jakéhokoliv kontaktu s exekučním právem. Pevně
věřím, že v ní najdou poučení nejen ti, kteří jsou účastníky exekučního řízení, ale i ti,
kteří se s exekucemi nikdy nesetkali. Rigorózní práce není ovšem právní rádce. Snaží se
pouze shrnout poznatky o exekučních titulech, a to nejen z pohledu praxe, ale i
z pohledu teorie.
Kapitola prvá se podrobně zabývá výkladem exekučního řízení v České
republice. Tato kapitola je rozdělena do několika podkapitol, kdy po vymezení
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Z informačního systému ISAS bylo zjištěno, že v období od 01.07.2016 – 28. 02. 2018 bylo senátem
91 EXE a 53 EXE Okresního soudu v Ostravě zastaveno pouze 103 exekucí, přičemž celkový počet exekučních návrhů činil za stejné období 5 352.
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charakteristiky exekučního řízení je vysvětlen samotný pojem exekuce. Následující
podkapitola se zabývá vymezením pojmu exekučního titulu a jeho formální a materiální
vykonatelnosti. Poslední podkapitola je vyhrazena právní úpravě na Slovensku.
V pořadí druhá, třetí a čtvrtá kapitola jsou klíčovými kapitolami práce
zabývajícími se problematickými aspekty u vybraných exekučních titulů. Tyto kapitoly
jsou logicky rozděleny do několika podkapitol. Po obecné charakteristice vybraných
exekučních titulů následuje konkrétní rozbor problematických aspektů, na které jsem
v průběhu své praxe narazila. Poslední podkapitoly jsou zaměřeny na právní úpravu
exekučních titulů na Slovensku.
Kapitola pátá je věnována úvahám de lege ferenda. Vlastní úvahy a úvahy de
lege ferenda jsou jednak soustředěny v jednotlivých kapitolách vztahující se ke
konkrétnímu problému, a jednak v této samostatné v kapitole.
Pevně věřím, že jsem dostatečným způsobem upozornila na problematické
aspekty exekučních titulů a že v případě jejich výskytu budou v krátkém časovém
horizontu odstraněny tak, aby nekomplikovaly proces vymáhání práva.
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Problematické aspekty vybraných exekučních titulů
Abstrakt
Rigorózní práce se zabývá problematickými aspekty u vybraných exekučních
titulů, se kterými jsem se setkala při výkonu své funkce asistenta soudce u Okresního
soudu v Ostravě. Výběr exekučních titulů byl čistě subjektivní. Cílem bylo tedy
poskytnout ucelený a všestranný pohled na problematiku exekučních titulů, jak
z hlediska teoretického, tak z hlediska praktického.
V rámci určeného rozsahu rigorózní práce jsem koncepci této práce pojala tak,
že jsem se nejprve pokusila vymezit samotný pojem exekucí, exekučních titulů a jejich
materiální a formální vykonatelnost. Po úvodní první kapitole následuje ústřední část
práce, kde jsem se snažila analyzovat jednotlivé typy exekučních titulů, a to notářský
zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti a
rozhodčí nález.
Domnívám se, že v současné době je stále poměrně často využíván institut
rozhodčího řízení ve společnosti. Této kapitole je proto věnována největší část práce,
neboť se vývojem právní úpravy objevily zcela závažné procesněprávní nedostatky
v aplikační praxi. Práce se rovněž snaží analyzovat nedostatky právní úpravy u
vybraných exekučních titulů a konfrontovat je s rozhodovací činností soudů. Závěrečná
část práce se věnuje zejména vlastními úvahami a závěry, ke kterým jsem v průběhu
psaní textu dospěla, přičemž nutno zmínit, že mé úvahy de lege ferenda jsou pouze na
úrovni čistě teoretické.
V intencích zvoleného tématu jsem vycházela jednak ze samotných textů
zákonů, odborných článků a publikací. Zvláštní důraz byl kladen na vybranou
judikaturu tuzemských soudů a judikaturu Soudního dvora Evropské unie, přičemž
důležitost soudní judikatury považuji v této práci za zcela nezpochybnitelnou.
V souvislosti s legislativním vývojem exekučného poriadku na Slovensku jsem
považovala za nezbytné poukázat i na vzniklé otázky vyskytující se u exekučních titulů.
Doufám, že předkládaná práce dá podnět k diskuzi, která v konečném důsledku upevní
důležitost a neodvratitelnost této matérie.
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Problematic aspects of selected executive titles
Abstract
This rigorous thesis deals with the problematic aspects of selected executive
titles I came across in the performance of my office as an assistant judge at the District
Court in Ostrava. The choice of enforcement titles was purely subjective. The aim was
therefore to provide a comprehensive and versatile view of issues of enforcement titles,
both from theoretical and practical points of view.
Within the specified scope of the thesis, I came up with the concept of this thesis
by trying to define the very concept of execution (seizure), writ of execution, and their
material and formal enforceability. After the introductory first chapter, the central part
of the thesis follows, where I tried to analyse the individual types of execution titles,
namely a notarial record with permission for enforceability, a writ of execution with
permission for enforceability, and arbitration.
I believe that at the present time, the Institute of Arbitration is still relatively
often used in society. This chapter is devoted to the largest part of the work, as the
development of the legal regulation revealed quite serious procedural and legal
deficiencies in application practice. The thesis also seeks to analyse shortcomings in the
legal regulation of selected writs of execution, and to confront them with the decisionmaking activities of the courts. The final part of the thesis is devoted mainly to my own
considerations and to the conclusions I reached during the writing of the text, it being
worth mentioning that my de lege ferenda considerations are purely theoretical.
The intentions of the chosen topic were based on the texts of laws, professional
articles, and publications themselves. Particular emphasis was placed on selected case
law of domestic courts and the jurisprudence of the Court of Justice of the European
Union, with the importance of judicial case law being considered to be absolutely
indisputable in this work.
In connection with the legislative development of enforcement order in Slovakia,
I considered it necessary to point out the issues raised in the writs of execution. I hope
that the work presented will give rise to a discussion that will eventually strengthen the
importance and inevitability of this matrix.
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permission for enforceability, enforceable registration with permission for
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