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USNE, SENI

IG'ajskj. soud v Praze rczhodl v sen6td sloZen6m z piedsedkynd JUDr. Martiny
Stolbov6 a soudcir JUDI. Tom65e Ndmce a Mgr'" S6rky H6jkov6 ve vdci opr6vndn6 PROFI
CREDIT Czech, a.s., se sidlem Praha 1, K1imentsk6.1216146, ICO 618 60 069, zastoupend
JUDr. Kater"inou Perthenovou, advokdtkou se sidlem Hradec Kr6lovd, Velk6 n6mdsti 135119,
proti povinnd - - '.:, r&roZerr( ' ' bytem i, zastoupend Mgr.
Petrem Ndmcem, advok6tem se sidlem Praha +, Mendiku 139619, o zastaveni exekuce, o
odvol6ni povinnd proti usneseni Okresniho soudu vBeround ze dne 73.6.20\7, d."1. l4 EXE
234512016-28,

takto:

I. Usneseni soudu prvniho stupnd se mdni tak, 2e se zastavuje exekuce veden6
podle povdieni Okresniho soudu v Beround ze dne 1.12.2016, ().j. 14 EXF. 234512016-14,
soudnim exekutorem JUDr. Luk65em Jichou, Exekutorsky riiad Pierov.

il. Opr-6vndn6 je povinna nahradit soudnimu exekutorovi JUDr. Luk65i Jichovi,
Exekutorsky iriad Pierov, se sidlem Pierov, I(omensk6ho 38, na n6kladech exekuce 1.865,-
Kd do tii dnri od pr'6vni moci tohoto usneseni.

ilI. Opl6vndnS je povinna nahradit povinnd na n6kladech iizefi pied soudem
prvniho stupnd 13.818,20 Kd a na n6kladech odvolaciho iizeni 13.818,20 I(d do tii dnri od
prdvni moci tohoto usneseni k ruk6m jejiho z6stupce.

Odrivodnini:

Okresni soud v Beround (d6le jen ,,soud prvniho stupnd") usnesenin ze dne 1.3.6.2011 ,
(,.j. 14 EXE 234512076-28, zamltl n6vrh povir.rnd na zastavenf exel<uce.

Soud prvniho stupnd poul<inal na rozhodnuti Nejvy55iho sor"rdu sp.Zn. 33 Cdo
161612014 di sp"zn. 20 Cdo 292712016 a usneseni Ustavniho soudu sp.zn. II" IJS 3413112,
podle nichZ je platn6 rozhoddi smlouva tzavienb na samostatn6 listind, podle niZ majetkovy
spor rozhodne jeden z ndkolika jednoznadnd fimenovitd) urdenych lozhodcfi ad hoc vybrany
Zalobcern. Piedmdtn6 rozhoddi smlouva tedy vyliovuje podmink6m $ 7 odst. I zitkona o

rozhoddim iizeni. Rozhoddi smlouva je smlouvou samostatnou a sarnostatnd je posuzov6na
jeji platnost a irdinnost. Zndvrhu povinne na zastaveni exekuce nelze uzaviit, L,e by
piistoupila k uzavi'eni smluv ve finandni di jin6 tisni. Povinna za mrntm6lni opatlnosti si mdla
bjrt vddorna, i.e uzavir'6 rozhoddi smlouvu. Svyrn podpisem stvrdila, Le byla oprdvndnou
poudena o povaze rozhoddiho iizeni a o pr6vnich dtrsledcich tzavieni rozhoddi smlouvy. Neni
podstatnd, Le v rozhoddich smlouv6ch opr6vndn6 figuruji stejnd osoby rozhodcfi. Podle
usneseni Nejvy55iho soudu sp.zn. 30 Cdo 371212012 an|lezfi Ustavniho soudu sp.zn. I. US
87ll11 a sp.zn. IV. US 2735111 neni exelcudni soud opr6vndn piezkoum6vat vdcnou spr6vnost
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exekudniho titulu. Na tom nemdni nic ani zhvdty nalezri Ustavniho soudu sp.zn. III. US

40B4lI2 a sp.zn.I. US 199/11, nebot'vnich byla rozhoddi doloZka vtElena do smlouvy o
irvdru, coZ. v tomto piipadd nenastalo. Je proto nedrivodnd n6mitka povinne o absolutni
neplatnosti smlouvy o revolvingov6m irvdm pro rozpor s dobrymi mravy. Podle rozsudku
Nejvy5Silro soudu sp.zn. 33 Cdo 267512001 podle $ 31 pism. f) zikona o rozhoddim iizeni
nelze zru5it rozhoddi n6lez proto , Le zavazuje k plndni, kter6 je v rozporu s dobryrni mravy.

Proti tomuto usneseni podala vdas odvol6ni povinn6, l<ter6 se domhhhjeho zrndny a

zastaveni exekuce, opr6vndn6 uloZeni povinnosti nahradit n6lclady iizeni povinn6 a

rozhodnuti, Ze soudni exekutol nem6 pr6vo na n6hradu n6kladtr exekuce. Poukazuje na
judil<aturu Ustavniho sondu, Ze exekudni soudy nemohou poskytovat pr6vni ochranu zjevn|
nespravedlnosti, a Ze soud musi piezkoum6vat platnost irvdrovjrch smluv, do nichZ je
rozhoddi doloZka vdlendna, nebot' neplatnost cel6 rivdrov6 smlouvy md za n6sledek i
neplatnost rozhoddi doloZky, by( ta by sama o sobd obst6la jako platn6. Zde odkaztje na

nftl"ty Ustavniho soudu sp.zn. IIL US 40B4lI2, L US 199/11 di IL US2230116. PiedmEtn6

rozhoddi smlouv.a je rozhoddi doloZkou vdlendnou technicky do jedn6 smlouvy hlavni a plati-
li zhvdr nllezu Ustavniho soudu sp.zn. III. US 4084112 o rozhoddi doloZce, mdl by platit i o

rozhoddi smlouvd. Proti tomu sice stoji rozsudek Nejvy55iho soudu sp.zn. 29 Odo 722212005,

ale piednost m6 r'ozhodnuti Ustavniho soudu s tim, i.e neni lozdil mezt rozhoddi doloZkou a

rozhoddi smlouvou. Rozhoddi smlouva a volba rozhodct nebyla individu6lnd projedn6na,

povinn6 nemdla moZnost ovlivnit vybdr rozhodcfi v rozhoddi smlouvd, kter6 m6 charakter
formuldiovych smluv. Smlouva je jen fiktivnd vyvhi,ena, nebot' je nepravddpodobn6, Ze by
v piipadd irvdrove smlouvy byla povinnd Lalobcem. Klidovjr je seznam rozhodcri, kter6

vyblala opr6vndnS. Ti rozhoduji tisice sporfi opr6vndn6 a jsou tak na ni el<onorr,icky zdvisli.
Napiiklad rozhodce JUDr. Eva Vaikov6 pro opr6vndnou k 16.8.2016 rozhodla 27.741 sporu.
Zde odkazuje na Lrsneseni NejvySSiho soudu sp.zn.26 Cdo 363112015,30 Cdo 240112014 a

26 Cdo 366212014 a n6lez Ustavniho soudu sp.zn. IV. US 3402113. Rozhodnuti soudu
prvniho stupnd je nepi'ezkoumateln6, protoZe se nevypoi6dalo se v5emi argumenty povinnd.
JestliZe opr6vndn6 vdddla, i.e rozhodce Mgr. JarT Fi5er rozhoduje spory ignorujic ustanoveni
na ochranu spotiebitele, dobr6 mravy a veiejny poi'6dek, jednala od pod6tku v rozporlr
s dobr;imi mravy. V irvdrove smlouvd jsou sjedn6ny excesivni vy5e irrokfi, nepiimdi'en6
sankce v podobd smluvni pokuty 0,250/o dennd, vysok6 irrokov6 sazba 726,60oh p.a.. Exekudni
titul nemfiZe obst6t, nebot'byl zisk6n s6rii protipr6vnich irkontr piidicich se dobrym mravfim a

z6konu. Ujedn6ni v rozhoddi smlouvd, kter6 vyluduje pr6vo spoti'ebitele podat Zalobu

k soudu, zprisobuje absolutni neplafliost rozhoddi doloZky, nebot'je v rozporu s $ 56 odst. I
ob(,. zdk. a Smdlnici Rady d. 93/13/EHS v bodd 1 pism. q), podle niL je takov6 ujedn6ni
nepiimdienou smluvni podminkou. Mgr" Jan Fi5el rozhodoval pro opr6vndnou spory ve

vdt5im mnoZstvi. Jeho dlouhodobou rozhodovaci dinnost dokl6d6 rozsudek Krajsk6ho soudu

v Ostravd - pobodka v Olomouci ze dne 31.8.2011, d.j. 3B ICm 17812010-77, v ndmZ soud
uzaviel, Le dluLnik nemdl moZnost nominovat vlastniho rozhodce di piimdt vdr'itele k
vypuStdni rozhoddi doloZky a rozhoddi doloZka je tak vdi'iteli fakticky vnucena. Povinn6
odkhzala i na usneseni Ol<resniho soudu v Ceske Lipd sp.zn. 23 EXE 248012016, Okresniho
soudu v Nov6m Jidind sp.zn. 56 EXE 76712074, Olcresniho soudu v Karvind sp.zn.46EXF.
154612014 di Okresniho soudu ve Vsetind sp.zn. 31 EXE 180312016, kter6 piisvdddila jejimu
nhzoru, Ze smlouva o fvdlu a rczhod(i smlouva jsou vz6jemnE, provdzan6 a je-li smlouva o

rivdru neplatn6 pro rozpor s dobrfmi mravy, je neplatn6 i rozhoddi smlouva. Samotn6 zaiazeni
JUDr. Evy Vaikov6, kter6 je evidentnd ekonomicky z6visl6 na opr6vndn6, zprisobuje

neplatnost rozhoddi smlouvy, irebot' pokud opr6vndn6 s timto vddomim zaiazuje do

rozhoddich smluv rozhodce, kteii nejsou nezdvisl(, nestrannf a rozhodujf v rozporu s
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kogentnirni ustanovenimi na ochranu spoti'ebitele, jedn6 v rozporu s dobrymi mravy od
pod6tku.

Opr6vndn6 ve vyj6dieni k odvol6ni navrhla potvrzeni usneseni soudu prvniho stupnd.
Rozhodce, ktery spor rozhodoval, byl jmenovitd urden v rozhoddi srnlouvd, s niZ povinnd
souhlasila. Pokud by s jednotlivymi ujedn6nimi rozhoddi smlouvy nesouhlasila, nemusela ji
v souladu se z6sadou autonomie vrile uzavirat. Za piimdien6ho pouZiti o.s.i. princip
nez6visldho a nestranndho rozhodov6ni urdujici pro rozhodov6ni soudcri se uplatni i pro
rozhodov6ni rozhodcri" V piipadd rozhoddiho iizeni jsou autonomie stran a pr6vo volby
rozhodce nebo podileni se na jeho urdeni jednou ze z|.kladnich zhsad rozhoddiho iizeni. Zde
odkazuje na rozhodnutf Nejvy5siho soud sp.zn.23 Cdo 3I50|2OI2 di 2 Cdon 828196. Zaany
prdvni piedpis nezakaztje, _aby rozhoddi doloZka nebyla obsaZena ve formul6iov6 smlouvd.
Zde odkazlje na usneseni Ustavniho soudu sp.zn. IV. US 25 7Bl12,IV. US I2Bll12 di II. US
3413112. Rozhoddi smlouva obsahuje osoby konkr6tnd vyjmenovanych rozhodcri ad hoc, na
nichZ se irdastnici dohodli. Obd strany vdddly, Le jejichpr"ipadny spor bude rozhodovat jeden
znich. Udastnici pr6vniho vztahtjsou poviruri vyvinout^dostatednou miru tvlLlLvosti pii
zavirdni ziwazkovlho prdvniho vztahu, kaLdy je povinen sti'eZit sv6 pr6va a podle judikatury
Nejvy55iho soudu - rozhodnuti sp.zn. 23 Cdo 120112009 - neni probl6m plo prfimdrn6ho
spotiebitele piedteni smlouvy a porozumdni jejimu obsahu. NemriZe jit k tiZi jednd smluvni
strany, Ze si druhd po(,ind neopatrnd. rJzavienb rozhoddi smlouva je platnym pr6vnim
fkonem, jak vyplyv6 z rozsudku Vrchniho soudu v Praze sp.zn. 9 Cmo l9ll2012, kter! obst6l
i pied Ustavnim soudem (vdc sp.zn, II. US 34|3ll2), di z judikatury NejvyS5iho soudu -
rozhodnuti sp.zn. 27 Cdo 163712074, 33 Cdo 161612014, 33 Cdo 1354120t4, 33 Cdo
103912015 di 33 Cdo 91312014. V rozhoddim iizeni rozhoduje osoba na smluvnich stran6ch
nezdvisl|, r'ozhoddi iizenije vedeno vsouladu spl6vnim i6dem a obd smluvni strany maji
stejn6 podminky. Mezi ridastniky nebyla uzaviena rozhoddi doloZka, ale samostatnd rozhoddi
smlouva anelze tak hovoiit o neindividudlnim sjedn6ni auzavieni smlouvy, proto tak6 nelze
pouLit z|vdry NejvyS5iho soudu, jeZ jsou uv6ddn6 povimou, nebot' ty se vztahuji k rozhoddim
doloZk6rn upravenym ve smluvnich podmink6ch. Povinn 5,byla v prtrbdhu rozhoddiho iizeni i
po dorudeni rozhoddiho n6lezu pasivnf. Pokud jde o moZnost piezkumu exekudnim soudem
vdcn6 spr6vnosti exekudniho titulu, poukazuje na rozhodnuti Nejvy55iho soudu sp.zn. 30 Cdo
311212012, podle ndhoZ exelcudni soud neni opr6vndn piezkoum6vat vdcnou spr6vnost
exekudniho titulu, nepiihliZi ani k vad6m nallzaciho iizeni. Ye vztahu lc f rol<u, RPSN a
smluvnfm pol<ut6rl povinn6 podpisem smlouvy o irvdru stvrdila, Ze souhlasI se smluvnirni
ujedn6nirni a tehdy proti nim nideho nenamitaia a poskytnut6 finandni prostiedky piijala a
zavdzala se je splatit, proto nejsou v rozporu s dobrymi mravy, navic jejich vy5e je piimdien6
a odpovid6 i jejich vyznamu. Ochranu spotiebitele nelze pojimat jako nejvy55i pr6vni princip,
ktery je moZn6 aplikovat neomezend. Neni moZn6 zanedbhvat zdsadu proporcionality. Je tieba
vychdzet i z jinych obecnd platnj'ch z6sad,jako je zdsada prhvnijistoty a podobn6. Smluvni
ujedn6ni nejsou v rozporu s dobrymi mrayy, srnlouva je platn| a ridastniky zavazuje. Jednim
ze zitkTadnich principtr vykladu smluv je priorita vykladu, ktery nezakI6d6. neplatnost smlouvy
pied vylcladem, ktery neplatnost smlouvy zaL<I6d6,jsou-li moLnd oba vyklady. Zde odl<azuje
nan6lez Ustavnfho soudu sp"zn. IV. US 1183111. Mgr-. Fi5er je opr6vndnou ustanovov6n jako
lozhodce v rozhoddich smlouviich a doloZl<6ch od rol<u 2009, od roku 2016 jii. nil<otiv.
Opr6vndn6 nevi, kolik sporfl.pro ni rozhodoval, nebot'si nevede evidenci svych sporu podle
rozhodcfi, kteii rozhoduji. Uvdrov6 smlouvy bylo moZno uzaviit i bez tzavieni smlouvy
rozhod(,i, ale oprdvndnh nezaznamenala, Le by v t6to vdci povinr-r6 o to projevila z6jem.
Uvdrovd smlouva i rozhoddi smlouva byly uzavieny sv6pr6vnyni subjekty, ktere mlly zvdLit
dirsledky z toho plynoucf. Opadny postLrp by znamenal poruSeni zhkladnich plincipt, a to Le
je tr'eba plnit smlouvy, Le kai.dy m6 byt bddly svych priiv" Narnitii-li povinnd ekonomiclcou
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z6vislost a pod.iatost rozhodce, mdla to Lldinit v iizeni rozhoddim. V exekudnimiizenito jiL
udinit nemfiZe. Tato z6vislost navlc nebyla prokiz\na.

Krajsl<y soud v Praze jako soud odvolaci piezkoumal napaden6 rozhodnuti aiizeni, jeZ,

mupiedchdzelo, podle $ 212 ve spojeni s $212a odst. l, odst.5 obdansk6ho soudniho i6du
(d61e jen,,o.s.i.") zapotLrti $ 52 odst. I zf+kona(,. f201200I Sb. (d6le jen,,exekudni i5d") a

odvol6ni povinn6 shledal dtvodnym.

Z obsaht spisu se podixit, Ze soudui exel<utor JUDr. Lul<55 Jicha, Exekutorsky irr"ad

Pierov, byl povdien vedenim exekuce nazdkladd, povdieni Okresniho soudu v Belound ze dne
1.12.2016,(,.j.14 EXE 234512016-14,1<vymoi,eni pohled6vky opr6vn6n6 ve vyir47.592,-K(,
s frolcy zprodleni a smluvni pol<utou, nfkladtr pr'edch6zejiciho iizeni a n6kladt exelcuce
podle rozhoddiho n|lezu rozhodce Mgr. Jana FiSera ze dne 26.1f.2014, (,.j. 103 Rozh
752012016-1. Udastnici uzavieli dne l2lf .20ir3 rozhoddi smlouvu, na piedti5tdn6m
forn'rul6ii, upravujici podminky, za \<terych budou ie5eny spory vznikll ze srnlouvy o

revolvingov6m uvdru d.9100762286. V rozhoddi smlouvd si sjednali, Ze veSkerd spory budou
rozhodovdny kterymkoliv z dohodnutfch rozhodcfi., uvedenych v bodd 3.3., jemuZ Zalobce
dorudi Zalobu, podle ve smlouvd uvedenjrch pravidel. V bodd 3.3. smlouvy je vyjmenovdno
tirnhct rozhodcfi, jsou jimi: 1. JUDr'. Eva Vaflkova,2. Mgr. Marek Landsmann, 3. JUDr.
Martin Tyle, 4. JUDr. Jiii Kolaiik, 5. Mgr. Jan FiSer, 6. Mgr. Tom65 Horl<y, 7. Mgr. Radek
Lubina, B. Mgr. Michal Wiedermann, 9. Mgr. I(ristyna Wiedermannov6, 10. JUDr. lng. Pavel
Fabian, 11. JUDI. Michal MardiSin, 12. Mgr. Vit Biolek a 13. JUDr. Petr Wildt, Ph.D.,
v5ichni s uvedenim evidendniho cisla CAI(, identifikadniho disla a sidla. PiedZalobnivyzvou
ze dne 3.9.2014, odeslanou tdhoZ dne, byla povinn6 mimo jine vyzvdna, aby ze seznarru
rozhodcri uvedenych v rozhoddi smlouvd zvolila rozhodce s poudenim, Ze neudini-li tak ve
thfitd 15 dnfi od data odesl6nivyzvy, vybere rozhodce opr'6vndnd. Vrozhoddi smlouvd byl
ujedn6n poplatek a rilkrada n6kladtr iizeni rozhodce 1.100,- Kd za rozhoddi iiztri v prvnirl
stupni a 6.500,- I((, za piezkumne iizeni. N6vrh na uzavieni smlouvy o revolvingov6m irv6ru
t,.91009762286 ze dne 72.1I.2013 byl sepsany za opthvnd,nou Ivanou Dbalou s povinnou
jako irvdlovanou. Podle ndho mdl byt povinne poskytnut spotiebitelsky irvdr ve vy5i 50.000,-
Kd, splatny ve spl6tk6ch po 3"859,- Kd po dobu 36 mdsict, s vyprijdni irrokovou sazbou
126,61yo a vySi RPSN 126,60yo. Uvdrujici opr6vndn6 n6vrh piijala 2I.7L2073, o demZ
povirrrrou dopisem ze dne 21.1I.2013 informovala. Povinn6 nepodala Zalobu na zruSeni
rozhoddilro ndlezu ani nepoZddala o piezl<um rozhoddiho n6lezu. Okresni soud v Usti nad

Orlici potvrdil 16.8.2016, Le evidtje 27.741 rozhoddich spisfi opr6vn6n6, vystupujici jako
L,alobce, r'ozhodnut6 rozhodcem JUDr. Evou Vaikovou. Piedseda Okresnil-ro soudu
v Pardubicich dne 30.8.2016 odmitl Z6dost zitstupce povinn6 o poskytnuti informace o podtu
rozhoddich spisri rozhodce Mgr. Jana Fi5era, v nichL, oprdvndnd vystupuje jako Zalobkynd.
Rozlrodce Mgr. Jan FiSer uvedl, Le jako moLny rozhodce je v rozhoddich smlouv6ch
opr6vndne uv6ddn od roku 2009. Neni schopen vyj6diit, kolik sportr pro oprSvnEnou
rozhodoval, ale je to v i6dech stovek sporrh rodn6. Jde o cca 800% jeho agendy.

Z vjrpovddi povinn6 zjistil odvolaci soud, Ze v5e s opr6vndnou vyr'izovala e-mailem
nebo po telefonu, s jeji z6stupkyni se seSla osobnd ai.pii podpisu rivdrov6 smlour,y, rozhoddi
smlouvy a dal5ich listin. Bylo ji iedeno, Ze rozhoddi smlouva je :uzavirdna kvrili tomu, Lekdyi.
se nebude platit, dA to oprdvndn6 k soudu. Nebylo ji iedeno, Ze nemusi podepsat rozhoddi
smlouvu, i,e mfri,e do smlouvy zas6hnout.

Odvolaci soud nedoplnil dokazovAni vyslechy rozhodcri Mgr'. Jana Fi5era a JUDr. Evy
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Vaikov6 pro nadbytednost, nebot' to, kolik sporfi a od kdy rozhoduji jako rozhodci ve sporech
opl6vndn6, bylo zji5tdno ohlednd rozhodce, ktery lozhodoval v projedn6vane vdci, jeho
zprhvou a ohlednd rozhodce JUDr'. Evy Vaikov6 byl podet sporfi rozhodovanych pro
opr6vndnou zji5tdn se zpr6vy Okresniho soudu v Ustf nad Orlici.

Podle $ 268 odst. 1 pism. h) o.s.i. vykon rozhodnuti bude zastaven, jestliZe je vykon
lozhodnuti nept"ipustny, protoZe je tu jinjr drivod, plo kter-y rozhodnuti nelze vykonat.

Podle $ 2 odst. I zhl<onad.216l1994 Sb., o rozhoddim iizeni a o vykonu lozhoddich
nttlez'i, v platn6m zndni (v textu jen ,,zhkon o rozhoddim iizeni") (tj" ve zndni platn6m a
irdinn6m v dobd sjedndni rozhoddi smlouvy) strany se mohou dohodnout, Ze o majetkovych
sporech mezi nimi, s vyjirrkou sporrh vzniklych v souvislosti s vykonem rozhodnuti a
incidendnich sporri, kjejichZ projedn6nf a rozhodnuti by jinak byla ddna pravomoc soudu
nebo o nichZ to stanovi zvlilStni zdkon, m6 r'ozhodovat jeden nebo vice lozhodcri anebo st6ly
rozhoddi soud (rozhoddi smlouva).

Podle $ 7 odst. 1, vdta prvni a ti'eti, z6kona o rozhoddim iizeni rozhoddi smlouva m6
zpravtdla urdit podet i osoby lozhodcfi anebo stanovit zpfisob, jak podet i osoby rozhodcfi maji
byt urdeny. Rozhodce mriZe byt urden i stranami dohodnutou osobou nebo zpfisobem
uvedenym v pravidlech pro rozhoddi iizeni podle $ l9 odst. 4. I(onedny podet rozhodcfi musi
byt vZdy lichy.

V exekudnimiizeni soudu pr"islu5i zkoumat pi-edpoklady, jeZ jsoLr rozhodnd pro vedeni
exekttce. Jednirl z nich je i to, zda exekudni tttul byl vyd6n org6nern, ktery k tomu mdl
pravomoc. Proto se exekudni soud m6 zabyvat othzkou,, zda piedmdtny rozhod(l n6lez byl
vyd6n pravomocnlm org6nem. To vyplyv6 z judilcatury Ustavniho soudu i NejvySSiho soudu,
napiiklad zn6lezb, sp.zr1. IV. US 2735111, IIL US 1624,112,IV. US 377g111, IV. iis 4709112 a
usnesenf sp.zt-r.31 Cdo 95812012, publikovandho ve Sbfrce soudnich rozhodnuti a stanovisek
pod R 9212013. Na povinnosti soudu piezkoum6vat kdykoliv za iizeni othzkn nedostatku
pravomoci rozhodce, a to i tehdy, pokud povinny v rozhoddim iizeni neexistenci (respektive
neplatnost) rozhoddi doloZky nenamitl, nic nemdni novela zhkona o rozhoddim iizeni ridinn6
od 1.4.2012 a jal< vyplyvd zrozhodnuti Nejvy5Sfho soudu sp.zlr. 31 Cdo g5Bl20I2,
publil<ovandho ve Sbirce soudniclr rozhodnuti a stanovisel< pod R 9212013, nedostatel<
pravomoci rozhodce vydat rozhodti n6lez pro absolutnd neplatnou rozhoddi doloZku je
drivodem pro zastaveni exekuce v kaZddm jejim stadiu, pokud byla v takov6rn piipadd
exekuce i pies vady rozhoddi doloZky naiizena. To ostatnd vyplyvit i z usnesenf NejvyS5iho
soudu sp.zn. 30 Cdo 339612014.

Pokud povinn6 namit| absolutni neplatnost smlouvy o levolvingov6m fvdru pro
rozpor s dobrymi mravy, je tieba uv6st, Ze exelcudni iizeni je ovl6d6no z6sadou, podle niZ
exekudni soud neni opr6vndn piezkoumSvat vdcnou spr6vnost exekudniho titulu, rcpirhliLi
ani k vad6m nalezacfho iizeni (usneseni Nejvy55iho soudu sp.zn. 30 Cdo 311212012). I
Ustavni soud v souvislosti s iesenirn otdzky nedostatku pravomoci rozhodce v exekudnim
iizeni dospdl l< z6vdru, Le rozhodd,i n6lez nemfiZe byt piezkoumdvdn z hlecliska jeho vdcne
sptSvnosti, kdyZ exekudni iizeni je ze sv6 podstaty urdeno ponze pro fakticky vykon
rozhodnuti, nikoliv pro autoritativni naTez|ni pr6va. Stejnd tak neni iizenim piezkumnym
(niiezy Ustavniho soudu sp.zn. I. US 871/1t, iV. us zllsttl). Na tdchto zhvSrech nemdni
rric ani povinnou odkazovand ftiezy Ustavniho soudu sp.zn. III. US 4084112 a I. US lgglIl,
nebot v nich byla lozhoddi doloZka vtdlena do smlouvy o irvdru, piidemZ v projedn6van6 vdci
zde existqe rozhoddi srnlouva vedle smlouvy irvdrov6 jako smlouva samostatn6. V povinnou
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odkazovanych rozhodnutich Ustavni soud vychdzeT rovndZ ze situace, kdy vedle vysok6
smluvni pokuty zaji5t'ovacim institutem byly bianco srndnky bez uvedeni vy5e sumy.

Podte $ 56 odst. 1 obd. zhk. za pouZiti S 3028 odst. 3, vdty prvni, o.z. (kdyl rivdrov6 a
rozhoddi smlouva byly uzavieny pied l.I.20fq spoti'ebitelsk6 smlouvy nesmdji obsahovat
ujedn6ni, kter6 v rozporu s poZadavkem dobr6 viry znamenaji k irjmd spoti-ebitele znadnou
nerovnovdhu v pr6vech a povinnostech stran.

Podle $ 55 odst. 2 ob(,. zhk. za pouLiti $ 3028 odst. 3, vdty prvni, o.z. (kdyL irvdrovS a
rozhoddi smlouva byly uzavieny pied l.L20l4) ujedn6ni ve spotiebitelskych smlouv6ch
podle $ 56 jsou neplatn6.

S povinnou nelze souhlasit, 2e pr6vni vztah zaloinny spotiebitelskou smlouvou
neumoZi.oval tidastnikum vyloudit soudni julisdikci uzavienim rozhoddi smlouvy di rozhoddi
doloZky (to neni moLn6 aL od 1.12,2016, kdy nabyl irdinnosti zhkon (,. 25812016 Sb., jirnZ byl
novelizov6n $ 7 odst. I zdkona o rozhoddim iizeni). Z jtdil<atury Ustavniho soudu i
NejvyS5iho soudu vyplyv6, Ze i ujedn6ni o rozhoddi doloZce ve spotiebitelsk6 smlouvd lze
piipustit, respektive nelze je poval,ovat (bez dal5iho) za nepiimdienou podminku ve smyslu
Smdrnice Rady d. 93/13/EHS, o nepiimdi'enych podmink6ch ve spotiebitelskych smlouv6ch, a

$ 56 obd. z6l<" a nemriZe proto sama o sobd pi'ivodit jeji neplatnost (usneseni Nejvy55iho
soudu sp.zn. 30 Cdo 240112014).

Jak dovodila judikatura, napi'iklad Nejvy55i soud v rozsudku sp.zn. 33 Cdo 3l2Il20l0
di Ustavni soud v usneseui sp.zn. IL US 3057110, jsou ujednfini o rozhocldi doloZce ve
spotiebitelsk6 smlouvd piipustn6 za piedpokladt, i,e podminky ustanoveni rozhodce garantuji
spravedliv6 iizeni a rovn6 zachSzeni, coZ ve vztaht spotiebitel - podnikatel znatnenl.
zvySenou ochranu slab5i strany, tj. spotr'ebitele. Proto v tdchto pi'ipadech je nutno posuzovat
piisndji samotnou formulaci rozhoddi doloZky a krit6ria vzlahrjici se k osob6rn rozhodcfi,,
kteii budou v budoucnu piipadny spor mezi stranami smlouvy rozhodovat, zejmlna zpfisob
jejich ustanoveni. Vzhlederl l<povaze spotiebitelsk6 smlouvy je tieba kl6st zejm6na d'iraz na
to, aby obd strany mdly rovn6 pr6va pi-i vj'bdlu rozhodcfi. Jde o poZadavek ochrany
spotiebitele coby z povahy slab5i strany v z6vazkov6m vztahu a ve spollq proto je tieba kl6st
na n|leLttosti rozhoddich smluv ve spotiebitelskych vztazich, piedstavujicich zaToisni
odklonu (r'ozhoddiho iizeni) od bdZn6ho civihiiho iizeni (s plnym Setienim pr'6v a
opr6vndnych zhjmfi ird as tniku), pr"i sn6 p o Z adavky.

Odvolaci soud nem6 zato,i,e skutednost, LetyL, rozhodce rozhodoval ve vicero vdcech
opr6vndn6 jako Zalobce, by mdla byt dtvodem pro vyloudeni rozhodce. ZabyvS. se v5al<

k niimitce povinn6 ekonomickou zdvislosti rozhodce na oprfvndne jako vdiiteli. Nelze totiZ
stavdt narovei postaveni rozhodce a soudce. Rozhodoval-li by vdc soud, byla by jeho vdcn6
piislu5nostuLdena$9a$9ao.s.i.ajehomistnipiislu5nost$84an6sledujicimio.s.r".. I(tery
soudce konkr6tnd by vdc t'ozhodoval, by vyplyvalo z platndho rozvrhu pr6ce dandho soudu.
Tzn. L,e irdastnik iizeni si nemfiZe vybrat soud a soudce, kterjr jeho v6c projedn6. Na rozdil od
rozhoddiho iizeni, kde jsou to opr6vn6ni, jrmil,jsou v naprost6 vdt5ind pr"ipadfi velci vdiitei6,
kteii si vybiraji rozhodce, ktery vjejich vdci bude rozhodovat.

Odvolaci soud md za to, L,e vybdr rozhodce v projedn6van6 vdci byl v rozhoddi
smlouvd sjedn6n transpalentnd, nebot'povinn6 v okamZiku uzavirhni rozhoddi smlouvy znala
omezeny okruh (13 osob), znichLje moZnd rozhodce zvolit, i postup, kym a jakym bude
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rozhodce zvolen (Zalobcem). Rozhodci byli urdeni konla6tnd uvedenim jmen a dal5ich
identifikadnich znalcit, jejich vydet je st6ly a po celou dobu trv6ni prdvniho vztahu irdastnikri
nemdnnjr. Uveden6 ujedn5ni rozhoddi smlouvy je v tomto smdru v souladu s $ 7 odst. I
zitkona o rozhoddim iizeni. Obdobnou rozhoddi doloZku neshledal neolatnou ani Neivv55i
soud ve svdm rozsudku sp.zn.33 Cdo 161612014 a 0stavni soud v usnlsenich sD.zn. if.'US
3413112 nebo IV. US 128'llI2

Z6vdr o tom, Ze urdeni rozhodcfi je transparentni, v3ak nepostaduje k n6leZit6mu
posouzeni vdci a soudu prvniho stupnd lze vytknout, Ze se n|leLitl nevypoi6dal v tomto smdru
s argumentacf povinnd v n6vrhu na zastavenf exekuce.

Odvolaci soud nezpochybfiuje poukaz opr6vndn6 ve vyj6dieni k n6vrhu na zastaveni
exekuce na to, Ze v minulosti soudy povai.ovaly za platnou r-ozhoddi doloZku, v niZ bylo
ujedn6no, Ze majetkovy spor tozhodne jeden z osmi jednoznadnd urdenych rozhodct, jehoZ
vybdr je na strand pod6vajici rozhoddi Zalobu. V rozhodnutich, na kter6 opr6vndn6 odkazuje,
se v5ak povinni nedovoliivali toho, 2,e byh zl<thceni ve svych pr'6vech v tom smdru, Ze
nemohli nijak ovlivnit vzavieni rozhoddi doloZky di lozhoddi smlouvy, nenamitali
majetkovou z6vislost rozhodcfi na vdiiteli. Opr6vndnou odkazovan6 rozhodnuti Vrchniho
soudu v Praze a Nejvy55iho soudu se tedy tdmito n6mitkami, s nimiZ piichdzi povinn6,
nezabyvaly.

Jak uvedl Nejvy5Si soud vusneseni sp.zn. 26 Cdo 363112015, platnost rozhoddi
doloZky (srnlouvy) je nutno zkoumat nejenom z hledisl<a transparentnosti vybdr-Lr rozhodce,
ale je tieba dfislednd posoudit i dal5i okolnosti, za kterych k uzavieni rozhoddi smlouvy
(doloZky) doSlo, a to piedev5im z pohledu, zda nejsou v rozporu s doblymi mravy. V t6to
souvislostiNejvy55i soud v usneseni sp.zn. 30 Cdo 240112014 dovodil, 2e nem6-7i spotiebitel
Z6dnou noZnost v procesu tzavirSni rozhoddi smlouvy di doloZky podilet se urditym
zprisobem na tvorbd jejiho obsahu, nebot' cel6 smluvni situace je postavena kategoricky na
z6vdru, i.e 1e zde pro spotiebitele - pokud chce dos6hnout poskytnuti urdit6 prijdky, resp.
uvdlu - pouze jedindL moZnost, a lo zcela a bezvyhradnd akceptovat n6vrh na tzavieni
rozhoddi smlouvy (doloZky) udindny podnikatelem, tedy vdetnd podnikatelem urden6ho
(urdenych) rozhodce (r'ozhodct), pak nelze mit za to, Le za Iakove situace byly naplndny
podminky pro ochranu spotiebitele coby (presumovan6) slabSi smluvni strany. Ve skutednosti
by se totiZ jednalo o podnikatelem pr'edem nastavend krit6ria vridi spoti-ebiteli, zde i v ot|zce
urdeni konkr6tnich jmen rozhodcfi, bez jak6koli moZnosti spotiebitele spolupodilet se na
obsahu takov6 rozhoddi smlouvy di doloZky. Co do dtrsledku by se tak jednalo o stav obdobny
formul6iovyrn sm1ouv6m. Soudy v tdchto situacich proto museji pedlivd posuzovat, zda
takov6 rozhoddi doloZky nejsou neplatn6 pro jedn6ni piidici se dobrym mravfim. I( obdobnym
z6vdmri dospdi pii posuzov6ni podrninek vykonatelnosti rozhoddich n6,lezi i Ustavni soud
(n6,lezy sp.zn. I" US 199/11 ii m. US 4084/12).

Jak vyplyvd z judrl<atury (napiiklad usneseni Nejvy5Siho soudu sp.zrl. 26 Cdo
366212014, publilcovand ve Sbirce soudniclr rozhodnuti a stanovisek pod R 101/2015),
jakjrkoliv druh zSvislosti, zejmena materi6lni, stejnd jako zhjem na vysledku projedn6v6ni
sporu, je kritdriem pro posollzeni nez6vislosti a nestrannosti rozhodce. JestliZe v rozhoddi
smlouvd je jrnenovitd uvedenym rozhodcem osoba, ktel6 m6 z tohoto dfivodu dlouhodob6
vztahy s urdityn podnikatelem a ze sv6 dinnosti rozhodce pro tohoto kontr6tniho podnilcatele
md zna(ny ekonomicky prospdch, je tieba takovou rozhoddi smlouvu povaZovat za ljednftni
zpfisobujici vyznamnou nerovnost, nerovnov6hu pr'6v nebo povinnosti stran v neprospdch
spotiebitele ve smyslu $ 56 obd. zii<.. Ie to totiZ jen opr6vndn6, kter6 rozhoduje o okruhn
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rozhodcri ve sporech tykajicich se ji poskytovanjrch irvdru a dluZnik nem6 v podstatd i.6dnou
moZnost tento vybdr ovlivnit.

Odvolaci soud zjistil, Le v seznamu rozhodcri piedmdtn6 rozhoddi smlouvy uvedeny
rozhodce JUDr. Eva Vaikov6 v poslednich letech rozhodla tisice sporfi, k srpnu 2016 cca
27.l00,zahdjenych opr6vndnou jako Zalobcem, s celkovou odm6nou cca 30,000.000,- Kd (pii
poplatku za rozhoddi iizefi vprvnfm stupni 1.100,- I(d), rozhodce Mgr. Jan FiSer od roku
2009 stovky sporfi rodnd s odmdnou v r"6du statisicri Kd rodnd. Z uvedendho lze dovodit
zjevnou ekonomickou ziivislost obou rozhodctr na opr6vndn6. Ta je nepochybnd motivuje
rozhodovat tak, aby jim opr6vndn6 nad6le takov6 spoly svdiovala, demuZ odpovid6 i obsah
rozhoddiho nhIezu,. Tdchto drisledku si opr6vndn6 i rozhodci, tedy i Mgr. Jan FiSer, museli byt
vddomi piedem, opr6vndn6 nejpozddji pi'i folmulaci textu rozhoddi smlouvy, zatimco povinn6
si ji rnohla byt vddoma jen stdLi, nebot' i,Adn6" informace v tomto smdru nebyla v rozhoddi
smlouvd uvedena a ani ji pir tzavir\ni lozhoddi smlouvy sd6lena. Tornu ostatn6 nasvddduje
velk6 mnoZstvi sporfi, kter6 pro opr6vndnou uvedeni rozhodci projedndvaji. Nelze rovndZ
pielrl6dnout, Le r jin6 soudy shledaly ekonomickou z6vislost dal5ich lozhodct, uvedenych
v piedmdtn6 rozhoddi smlouvd, na opr6vndn6. A to honkr6tnd Krajskj' soud v Ostravd -
pobodka v Olomouci ve svdm rozsudku ze dne 31.8.2011, dj. 38 ICm 11812010-77, rozhodce
Mgr, Marl<a Landsmanna (ale i Mgr. Jana Fi5era) a I(rajsl<! soud v Hradci Kr6lovd v usneseni
ze dne 23.2.2071 , (,.j.22 C 43812016-9J, rozhodce JUDI. Marlina Tyle.

Odvolaci soud m6 zato, Le i kdyby nebyla prokhzhna ekonomick6 z6vislost rozhodce
Mgr. Jana FiSera na opr6vndn6, postadovala by i mnohem zjevndjSi ekonomick6 zdvislost
rozhodce fUDr. Evy Vankov6 na opr6vndn6, aby mohl byt udindn zdvdr, Ze ujedn6ni rozhoddi
smlouvy, pokud jde o vybdr lozhodct, je neplatnd. To ploto, Ze uvedeni JUDr. Evy Vaikov6
jako jednoho ze 13 moZnj'ch rozhodcri neni odddliteln6 od ostatniho obsahu lozhoddi
smlouvy, zejmena od uvedeni ostatnich rozhodcfi, kteii by mohli rozhodovat spol irdastnikri.
Platnost rozhoddi doloZky (smlouvy), pokud jde o mechanismus urdeni rozhodce, je nutno
posuzovat k okamZiku jejiho luzavieni, kdy neni ziejm6,ktery z okluhu rozhodcfi bude spor'
skutednd projedr-r6vat a rozhodovat a nelze ji dinit z6vislou na tom, kdo bude piipadnd
z ol<ruhu v5ech moZnych potenci6lnich rozhodcfi spor fakticky lozhodovat. V t6to d6sti jde o

urdeni rozhodce bez molnosti ingerence povinn6, navic rozhodce ekonomicky z6vis16ho na
opr6vndn6, a tedy o jedn6ni piidici se doblym mravirm, coL tini pr6vni irkon jako celek
absolLrtnd neplatnym podle $ 39 obd. 26k.. Piijeti ndzoru o d6stedn6 neplatnosti ujedn6ni
o urdeni rozhodcri ($ 41 obd. z6k.) by vnA5elo nejistotu do pr6vnich vztahri irdastniku
rozhoddiho iizeni, nebot' vykonatelnost r:ozhoddiho n6lezu by z6visela na tom, ktery
zrozhodct ad hoc o majetkov6m sporu rozhodne (viz rozsudky Nejvy5Siho soudu sp.zn. 33
Cdo 250412074,33 Cdo 250512014,33 Cdo 68/2014,29 ICdo 1012013, 33 Cdo 413212015).
C6st rozhoddi smlouvy tyl<ajici se urdeni jednoho zmolnych rozhodcr.i nelze odddlit od
ostatnich d6sti rozhoddi smlouvy, tykajici se urdeni dal5ich rozhodctr.

V plojedn6van6 vdci povinn6 nemdla moZnost vybdr lozhodcfi vfibec ovlivnit, Jak
vyplyv6 zjeji vypovddi, nebyla o t6to moZnosti informov6na, stejnd jako o moZnosti
neuzavieni rozhoddi smlouvy. Chtdla-li povinn6 ziskat irv6r od opr'6vndn6, nezbylo ji, neL
rozhoddi smlouvu vt6 podobd, vjal<d ji byla opr6vndnou piedloZena, podepsat. To ostatnd
dok16d6 i proces uzavirdni rivdrov6 smlouvy, zndhoi. je patrn6, Ze s povinnou byl seps6n
n6vrh na uzavieni irvdrov6 smlouvy dne 12.1I.2013. TyZ den s ni byla podeps6na rozhoddi
smlouva. I( uzavieni fvdrov6 smlouvy dochhzi ai 21 .11.2013, kdy l< n6vrhu irvdlov6 smlouvy
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piistupuje opr6vndn6. Jinymi slovy, rozhoddi smlouva je uzaviena diive, nez smlouva
rivdrov6.

Odvolaci soud m6 zato, Ze uveden6 skutednosti znamenaji vrozporu spoZadavkeur
piimdienosti vyznamnou nerovnovfhu priLy a povinnosti v neprospdch povinne jako
spotiebitele, nebot' to byla ona, kdo nemdl sebemen5i vliv na vybdr rozhodcri, kteii mohou
projedn6vat jeji spor s opr6vndnou z fvdrov6 smlouvy, a ani nevdddla o ekonomickd
z6vislosti tdchto rozhodcfi na opr6vndn6, kter6 ztarret|,2e je v jejich z6jnu vyhovovat zcela
i.alob6m podanym oprdvndnou, aby je i napii5td opr'6vndn6 nejen zaiazovala do seznamu
rozhodcfi v rozhoddich smlouv6ch, tzaviranych se spotiebiteli, ale aby je i jako rozhodce
vybirala. Vj'bdl rozhodct oprdvndnou je tedy v neprospdch povinn6 jako spotiebitele.
Opr6vndn6 piedloZenim spotiebiteli rozhoddi smlouvy vt6 podobd, vjakd byla podepsdna,
jako podnikatel nejednala se spotiebitelem poctivd v souladu s odek5.v6nimi, kter6 svym
jedn6nim vyvolala. IQLdy prtrmdrny spotiebitel totiZ odek6v6, podepi5e-li rozhoddi smlouvu,
Ze jeho vdc projedn6 rozhodce nez6visly, i ekonomicky, na opr6vndn6 a tedy na zptrsobu
sv6ho rozhodov6ni.

S ohledem na uveden6 je podle $ 56 odst. 1 obd. zhk. tieba piedmdtnou rozhoddi
smlout'u, kter6 byla uzavr"ena mezi opr6vndnou jako podnil<atelern a povinnou jal<o
spotiebitelem, hodnotit jako zakinand ujedn6ni, kterd povinnd jako spotiebiteli nepr"imdiend
br6ni v pt.istupu k ristavnd zantdene soudni ochrand jejich prdv a povinnosti (napi'iklad n61ez
Ustavnilro soudu sp.zn. II. US 2164110). Podle Ustavniho soudu ujedn6nf o rozhoddi doloZce
ve spoti'ebitelsk6 smlouvd z ristavndpr6vniho hlediska nelze plipustit jen za pi'edpokladu, Le
podrninl<y ustanoveni rozhodce a dohodnutd podrnirilcy procesn[ho charal<teru budou
irdastnikrirn iizeni garantovat rovn6 zachdzeni, coL ve vzlahtt podnikatel spotr'ebitel znamen6
zvy5enou ochranu slab5i strany, tj. spotiebitele.

Za situ,ace, kdy odvolaci soud povaZule rozhoddi smlouvu za odporLrjfcf dobrym
mravrim, je takov6 smlouva podle $ 39 obd. z6k" absolutnd neplatn6. Bylo proto na mistd
exekuci podle $ 268 odst. 1 pism. h) o,s.i'" zastavit.

Poukazovali-li povinn6 na usneseni Okresniho soudu v Ceske Lipe sp.zn. 23 EXE
248012016, Okresniho soudu v Nov6m Jidind sp.zn. 56 E){E 76712014, Ol<resniho soudu ve
Vsetind sp.zn.31 EXE 180312016 aOl<resrriho soudu v l(arvind sp.zn.46 EXE 154612014, je
ti'eba uvest, Ze v5echna byla napadena odvol6nim. O odvoliini proti prvnim ti'em usnesenim
nebylo dosud rozhodnuto, usneseni Ol<resniho soudu v I(arvind bylo odvolacim soudem
zru5eno a vdc mu byla vr6cena k dal5irnu iizeni (viz Infosoud).

Podle $ 89, vdty prvni, exekudniho i6du dojde-li k zastaveni exekuce, hradi n6klady
exekuce a ndklady irdastniku ten, ktery zastaveni zavinil. Toto ustanoveni exekudniho i6du
umoZfluje v piipadd zastaveni exekuce uloZit irdastnikfim nahradit exekutorovi, ale i n6klady
udastniku podle plocesniho zavindni na zastaveni exel<uce. Soudni praxe se sjednotila ua
zhvdru, Ze o n6hradd nAkladtr mezi irdastniky navzdjem se rozhodne podle dtrvoclu, pro ktery
dojde lczastaveni exekuce, a jejich procesniho zav'ndni podle principfi uvedenych v $ 271
o. s.i'..

Jak uzaviel Nejvy55i soud v usneseni sp.zn. 21 Cdo 40212014, kterd bylo publikov6no
ve Sbirce soudnich rozhodnuti a stanovisek pod R 9812014. a kter6 obst6lo pied Ustavnim
soudem (usneseni sp.zl'l. II" US 2448120I4i, doSlo-li k zastaveni exekuce z drivodu. Ze
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exekudni titul nikdy nedisponoval vlastnostmi materi6lni ani form6lni vykonatelnosti, nebot'
byl vyd6n orgdnem (zde lozhodcem), ktery k tomu nerndl pi'islu5nou pravomoc, 7ze vyvozovat
procesni zavindni opr6vndn6 na zastaveni exekuce, protoZe nezachovaia potiebnou miru
pedlivosti jednak pi'ed pod6nim ndvrhu na naiizeni exekuce a jiZ, pii volbd pravidel pro vjrbdr
lozhodctr a d6le, kdyZ piistoupila k vym6h6ni pohled6vky piiznanl exelcudnim titulem
vydanym rozhodcem na z|kladd tdchto pravidel urdenym; a jednak pii prov6ddni exekuce,
l<dyZ nepodala nSvrh na zastaveni exekuce, adkoliv opr6vn6n6 zastoupen6 advok6tem musela
byt obeznhmena s ust6lenou judikaturou dovolaciho soudu l< ot|zce platnosti rozhoddich
doloZek. Od tdchto zhvdri dovolaciho soudu nem6 odvolaci soud drivod se odkl6ndt

Soudnimu exekutorovt nLleLi za pouLiti $ 90 odst. 1 exekudniho i6du na n6kladech
exekuce odmdna ve vy5i 3.000,- I(d podle $ 11 odst. 2 vyhl65ky (,.33012001 Sb., n5hrada
lrotovych vyloh ve vy5i 3.500,- Kd podle $ 13 odst. 1 uveden6 vyhl65ky a z tlchto d6stek i
ndhrada za21%o DPH ve vy5i 1.365,- Kd. Celkem ndklady soudniho exekutola iini 7 R65 -

I(d. Lhtta k jejich plndni byla stanovena podle $ 160 odst. 1 o.s.i..

Povinn6 n|leLi podle $ 89, vdty prvni, exekudniho i6du tyto irdelnd vynaloZen€
n6lclady za zastotpenf advok6tem za iizeni pied soudem prvniho stupnd: 50% odmdna za dva
fkor,y pr6vnf sluZby po 5.410,- I(d (pievzeti a piiprava zastoupeni, nAvrh na zastaveni
exekuce) vychdzeje z punkta 628.761,62 I(d fiistina + pdtin6sobek rodniho plndni smluvni
pof<uty) podle $ 7 bod 6, $ 8 odst. 2, $ 11 odst. 2 pism, e) vyhl65ky (,. 17711996 Sb., dvd
niihrady hotoqich vyloh po 300,- Kd podle $ 11 odst.2 pism. e) a $ 13 odst.3 uvedend
vyhl6Sl<y. A 21% n6hrada DPH z odmdny a ndhlad hotovych vyloh ve vy5i 2.398,20 K(,.
Celker,r povinnd n61ei.i 13.818,20 I(d. Lhtrta k plndni byla stanovena podle $ 160 odst. I o.s.i..

Ze vlech uvedenych dfivodt odvolaci soud usneseni soudu plvniho stupnd analogicky
podle $ 220 odst.1 o.s.i. zmdnil.

O n6kladech odvolaciho iizeni bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve vyroku III. tohoto
usneseni,zapouLiti$224odst. 1,odst.2o.s.i'.podle$142odst. 1a$151 odst. 1o.s.i.za
situace, l<dy v odvol acim iizeni byla irspd5n6 povinn6, jiL, n|leLi ndhrada ridelnd vynaloZenych
n6kladtr iizeni. Jimi jsou 50% odmdna za dva irkony pr6vni sluZby po 5.410,- Ka (udast u
dvou odvolacicli jedn6r-ri) vych6zeje z punkta 628.16I,62 Kd (istina + pdtinisobek rodniho
plndni smluvni pokuty) podle $ 7 bod 6, $ 8 odst.2, g 11 odst.2 pism. e) vyh165ky d.

17711996 Sb., dvd ndhrady hotovych vyloh po 300,- Kd podle g 11 odst.2 pism. e) a g 13

odst. 3 uveden6 vyhl65ky. A 2l% ndhrada DPH z odmdny a n6hrad hotovfch vyloh ve vy5i
2.398,20 Kd. Celkern povinn6 nLleLi 13.818,20 I(d. Lhrita kplndni byla stanovena podle

$ 160 odst. 1 o.s,i..

Pouieni:

Proti tornuto usneseni je piipustn6 dovol6ni, klercIze podat do dvou mdsicir ode dne

dorudeni jeho pisemn6ho vyliotoveni k NejvyS5irnr-r soudu Cesk6 republiky prostiednictvim
Okresniho soudu v Beround za pi'edpokladu, i.e napaden6 rozhodnuti zhvisi na vyie5eni
otdzky hmotn6ho nebo procesniho pr6va, pii jejirnZ ie5eni se odvolaci soud odchjzlil od
r-rst6lend rozhodovaci praxe dovolaciho soudu nebo kterii v rozhodov6nf dovolaciho soudu
dosud nebyla vyie5ena nebo je dovolacim soudem rozhodov6na rozdilnd anebo m6-li blt
dovolacim soudem wie5en6 nrSvni othzka posonzena iinak.
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