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Úvod 

Za rozhodnutí obecně lze z povahy věci považovat v první řadě takové řešení otázky či 

rozepře, které předpokládá, respektive zaručuje, že stejná otázka nebude předmětem dalšího 

zkoumání či diskusí a které poskytuje záruku toho, že bude respektováno bez ohledu na 

individuální zájmy těch, jichž se týká. Rozhodnutí, které některou z těchto záruk neposkytuje, 

postrádá jeden ze svých pojmových znaků a relativizuje tak smysl své existence. V 

občanském soudním řízení, které bude předmětem této práce, stejně jako v každém právním 

procesu, jsou tyto záruky ztělesněny instituty právní moci a vykonatelnosti. Účinky, které s 

těmito instituty spojuje zákon, tvoří funkční celek, který je nezbytným předpokladem 

realizace jedné ze základních funkcí právního státu a to sice účinné ochrany (soukromých) 

subjektivních práv.  

Ambicí této diplomové práce není pojednat o institutech právní moci a vykonatelnosti 

rozhodnutí, které jsou problematikou s přesahem do všech oblastí občanského soudního 

řízení, vyčerpávajícím způsobem, ale poskytnout čtenáři co nejvěrnější, ale zároveň 

srozumitelný rozbor účinků, které s těmito instituty zákon spojuje, jejich vzájemných vztahů a 

rolí, které plní v procesu ochrany soukromých subjektivních práv. Záběr práce, která se tak 

omezí převážně na základní otázky spojené s oběma těmito instituty, jejichž správné 

porozumění je však dle mého názoru nezbytným předpokladem pro studium otázek 

souvisejících, by měl být vyvážen snahou o názornost výkladu, jeho kontextualitu a vědeckou 

důslednost. Skutečnost, že právní moc a vykonatelnost jsou ústředními mechanismy 

občanského soudního řízení, s jejichž fungováním musí být, bez ohledu na své zaměření, v 

nezbytném rozsahu obeznámen každý, kdo se chce právu věnovat profesně, by nás neměla 

svádět k závěru, že se jedná o problematiku veskrze banální, či že její zkoumání snad nemá z 

praktického hlediska co nabídnout. Při bližším pohledu je totiž patrné, že se jedná o 

problematiku velmi komplexní s určujícím vlivem na podobu občanského soudního řízení 

jako primárního nástroje ochrany soukromých subjektivních práv a s velmi citelnými 

praktickými dopady. S ohledem na její složitost se jedná o problematiku do velké míry 

nadčasovou, která navíc v současné době ožívá nejenom v souvislosti s prvními hmatatelnými 

výsledky dlouhotrvajících snah o rekodifikaci občanského soudního řízení, ale i v souvislosti 

se zcela novými legislativními záměry usilujícími o významné inovace českého civilního 

procesu, mezi které lze řadit například vládou nedávno schválený věcný záměr zákona o 

hromadných žalobách.   
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Nelze přitom přehlížet, že nenahraditelným pomocníkem při uchopení podstaty právní 

moci a vykonatelnosti je procesní nauka, která může být u právních institutů natolik 

komplexních a průřezových, jak mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, v praxi často prvotním 

zdrojem poznání a která by tak dle mého názoru měla jejich výzvám čelit v první řadě 

srozumitelností a terminologickou čistotou. Domnívám se tak, že tato diplomová práce je 

rovněž vhodnou příležitostí k realizaci mého dlouhodobějšího záměru spočívajícího v 

důkladném rozboru platné právní úpravy a její kritické konfrontaci s pojmoslovím, které 

zejména k označení účinků právní moci česká procesní nauka s větší či menší pravidelností 

užívá. Věřím, že tato konfrontace může být přínosem nejenom, a to v první řadě, z hlediska 

pedagogického, ale že komplexní rozbor, kterému instituty právní moci a vykonatelnosti 

podrobím, může být, v kontextu připravovaných legislativních změn, rovněž podnětem, 

případně inspirací k úvahám de lege ferenda.  

Co se týká struktury této diplomové práce, předejímám, že přestože právní moc a 

vykonatelnost jsou neoddělitelně spjaty společným účelem, zákonodárce je koncipuje jako 

dvě na sobě v zásadě nezávislé vlastnosti rozhodnutí, pročež o nich bude pojednáno zvlášť. 

Jelikož český civilní proces vychází z toho, že právní moc rozhodnutí jeho vykonatelnosti v 

procesu ochrany soukromých subjektivních práv z chronologického hlediska zpravidla 

předchází, bude nejprve pojednáno o právní moci a posléze o vykonatelnosti, přičemž se 

vynasnažím, aby výklad věnovaný oběma institutům byl jak co do rozsahu, tak co do hloubky 

vyvážený. Vzhledem k tomu, že uchopení podstaty právních institutů obecně předpokládá, že 

nebudou vnímány izolovaně, ale vždy v kontextu právního řádu jako (funkčního) celku, k 

naplnění cíle této diplomové práce nám vedle rozboru platných procesních předpisů, soudní 

praxe a procesní nauky tam, kde to bude nezbytné, poslouží rovněž stručný exkurz zejména 

do oblastí občanského práva hmotného a práva ústavního. Co se týká judikatury, pramenem 

budou, s přihlédnutím k vývoji relevantní právní úpravy, zejména rozhodnutí Nevyššího 

soudu ČR, ČSR a Ústavního soudu od 70. let až po současnost, příležitostně pak judikatura 

nižších soudních instancí. Kde to bude pro názornost vhodné, pokusím se výklad ilustrovat 

rovněž praktickými příklady. Tato diplomová práce se člení na celkem pět kapitol, které se 

dále dělí na oddíly a pododdíly. 

První kapitolu diplomové práce věnuji stručnému rozboru relevantních mechanismů 

římského civilního procesu, jehož význam pro institut právní moci tak, jak ho známe dnes, 

nelze i přes diskontinuitu římského a moderního civilního procesu podceňovat. Věřím, že 
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tento výklad rovněž přispěje k lepšímu pochopení podstaty a funkce institutu právní moci v 

moderním civilním procesu. 

Druhá kapitola diplomové práce bude věnována problematice formální právní moci a 

konečnosti pravomocného rozhodnutí. Hlavním účelem této kapitoly bude vymezení jejich 

skutečné povahy, ohledně níž nepanuje v procesní teorii úplná shoda, a která dle mého názoru 

představuje již na první pohled jeden z nejexponovanějších problémů dané oblasti. 

Uspokojivé zodpovězení otázky po podstatě formální právní moci, respektive konečnosti je na 

místě hned v úvodu diplomové práce rovněž z toho důvodu, že je dle mého názoru klíčem ke 

správnému vymezení materiální stránky právní moci, respektive jejich účinků tak, jak o nich 

bude pojednáno v kapitolách třetí a čtvrté této diplomové práce. Samostatné oddíly druhé 

kapitoly budou rovněž věnovány vlivu, který má na právní moc rozhodnutí uplatnění řádného 

opravného prostředku, specifikům rozsudků částečných a mezitímních a konečně doložce o 

právní moci.  

Za jádro výkladu věnovaného institutu právní moci lze pak považovat kapitolu třetí a 

čtvrtou diplomové práce, které věnuji tzv. materiální (stránce) právní moci, respektive jejím 

jednotlivým účinkům, tedy závaznosti a nezměnitelnosti. V rámci obou těchto kapitol se budu 

zabývat předpoklady, které musejí být jak na straně adresátů rozhodnutí, tak na straně jeho 

předmětu nejprve splněny, aby se mohly účinky právní moci v občanském soudním řízení 

projevit, povahou těchto účinků a jejich rolí v procesu ochrany soukromých subjektivních 

práv. V této souvislosti se, zejména pro účely pedagogické, ve světle platné právní úpravy 

kriticky zamyslím rovněž nad pojmoslovím, které česká procesní nauka k jejich označení 

užívá. Jak u závaznosti, tak u nezměnitelnosti se pak zejména pokusím o její vlastní pozitivní 

vymezení především prostřednictvím jejich subjektivních a objektivních mezí. To vše přitom 

nejenom v kontextu funkční duality občanského práva hmotného a procesního, ale i s 

ohledem na jejich ústavněprávní rozměr, který nelze u institutů právní moci a vykonatelnosti 

rozhodnutí opomíjet. Závaznost a nezměnitelnost v neposlední řadě komparuji s vlastnostmi 

rozhodnutí, které, i přes určitou podobnost, za účinky právní moci považovat nelze a stručný 

výklad věnuji rovněž výjimkám z obou těchto účinků.  

  Pátou, tedy závěrečnou kapitolu diplomové práce konečně věnuji výlučně institutu 

vykonatelnosti rozhodnutí. V úvodu této kapitoly naváži na předchozí výklad o právní moci a 

budu se věnovat v první řadě vzájemnému vztahu mezi vykonatelností a právní mocí, 

respektive mezi vykonatelností, závazností a nezměnitelností pravomocného rozhodnutí. Pro 
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účely navazujícího výkladu ve stručnosti vyložím rovněž vztah řízení nalézacího a 

vykonávacího, respektive exekučního, který se promítá do vztahu mezi vykonatelností 

rozhodnutí a jeho věcnou správností. Samostatný oddíl části páté pak bude věnován zejména 

formální vykonatelnosti a to jak obecně, tak ve vztahu k jednotlivým druhům rozhodnutí 

vydávaným v občanském soudním řízení. V rámci navazujícího výkladu o materiální 

vykonatelnosti v neposlední řadě rovněž podrobně rozeberu jednotlivé náležitosti, které musí 

vykonatelné rozhodnutí splňovat z hlediska obsahového. Závěrem diplomové práce se pak 

zaměřím na odchylky od standardního průběhu občanského soudního řízení a věnovat se budu 

problematice předběžné vykonatelnosti rozsudků a odkladu vykonatelnosti. 
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1. Římský civilní proces 

Jak upozorňuje Dvořák,1 význam římského civilního procesu pro formování a 

současnou podobu institutu právní moci nelze, i přes jeho omezený vliv na podobu 

současného občanského soudního řízení, podceňovat. Domnívám se proto, že tuto 

diplomovou práci by tak bez alespoň stručného výkladu věnovaného římskému civilnímu 

procesu nebylo možné označit za úplnou. Institut právní moci rozhodnutí v podobě, v jaké ho 

známe dnes, římské právo neznalo, respektive o „právní moci“ jako takové nehovořilo. 

Z povahy věci však vyplývá, že ani římský civilní proces se nemohl obejít bez záruk, které 

právní moc skýtá i dnes a upravoval tak instituty, jejichž účinky byly přinejmenším 

srovnatelné s těmi, které dnes přisuzujeme institutu právní moci.  

Nejpodstatnějším a z hlediska dnešního členění civilního procesu zřejmě 

nejkurióznějším z těchto institutů byla tzv. litiskontestace (litiscontestatio), která byla 

vyvrcholením prvního stadia římského soudního řízení označovaného jako řízení in iure.2 

Z pouze nedokonalé diferenciace práva procesního a hmotného, která byla pro období 

římského práva charakteristická, vyplývá z hlediska dnešního členění specifická povaha 

tohoto institutu stojícího na pomezí mezi občanským právem hmotným a procesním. 

Nejvýraznějším a z hlediska dalšího výkladu ústředním specifikem litiskontestace byla její 

veskrze hmotněprávní povaha, respektive účinky. Litiskontestace byla totiž římskými 

právníky považována za smlouvu sui generis, jejímž prostřednictvím docházelo k privativní 

novaci původního hmotněprávního vztahu jakožto žalobního důvodu, tedy k jeho zániku 

(konsumpci) a nahrazení závazkem novým.3 Obsahem nového závazku již nebyla vzájemná 

práva a povinnosti hmotněprávní povahy, ale, optikou dnešního členění, procesní právo 

žalobce, aby bylo jeho žalobě, za předpokladu, že bude shledána odůvodněnou, vyhověno, 

tedy aby byl žalovaný odsouzen (tzv. condemnari oportere žalovaného4) a jemu korelující 

povinnost žalovaného splnit rozsudek, který bude vynesen.5 Z toho plyne, že litiskontestace 

                                                 
1 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 9. 
2 Římský civilní proces obecně se skládal ze dvou fází, které se označovaly jako řízení in iure a apud iudicem. 
První z těchto dvou fází směřovala právě k listiskontestaci, která byla považována za samotný začátek sporu 
(srov. např. Vážný, J., 1935. Římský proces civilní, Praha: Melantrich, s. 57). 
3 Někdy se v této souvislosti hovoři i o konsumpci či spotřebení žalobního práva (Heyrovský, L., 1910. Dějiny a 
systém soukromého práva římského 4. opr. vyd., Praha: Otto, s. 261). 
4 Heyrovský, L., 1910. Dějiny a systém soukromého práva římského 4. opr. vyd., Praha: Otto, s. 262. 
5 Urfus, V., Skřejpek, M. & Kincl, J., 1995. Římské právo 2. dopl. a přeprac. vyd., 1. v nakl. Beck., Praha: Beck., s. 
123. Teprve samotný rozsudek vymezoval konkrétní práva žalobce a tím i korelující povinnosti žalovaného. 
Z toho je patrné, že právní poměr založený litiskontestací měl být pouze „prozatimní výplní, jež má přejíti 
v definitivní právní poměr z rozsudku“ (Vážný, J., 1935. Římský proces civilní, Praha: Melantrich, s. 59). I 
samotný rozsudek byl pak podle některých autorů římskou pravovědou chápán, obdobně jako litiskontestace, 
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v římském civilním procesu měla ve srovnání se  zahájením soudního řízení tak, jak ho známe 

z moderního procesu, velmi závažné právní důsledky a to zejména s ohledem na její 

hmotněprávní účinky. Moderní proces vychází ze samostatnosti práva procesního a hmotného 

a tedy jejich vzájemné nezávislosti projevující se v první řadě tím, že vznik procesněprávního 

vztahu, ke kterému dochází v okamžiku zahájení řízení, nemá vliv na existenci vztahu 

hmotněprávního, který přetrvává i nadále v nezměněné podobě. Jak ilustruje Vážný, tato 

nezávislost umožňuje, aby v případě, kdy řízení je ukončeno jinak než meritorním 

rozhodnutím (např. usnesením o zastavení řízení v důsledku zpětvzetí žaloby), byla ve stejné 

věci žaloba opětovně podána.6 Tak tomu však nebylo v římském civilním procesu, kde 

konsumpční účinek litiskontestace novou žalobu ve stejné věci vylučoval z povahy věci, 

přesněji řečeno již z toho důvodu, že hmotněprávní poměr, o nějž žalobce opíral svůj žalobní 

nárok, označovaný v procesní terminologii jako žalobní důvod, v jeho důsledku zanikal.  

Nevyhnutelným důsledkem hmotněprávního rozměru litiskontestace byla zásada „Bis 

de eadem re ne sit actio“ (dnes označovaná častěji zkráceně jenom jako „ne bis in idem“), 

která se dle Heyrovského v římském civilním řízení uplatňovala již od starodávna a jejímž 

účelem bylo vylučovat tzv. legis actio de eadem re (tedy žalobu ve stejné věci).7 Legis actio 

de eadem re byla přitom vyloučena jednoduše proto, že res, tedy „věc“ samotná litiskontestací 

zanikala (a byla nahrazena), přičemž žalovat z právního poměru, který zanikl, tedy neexistuje, 

bylo z povahy věci vyloučeno. Z předchozího výkladu je tak již zřejmě patrné, že 

s okamžikem litiskontestace římský civilní proces spojoval účinek, který v moderním procesu 

přisuzujeme institutu právní moci rozhodnutí a který procesní teorie označuje jako překážku 

věci pravomocně rozhodnuté (překážku rei iudicatae), kterou lze považovat za projev 

nezměnitelnosti pravomocného rozhodnutí (srov. kapitolu 4.). Římský civilní proces tak na 

rozdíl od toho dnešního tento „vylučovací“ účinek8 nespojoval se skončením civilního 

soudního řízení, s nímž je dnes institut právní moci ve své podstatě ztotožňován (srov. další 

výklad), ale již s okamžikem jeho zahájení. Jak tedy uvádí Vážný,9 otázkou, zda určitému 

                                                                                                                                                         
jako novace závazku založeného litiskontestací. Tato novace přitom nahrazovala právo žalobce na odsouzení 
žalovaného (condemnari oportere) právem žalobce na splnění rozsudku (iudicatum facere oportere) (Urfus, V., 
Skřejpek, M. & Kincl, J., 1995. Římské právo 2. dopl. a přeprac. vyd., 1. v nakl. Beck., Praha: Beck., s. 125).  
6 Vážný, J., 1935. Římský proces civilní, Praha: Melantrich, s 58. 
7 Heyrovský, L., 1910. Dějiny a systém soukromého práva římského 4. opr. vyd., Praha: Otto, s. 260. 
8 Vážný v této souvislosti hovoří o vyloučení nového procesu o věci rozsouzené, respektive o tzv. vylučovacím 
účinku litiskontestace (Vážný, J., 1935. Římský proces civilní, Praha: Melantrich s. 72).  
9 Tamtéž. 
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řízení brání překážka rei iudicatae,10 bylo v římském civilním procesu nutné rozumět otázku, 

zda již byla na soud vznesena žaloba v téže věci bez ohledu na to, zda o ní již bylo 

rozhodnuto či nikoliv.  

Římský civilní proces tak jeden z účinků, který moderní proces tradičně přiznává 

institutu právní moci rozhodnutí (překážku věci pravomocně rozhodnuté), z jistého důvodu 

„předsouval“ již k okamžiku zahájení řízení. Literatura naznačuje, že důvody tohoto 

uspořádání římského civilního procesu nejsou zcela zřejmé11 a spíše než v římském 

pragmatismu bude pravděpodobně zapotřebí hledat je převážně v analogické aplikaci 

mechanismů některých tradičních institutů římského práva, jakými je první řadě novace, z níž 

litiskontestace v zásadě vychází (srov. předchozí výklad). Do značné míry zavádějící, jak 

jsem již naznačil, může být i snaha nazírat římský civilní proces optikou dnes již pevně 

zakotvené duality práva hmotného a procesního jako dvou vzájemně se vymezujících a na 

sobě do velké míry nezávislých systémů s vlastními instituty. Diferenciace práva hmotného a 

procesního je však kontinuálním procesem, a přestože Římané disponovali předpisy 

upravujícími toliko řízení před soudem, o občanském právu procesním jako o samostatném 

právním odvětví lze v tomto období hovořit jen stěží.  

Jako nepochybné se však z povahy věci jeví, že určující význam pro toto specifikum 

římského civilního procesu měla skutečnost, že s výjimkou mimořádných situací, kterými 

byly např. smrt soudce či účastníka řízení, bylo po litiskontestaci vyloučeno provádět ve 

formuli jakékoli změny.12 Na rozdíl od dnešního soudního řízení, jehož předmětem má 

účastník řízení možnost v souladu se zásadou dispoziční disponovat v celém jeho průběhu a 

který se tedy vyznačuje značnou flexibilitou, tak okamžikem litiskontestace docházelo 

k závaznému vymezení předmětu řízení, který se v jeho průběhu již nesměl měnit. I proto tak 

bylo možné, aby římské právo s okamžikem litiskontestace spojovalo účinek, který v dnešním 

procesu situujeme až na samotný závěr soudního řízení a který přisuzujeme institutu právní 

moci, pročež ho také označujeme jako překážku věci pravomocně rozhodnuté.  

Římský civilní proces a jeho specifika měly později vliv zejména na vývoj 

teoretických koncepcí institutu právní moci, které byly součástí procesualistických polemik 

                                                 
10 Je třeba upozornit, že adjektivum iudicatae může v tomto užití působit do určité míry zavádějícím způsobem, 
jelikož v okamžiku, kdy překážka věci rozsouzené vzniká, věc sama o sobě zatím „rozsouzena“ není. Je zde jakási 
předstižnost. Nikoli tak v dnešním procesu (srov. další výklad). 
11 Vážný, J., 1935. Římský proces civilní, Praha: Melantrich, s. 58. 
12 Urfus, V., Skřejpek, M. & Kincl, J., 1995. Římské právo 2. dopl. a přeprac. vyd., 1. v nakl. Beck., Praha: Beck., s. 
123. 
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19. století usilujících o vymezení vzájemného vztahu občanského práva hmotného a 

procesního a které střídavě nadřazovaly jedno právní odvětví druhému, popřípadě je stavěly 

do rovnocenného vztahu.13 Je přitom zjevné, že zejména institut litiskontestace a jeho veskrze 

hmotněprávní účinky tak, jak o nich bylo pojednáno shora, se staly inspirací pro tzv. 

materiální teorii právní moci, mezi jejíž zástupce lze řadit například Savignyho či Wacha.14 

Materiální teorie právní moci přiznávala pravomocnému rozhodnutí povahu právní 

skutečnosti, která měla za následek vznik, změnu či zánik hmotněprávních vztahů a která se 

tak svou povahou obdobně, jako tomu bylo v případě římskoprávní litiskontestace, blížila 

smlouvě.15 Materiální teorie právní moci, která se později ukázala z řady důvodů jako 

s moderním pojetím civilního procesu neslučitelná, byla nejenom v zahraniční, ale i v české 

procesualistice nahrazena teorií procesní, k níž se u nás přihlásila celá řada autorů16 a která 

v právní nauce převládá dodnes. Procesní teorie právní moci, za jejíhož hlavního tvůrce lze 

považovat Hellwiga,17 vychází z duality vztahů hmotněprávních a procesněprávních a jejich 

vzájemné nezávislosti (srov. další výklad), přičemž účinky právní moci situuje výlučně do 

oblasti procesněprávní. Tato teorie je tak rovněž, na rozdíl od té materiální, která civilní řízení 

ve své podstatě přibližovala normotvornému procesu analogickému činnosti zákonodárce,18 

v souladu s prvotní úlohou soudů tak, jak jim ji svěřuje právní řád České republiky. Tato 

úloha spočívá v tom, že soudy svým rozhodováním hmotněprávní vztahy nevytvářejí, ale, 

s výjimkou případů, kdy je k tomu zákonodárce výslovně zmocňuje, je toliko nalézají (srov. 

další výklad). 

 

  

                                                 
13 Macur, J., 1993. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného, Brno: Masarykova univerzita, s. 
10. 
14 Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 281. 
15 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 36. 
16 Tamtéž, s. 41. Za nejpřesvědčivější argument v neprospěch materiální teorie právní moci osobně považuji 
existenci mimořádných opravných prostředků, jejichž přípustnost lze dle mého názoru považovat za doklad o 
výlučně procesní povaze účinků právní moci. Teorie materiální právní moci totiž s ohledem na své konstitutivní 
účinky existenci pravomocného rozhodnutí, které není v souladu s hmotněprávním stavem, z povahy věci 
nepřipouští.  
17 Macur, J., 1972. Základní otázky právní moci civilních soudních rozhodnutí, Brno: Univerzita J. E. Purkyně, s. 9. 
18 Tamtéž, s. 48. 



14 

 

2. Formální právní moc a konečnost pravomocného rozhodnutí 

V procesní teorii se tradičně setkáme s členěním institutu právní moci na formální a 

materiální právní moc19 či, dle mého názoru výstižněji, na její formální a materiální stránku.20 

Formální právní moc, jejíž právní úpravu nalezneme v § 159 zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád (dále jen „OSŘ“), někteří autoři, byť spíše výjimečně, ztotožňují s tzv. konečností, 

kterou vedle závaznosti a nezměnitelnosti považují za samostatný účinek právní moci.21 

Zoulík tak například uvádí, že „formální právní moc lze – z hlediska účinků právní moci (mezi 

které řadí rovněž závaznost a nezměnitelnost, pozn. autora) – charakterizovat jako konečnost 

rozhodnutí“.22 Tato „tripartice“ účinků právní moci však může dle mého názoru ruku v ruce 

s pojmoslovím, které česká procesní nauka volí k jejich označení, působit zavádějícím 

dojmem a ve výsledku vést k jejich zkreslenému vnímání. Mám totiž za to, že volí-li teorie 

k označení určitých jevů různé pojmy, jeví se jako legitimní a předvídatelné očekávání, že se 

tak děje v první řadě proto, že s nimi pojí rozdílné účinky. Tím, že procesní teorie hovoří o 

konečnosti pravomocného rozhodnutí, tak může navozovat dojem, že institut právní moci 

vyvolává vedle závaznosti a nezměnitelnosti jakýsi další, co do počtu třetí účinek, který se 

svou podstatou od ostatních liší, byť tomu tak dle mého názoru není. Situace může být o to 

více matoucí, že pojmy jako „konečnost“ a „nezměnitelnost“ jsou si, přinejmenším na první 

pohled, významově relativně blízké a snadno tak může, zejména v kontextu problematiky 

natolik komplexní, jakou je institut právní moci, docházet k jejich záměně a k pochybnostem 

ohledně toho, co je vlastně kterým z účinků třeba rozumět. 

                                                 
19 Macur tak uvádí, že „názor, že v pojmu právní moci jsou obsaženy dva různé prvky, začal krystalizovat 
v procesualistice 19. století a vedl k vytvoření nauky o formální a materiální právní moci rozsudku“. K vývoji 
obou stránek a jejich povaze srov. Macur, J., 1972. Základní otázky právní moci civilních soudních rozhodnutí, 
Brno: Univerzita J. E. Purkyně, s. 25. 
20 Souhlasím totiž s Hrdličkou, který uvádí, že jako správnějším se jeví hledět na formální a materiální právní 
moc jako na dvě stránky (téhož) právního jevu (Hrdlička, J., Některé problémy institutu právní moci v civilním 
procesu, AUC - Iuridica, 1973, č. 3, s. 190), obdobně např. Macur (srov. Macur, J., 1998. Kurs občanského práva 
procesního: exekuční právo, Praha: Beck, s. 33). V této souvislosti nelze opomenout ani Zoulíka, který 
upozorňuje zejména na to, že „mluvíme-li o formální a materiální právní moci, jde v obou případech o určitou 
terminologickou zkratku“, jelikož „neexistují žádné druhy nebo stupně právní moci“ (Zoulík in Winterová, A., 
Macková, A. a kol., Civilní právo procesní, Část první, 2015, s. 279). 
21 Jak totiž upozorňuje Dvořák, „formální právní moci bývá v procesualistické literatuře povaha účinku většinou 
odepírána“ (srov. Dvořák, B., Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, 2008, s. 69).  
22 Zoulík in in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 282. Obdobě např. s. 
280, kde autor uvádí, že „pokud mluvíme o formální a o materiální právní moci, máme tím na mysli výlučně jen 
různé účinky, které jsou se stavem právní moci spojeny“. 
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V zahraniční procesní teorii se lze setkat s názorem, že mezi materiální a formální 

právní mocí není jako mezi účinky právní moci rozdílu kvalitativního, ale kvantitativního.23 

Jestliže tak „formální právní moc znamená tolik, že rozsudek v témže sporu už není změnitelný 

z toho důvodu, že všechny řádné opravné prostředky jsou vyloučeny, materiální právní moc 

znamená jen tolik, že tento rozsudek není změnitelný ani v jiném, novém sporu“.24 Obdobě 

formální právní moc pojímá například Grňa, vymezuje-li ji jako stránku pravomocného 

rozsudku, kterou se tento „obrací nazpět ke sporu, z něhož vyrostl, a jejž dovršuje a ukončuje 

jako poslední slovo“.25 Byť tato kvantitativní odchylka poskytuje určitý racionální základ pro 

diferenciaci konečnosti jako samostatného účinku, ve skutečnosti dle mého názoru spíše 

ilustruje, že formální právní moc, respektive konečnost, je v tomto pojetí materiálně 

(obsahově) zaměnitelná s jiným účinkem, který procesní teorie tradičně spojuje s materiální 

stránkou právní moci a to sice s nezměnitelností.26 Z jazykového i logického výkladu § 159a 

odst. 4 OSŘ (argument a contrario), v němž je třeba spatřovat těžiště právní úpravy 

nezměnitelnosti, totiž dle mého názoru, jak bude předmětem výkladu věnovanému 

nezměnitelnosti pravomocného rozhodnutí (srov. kapitolu 4.), plyne, že brání opětovnému 

projednávání věci jak v novém řízení, které se svým předmětem shoduje s tím původním, tak 

právě v řízení původním, rozuměj v té jeho fázi, která se označuje jako řízení odvolací.27 

Pojmovou duplicitu mezi konečností a nezměnitelností pravomocného rozhodnutí lze přitom 

dle mého názoru demonstrovat jednoduchou otázkou: chceme-li „konečnost“ pravomocného 

rozhodnutí konstruovat jako (samostatný) účinek právní moci, musíme se nejprve tázat, čím 

se liší od jeho nezměnitelnosti v původním řízení? Obdobnou otázku si klade Dvořák, táže-li 

se při zkoumání účinků institutu právní moci „zda je s ukončením procesu spojen vedle 

nezměnitelnosti a závaznosti rozhodnutí také nějaký další účinek, který se od předchozího liší“ 

či „zda lze tedy konečnosti rozhodnutí přiznat právní následky obdobné těm, které shledal u 

jeho závaznosti a nezměnitelnosti“.28 

                                                 
23 Tento závěr má původ v Merkelově normativní teorii. U nás myšlenku kvantitativního rozdílu převzal Grňa 
(srov. Macur, J., Základní otázky právní moci civilních soudních rozhodnutí, Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1972, 
s. 27.).  
24 Tamtéž. 
25 Dvořák, B., Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, 2008, s. 58. 
26 Pravomocné rozhodnutí lze označit za v obecném slova smyslu „konečné“ právě proto, že je nezměnitelné a 
nikoli naopak. Opačný přístup by dle mého názoru spočíval v záměně příčiny s důsledkem. 
27 V souladu s procesní naukou vycházím z předpokladu, že „odvolací řízení lze považovat za pokračování 
procesu vedoucího k vydání pravomocného rozhodnutí, které se (však) uskuteční pouze z vůle účastníka“, tedy 
za fakultativní, nicméně integrální součást původního řízení (Winterová, A., Macková, A. a kol., Civilní právo 
procesní, Část první, 2015, s. 523). 
28 Dvořák, B., Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, 2008, s. 69. 
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Za přesvědčivý argument ve prospěch závěru, že konečnost za (samostatný) účinek 

právní moci považovat nelze, lze dle mého názoru považovat i samotné znění zákona. Mám 

totiž za to, že systematický výklad § 159 OSŘ, který vymezuje formální právní moc, 

naznačuje, že v něm úpravu účinků právní moci rozhodnutí hledat nelze. Podíváme-li se totiž 

tak, jak nás k tomu navádí Dvořák, na toto ustanovení z hlediska tradiční strukturace právní 

normy, je již z jejího jazykového výkladu patrné, že s tzv. nenapadnutelností (odvoláním) 

zákon pracuje, spolu s řádným doručením rozsudku, jako se součástí její hypotézy.29 Účelem 

hypotézy právní normy je přitom stanovit podmínky, jejichž, v tomto případě kumulativní, 

splnění je předpokladem pro to, aby nastala její dispozice, tedy aby právní norma vyvolala 

svůj normativní účinek, který je v dispozici vyjádřen. Dispozice § 159 OSŘ, která je 

vyjádřena in fine tohoto ustanovení přitom stanoví, že za předpokladu, že byl rozsudek 

(řádně) doručen a nelze jej napadnout odvoláním, nabývá právní moci. Jedná se však o 

dispozici relativně neurčitou, jelikož její „obsah“, tedy samotné účinky právní moci bychom v 

§ 159 OSŘ hledali marně. Těm totiž zákon systematicky vyhrazuje samostatné ustanovení 

§159a OSŘ, v jehož čtyřech odstavcích nacházíme vymezení skutečných a dle mého názoru 

výlučných účinků právní moci, a to sice závaznosti (srov. odst. 1, 2 a 3) a nezměnitelnosti 

(srov. odst. 4). Ztotožňuji se tak s názorem, že jev, který procesní teorie označuje jako 

konečnost pravomocného rozhodnutí, ve skutečnosti za účinek právní moci považovat nelze, 

ale je třeba v něm spatřovat jednoduše toliko „označení pro splnění (procesních, pozn. autora) 

podmínek (doručení rozhodnutí a jeho nenapadnutelnost odvoláním), při kterých se 

rozhodnutí stává nezměnitelným a závazným“,30 tedy, že „to, co zastánci dvou samostatných 

druhů právní moci nazývají právní mocí formální, není nic jiného, nežli předpoklady, za nichž 

se dosahuje zmíněného cíle, tedy zásadní nezměnitelnosti obsahu soudního rozhodnutí“.31 

Platí přitom bez výjimky, že jakmile jsou tyto předpoklady naplněny, rozhodnutí se stává 

pravomocným nejenom formálně, ale i materiálně. Formální právní moc tedy implikuje 

materiální právní moc a naopak.32 Formální právní moc, respektive konečnost tak s ohledem 

na výše uvedené za účinek právní moci nepovažuji a jako s takovou s ní budu také nadále 

pracovat. Skutečnými účinky právní moci, tedy závazností a nezměnitelností, se budu 

                                                 
29 Tamtéž, s. 70. 
30 Tamtéž, s. 73. 
31 Podle Hrdličky tak není dostatečného důvodu proto to, aby byl ze skutečnosti, které jsou toliko 
předpokladem nastoupení účinků, v nichž spočívá vlastní podstata právní moci, vytvářen samostatný právní jev 
(Hrdlička, J., Některé problémy institutu právní moci v civilním procesu, AUC - Iuridica, 1973, č. 3, s. 190).  
32 Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 280. 
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podrobně zabývat v rámci kapitol třetí a čtvrté této diplomové práce, které věnuji materiální 

stránce právní moci.   

2.1 Předpoklady nabytí formální právní moci 

Občanské soudní řízení nemůže být s ohledem na svůj účel se všemi důsledky, které 

z toho plynou, pravomocně skončeno předtím, než jsou splněny předpoklady upravené § 159 

OSŘ. Aby se mohl adresát rozhodnutí vydaného v občanském soudním tímto rozhodnutím 

řídit, musí mít totiž nejprve možnost se s ním zákonem stanoveným způsobem seznámit, což 

je zaručeno požadavkem jeho (řádného) doručení. Vzhledem k tomu, že adresát rozhodnutí 

musí mít v souladu s právem na spravedlivý proces a s výjimkou situací, kdy to zákon 

vylučuje, rovněž možnost domáhat se jeho přezkumu nezávislým soudem, nemůže se 

rozhodnutí stát pravomocným, dokud tato možnost trvá. Procesní teorie v této souvislosti 

hovoří o tzv. nenapadnutelnosti odvoláním.33 

2.1.1 Řádné doručení 

Rozhodnutí musí být v první řadě řádně doručeno, tedy musí být doručeno způsobem, 

který stanoví zákon. Není-li dodržen tento způsob doručení, nejde o doručení platné a 

rozhodnutí tak v zásadě nemůže nabýt právní moci.34 Doručování písemností v občanském 

soudním řízení je upraveno v § 45 an. OSŘ, přičemž zákon rozlišuje v zásadě dva režimy 

doručování a to doručování do vlastních rukou (srov. § 49 OSŘ) a doručování „nikoli do 

vlastních rukou“, někdy označované také jako tzv. obyčejné (srov. § 50 OSŘ).35 Do vlastních 

rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí-li tak soud (srov. § 49 

odst. 1 OSŘ), mezi něž řadíme zejména rozsudky (srov. § 158 odst. 2 OSŘ) a platební 

                                                 
33 Přestože se úprava právní moci obsažená v § 159 a § 159a OSŘ vztahuje výslovně pouze na rozsudky, užije se 
na základě § 167 odst. 2 OSŘ přiměřeně i pro unesení. Vzhledem k tomu, že proti platebním rozkazům se 
odvoláním bránit nelze, teorie někdy zpochybňuje, zda lze u tohoto druhu rozhodnutí o právní moci vůbec 
hovořit a navrhuje nahrazovat ji odlišnými pojmy (např. platností - srov. Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 
2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 280). Tomu, že se však jedná o čistě terminologickou odchylku bez 
praktického významu, dle mého názoru nasvědčuje jednak samotné znění zákona (srov. zejména § 174 odst. 1 
OSŘ) a jednak soudní praxe, která v souvislosti s platebními rozkazy běžně uvádí, že tyto nabývají právní moci 
(srov. např. 20 Cdo 2095/2010 či 25 Cdo 5/2000). 
34 Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 283. Ani toto pravidlo 
však nelze s ohledem na účely občanského soudního vykládat absolutně. Jestliže tak „bylo rozhodnutí prvního 
stupně doručeno účastníku řízení způsobem, které nedokládá jeho řádné doručení a ten je přesto v  plném 
rozsahu napadl v zákonné lhůtě odvoláním, stává se tím závada v doručení ve smyslu § 49 odst. 1 o .s. ř. právně 
bezvýznamnou“ (srov. 29 Odo 202/2003). 
35 Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 178. Tato obecná úprava 
doručování obsažená v OSŘ se uplatní pouze za předpokladu, že zvláštní úprava nestanoví jinak. Jako příklad 
takové úpravy lze uvést § 71 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, který stanoví, 
že písemnosti vydávané v insolvenčním řízení se považují za doručené dnem, popřípadě okamžikem jejich 
zveřejnění v insolvenčním rejstříku. 
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rozkazy (srov. § 173 a §174a odst. 3 OSŘ). Obecně lze uvést, že v tomto režimu se doručují 

písemnosti, které mohou mít závažné dopady do právní sféry jejich adresátů a které tak 

vyžadují kvalifikovaný důkaz o tom, že jim byly řádně doručeny, respektive o tom, že jejich 

adresáti měli možnost se s nimi seznámit.36 K doručení do vlastních rukou může dojít v první 

řadě při jednání či při jiném soudním úkonu,37 za druhé prostřednictvím veřejné datové sítě do 

datové schránky a konečně prostřednictvím doručujících orgánů38 či prostřednictvím 

účastníka řízení či jeho zástupce39. Jak je přitom patrné ze struktury § 45 OSŘ, tyto způsoby 

doručování jsou vůči sobě subsidiární, tzn. posléze uvedené způsoby se mohou uplatnit 

v zásadě pouze za předpokladu, že se písemnost nepodařilo doručit žádným z předcházejících 

způsobů. Doručení do vlastních rukou se bude v závislosti na jeho způsobu prokazovat 

podpisem protokolu, datovou zprávou s ověřeným elektronickým podpisem, potvrzením o 

přijetí či prostřednictvím tzv. doručenky. Za řádné doručení je za předpokladu, že to 

nevylučuje zákon, třeba považovat rovněž tzv. náhradní doručení. Dochází-li k doručení 

písemnosti prostřednictvím doručujícího orgánu, spočívá náhradní doručení v tom, že 

doručují orgán písemnost uloží a adresátovi zanechá písemnou výzvu, aby si písemnost 

vyzvedl. Nevyzvedne-li si tento písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k 

vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou (srov. § 49 

OSŘ). Doručuje-li se prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, domněnka 

doručení nastává podle § 17 odst. 3 a 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů (dále jen „ElÚkon“) za předpokladu, že se osoba, která má 

s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k danému dokumentu, nepřihlásí do datové 

schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán. Nestanoví-li 

zákon, že je nezbytné doručovat písemnost do vlastních rukou, lze ji doručovat tzv. 

obyčejným doručením, k němuž dochází k datu vyznačení na doručence při vhození do 

schránky (srov. § 50 odst. 1 OSŘ), případně k okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí 

                                                 
36 Některé z nich mohou mít s ohledem na to, že jsou výsledkem zkráceného (rozkazního) řízení, pro adresáty 
důsledky natolik závažné, že u nich důkaz doručení nelze nahrazovat právní domněnkou. Jedná se o případy 
vyloučení tzv. náhradního doručení, které se uplatní zejména v případě platebních rozkazů (srov. § 173 odst. 1, 
§ 174b odst. 1 či § 175 odst. 1 OSŘ). 
37 Takový způsob doručení připadá v úvahu zejména v případech, kdy se účastníci po skončení jednání vzdají 
práva na odvolání (srov. § 158 odst. 3 OSŘ). Soud přitom může pro účely doručení písemnosti využít i jiného 
řízení, kterého se osoba, jíž je třeba doručit, účastní, a doručit jí při této příležitosti (srov. 
https://www.epravo.cz/top/clanky/dorucovani-dle-obcanskeho-soudniho-radu-ve-zneni-novely-c-72009-sb-
57860.html).  
38 Taxativní výčet doručujících orgánů nalezneme v § 48 OSŘ. 
39 Doručením písemnosti v takovém případě účastníka řízení či jeho zástupce pověří soud, přičemž adresát je 
povinen doručení potvrdit písemným potvrzením (srov. https://www.epravo.cz/top/clanky/dorucovani-dle-
obcanskeho-soudniho-radu-ve-zneni-novely-c-72009-sb-57860.html). 
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osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávněné přístup k dodanému dokumentu (srov. 

§ 17 odst. 3 ElÚkon).  

2.1.2 Nenapadnutelnost odvoláním 

Druhou z podmínek, které musejí být podle § 159 OSŘ splněny, aby bylo rozhodnutí 

možné označit za pravomocné, je, že jej nesmí být možné napadnout odvoláním, tedy tzv. 

„nenapadnutelnost odvoláním“. Jedná se sice o podmínku jedinou, která však zahrnuje celou 

řadu scénářů. Pro účely následujícího výkladu předejměme, že vzhledem k tomu, že právní 

moc není lhůtou, je třeba si uvědomit, že v případech, kdy rozhodnutí nabývá právní moci 

doručením, se tak děje již okamžikem doručení a nikoli až dnem následujícím.40 Rozhodnutí 

nelze napadat odvoláním v případě, že: 

i.) odvolání je nepřípustné, tedy je ze zákona vyloučeno. Taxativní výčet rozhodnutí, proti 

kterým je odvolání vyloučeno nalezneme zejména v ustanovení § 202 odst. 1 a 2 OSŘ. 

Odvolání je z povahy věci rovněž nepřípustné proti rozhodnutím odvolacího a dovolacího 

soudu (srov. § 201 OSŘ). Rozhodnutí, proti kterému je odvolání vyloučeno stejně tak jak 

rozhodnutí odvolacího či dovolacího soudu, nabývají právní moci již dnem jejich řádného 

doručení, 

ii.) účastníci se práva na odvolání vzdali. Učinit tak mohou vůči soudu až poté, co je odvolání 

vyhlášeno (srov. § 207 odst. 1 OSŘ), přičemž odvolání proti rozhodnutí, která se nevyhlašují, 

se mohou vzdát až po jejich doručení.41 Vzdají-li se účastníci práva na odvolání již před 

doručením rozsudku, nabývá tento právní moci již dnem řádného doručení, vzdají-li se ho až 

poté, co byl doručen, nabude rozsudek právní moci dnem, kdy soudu došlo vzdání se 

odvolání,42  

iii.) všem osobám oprávněným k podání odvolání uplyne 15 denní odvolací lhůta, která 

počíná běžet od řádného doručení rozsudku prvostupňového soudu (srov. § 204 odst. 1 OSŘ). 

V takovém případě nabývá rozhodnutí právní moci dnem následujícím po dni, ve kterém 

odvolacím lhůta uplynula.43 Pouze zdánlivě složitější může být situace v případě tzv. 

společenství účastníků, tedy v situaci, kdy na jedné, popřípadě na obou stranách sporu stojí 

vícero účastníků. Za předpokladu, že se jedná o tzv. samostatné procesní společenství, může 

                                                 
40 Šínová, R. et al., 2009. Praktikum civilního procesu, Praha: Leges, s. 69. 
41 Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 518. 
42 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 718. 
43 Tímto dnem nabude právní moci napadené rozhodnutí rovněž v případě, že bude odvolání podle § 218 OSŘ 
odmítnuto z důvodu, že bylo podáno opožděně či osobou neoprávněnou (tamtéž, s. 718). 
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totiž v důsledku toho, že rozhodnutí je každému ze samostatných společníků doručeno v jiný 

den, nastat situace, kdy zatímco některým z nich bude odvolací lhůta stále plynout, jiní již 

nebudou mít možnost se proti rozhodnutí odvolat.44 To je důsledkem toho, že nejenomže 

samostatní společníci jednají v řízení sami za sebe (srov. § 91 odst. 1 OSŘ), ale rovněž běh 

lhůt, včetně té odvolací, se ve vztahu ke každému samostatnému společníkovi posuzuje 

samostatně. Proto „lhůta k podání odvolání běží doručením rozhodnutí každému z účastníků 

zvlášť“.45 Procesní teorie někdy v této souvislosti hovoří o tzv. absolutní a relativní právní 

moci, čímž se snaží vyjádřit právě skutečnost, že zatímco některé oprávněné osoby mají stále 

možnost domáhat se změny či zrušení nepravomocného rozhodnutí, jiní již touto možností 

nedisponují.46 Takové pojetí je však zjevně nepřesné, jelikož rozhodnutí může nabývat právní 

moci jako celek až poté, co jsou předpoklady § 159 OSŘ splněny ohledně všech oprávněných 

osob. Jak totiž upozorňuje Zoulík, „neexistují žádné stupně nebo druhy právní moci, 

rozhodnutí buď pravomocné je, anebo není“.47 Od toho je třeba odlišovat případy tzv. 

oddělené právní moci, ve kterých rozsudek nabývá právní moci jen ohledně těch 

samostatných společníků, kteří nepodali odvolání či jím nebyli napadeni (srov. oddíl 2.2).48 

Jak však upozorňuje Dvořák, „ani takový případ nelze nazývat relativní právní mocí“.49 

iv.) odvolání bylo vzato zpět. V takovém případě nabývá napadené rozhodnutí právní moci, 

jako kdyby odvolání nebylo podáno, tedy zpětně ke dni následujícímu po uplynutí odvolací 

lhůty. Toto pravidlo se však neuplatní u rozsudků, kterým bylo vysloveno, že se manželství 

rozvádí, že je neplatné nebo že tu není nebo jímž bylo vysloveno zrušení, neplatnost nebo 

neexistence partnerství. V takových případech totiž nabývá rozsudek právní moci až 

doručením usnesení o zastavení odvolacího řízení.50 

                                                 
44 Taková situace je naopak z povahy věci vyloučena v případě tzv. nesamostatného (nerozlučného) 
společenství. Všem nerozlučným společníkům totiž uplyne odvolací lhůta tehdy, až skončí její běh všem a to bez 
ohledu na to, zda bylo některému z nich rozhodnutí doručeno dříve, respektive později. „Nerozlučný společník 
tak může podat odvolání včas, učiní-li tak v době, kdy alespoň jednomu z nich odvolací lhůta běžela“ (srov. 22 
Cdo 4143/2013).  
45 Srov. 21 Cdo 3335/2009. 
46 Srov. např. Svoboda, K., Šínová, R. & Hamuľáková, K., 2014. Civilní proces: obecná část a sporné řízení, V 
Praze: C.H. Beck, s. 327. 
47 Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 278. 
48 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 718. Povaha procesního 
společenství se odvíjí od především od hmotněprávní povahy uplatňovaného nároku.  
49 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 72. 
50 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 718. 
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2.2 Oddělená právní moc 

V souvislosti s výkladem o formální právní moci nelze pominout ani problematiku tzv. 

oddělené právní moci, která je spjata s účinky řádného opravného prostředku. Česká 

procesualistika vychází dlouhodobě ze závěru, že „u odvolání napadeného rozhodnutí se 

právní moc odkládá v celém rozsahu, tedy ohledně každého jeho výroku“.51 Vzhledem 

k zásadě dispoziční, která vedle řízení prvoinstančního ovládá rovněž řízení před odvolacím 

soudem, a podle které rozsah přezkumné činnosti odvolacího soudu vymezuje v zásadě 

odvolatel prostřednictvím svého odvolání,52 však není v zájmu ochrany soukromých 

subjektivních práv účelné, aby se suspenzivní účinek, který s odvoláním spojuje § 206 odst. 1 

OSŘ a který, jsou-li pro to splněny zákonné podmínky, odkládá právní moc napadeného 

rozhodnutí do okamžiku doručení rozhodnutí odvolacího soudu, vztahoval na všechny výroky 

napadeného rozhodnutí.53 § 206 odst. 2 OSŘ naopak stanoví, že za předpokladu, že bylo 

rozhodnuto o několika právech se samostatným skutkovým základem a odvolání se výslovně 

vztahuje jen na některé z nich,54 či týká-li se rozhodnutí samostatných společníků a odvolání 

podal jen některý z nich, případně směruje-li pouze proti některému z nich,55 lze rozhodnutí, 

respektive jeho výroky rozdělit na ty, které odvoláním napadeny nebyly a kterým tak v zásadě 

nic nebrání v tom, aby nabyly právní moci a na ty, jejichž právní moc je odvoláním odložena.  

I v případě, že jsou tyto předpoklady naplněny, je však oddělená právní moc podle § 

260 odst. 2 OSŘ in fine vyloučena v případech, kdy je na rozhodnutí o napadeném výroku 

závislý výrok, který odvoláním nebyl výslovně dotčen56 nebo jestliže z právního předpisu 

                                                 
51 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 1096. Obdobně Winterová, A. & 
Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 520. Někteří autoři toto pojetí označují za „důsledek 
koncepce přijaté v šedesátých letech, která ve jménu zásady materiální pravdy a hrubě v rozporu s dispoziční 
zásadou ukládala odvolacímu soudu, aby přezkoumal celé napadené rozhodnutí“, na což musel dobový 
zákonodárce reagovat tím, že rozšířil rozsah suspenzivního účinku odvolání. Tato koncepce je přitom v rozporu 
s tradičním přístupem, který v souladu s dispoziční zásadou vycházel z toho, že „včasným podáním odvolání se 
až do jeho vyřízení staví v rozsahu odvolacích návrhů právní moc a vykonatelnost napadeného rozsudku“ 
(Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 1095). 
52 Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 526. 
53 Za projev zásady dispoziční v odvolacím řízení lze označit ustanovení § 212 OSŘ, který stanoví, že odvolací 
soud, až na určité výjimky, projedná věc v mezích, ve kterých se odvolatel domáhá přezkoumání rozhodnutí. 
54 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 1096. Tito autoři rovněž uvádějí, 
že spíše než o právech se samostatným skutkovým základem je výstižnější hovořit o samostatných procesních 
nárocích. O dva samostatné procesní nároky se přitom bude jednat v zásadě tehdy, budou-li se od sebe 
navzájem odlišovat buď svým žalobním návrhem či svým skutkovým základem. K tomu srov. tamtéž s. 1098. 
Obdobně srov. např. Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 520. 
55 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 1097. 
56 Závislým je stručně řečeno takový výrok, který sám o sobě nemůže obstát, bude-li zrušen či změněn výrok, 
proti němuž odvolání směřuje. Příkladem závislých výroků mohou být výrok o výchově či nezletilého dítěte a 
výrok o určení otcovství či výrok o neplatnosti pracovního poměru a výrok o náhradě za ušlou mzdu (tamtéž, s. 
1100). 
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vyplývá určitý způsob vypořádání poměru mezi účastníky.57 K oddělení právní moci bez 

ohledu na povahu vztahu mezi účastníky a na vztah mezi více současně projednávanými 

právy naopak podle § 206 odst. 3 OSŘ dochází vždy i v případech, kdy odvolání směřuje 

pouze proti výkladu o nákladech řízení, o příslušenství pohledávky, o lhůtě k plnění nebo o 

předběžné vykonatelnosti rozsudku (srov. oddíl 5.4). 

2.3 Rozsudky částečné a mezitímní 

Opomenout v této souvislosti konečně nelze ani problematiku rozsudků částečných a 

mezitímních. Shledá-li totiž soud takový postup účelným, § 152 odst. 2 OSŘ mu umožňuje 

rozhodnout i bez návrhu nejprve pouze o části věci prostřednictvím tzv. částečného rozsudku, 

či pouze o jejím základu prostřednictvím tzv. rozsudku mezitímního. Jak částečný, tak 

mezitímní rozsudek představují výjimku ze zásady vyjádřené v § 152 odst. 2 OSŘ věta první, 

že rozsudkem musí být vyčerpán celý předmět řízení tak, jak byl vymezen žalobním návrhem 

nebo usnesením o zahájení řízení bez návrhu.58 Oba druhy rozsudků nelze považovat za 

konečné v tom smyslu, že předpokládají, že jim bude následovat další rozsudek, ve kterém se 

rozhodne buď o zbývající části předmětu řízení či o výši přiznaného nároku.59  

Vydává-li soud částečný rozsudek, rozhoduje jím pouze o části předmětu řízení, což 

může být účelné zejména v případě, kdy určitá část uplatněného nároku již není sporná a soud 

tak za předpokladu, že o ní rozhodně částečným rozsudkem, žalobci zejména umožní, aby se 

případně domáhal nuceného výkonu práv, která mu byla tímto exekučním titulem přiznána.60 

Procesní teorie obvykle vychází ze závěru, že s ohledem na účel částečného rozsudku není po 

jeho vynesení nezbytné vyčkávat jeho právní moci, ale v prvostupňovém řízení lze bez 

dalšího pokračovat.61 Rozhodnout částečným rozsudkem lze pouze za předpokladu, že to 

nevylučuje hmotněprávní povaha nároku, ani povaha společenství účastníků.62 Zvláštnost 

                                                 
57 Tak je tomu tradičně v případě vypořádání podílového spoluvlastnictví (srov. § 1140 an. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, dále jen „ObčZ“), proto „z povahy řízení o návrhu na zrušení podílového spoluvlastnictví 
vyplývá, že předmět řízení není v odvolacím řízení dělitelný. Rozhodnutí odvolacího soudu se vztahuje vždy na 
celý výrok a žádná jeho část nenabývá oddělené právní moci“ (srov. II ÚS 315/05). 
58 Tamtéž, s. 1027. 
59 Schelleová, I., 2006. Civilní proces, Praha: Eurolex Bohemia, s. 549. 
60 Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 266. 
61 Schelleová, I., 2006. Civilní proces, Praha: Eurolex Bohemia, s. 575, obdobně srov. Svoboda, K., 
2017. Občanský soudní řád: komentář 2. vydání., V Praze: C.H. Beck, s. 636. Odlišné stanovisko zastává 
Winterová, která uvádí, že v řízení lze pokračovat až po právní moci částečného rozsudku, jelikož „pokud by 
v něm bylo pokračováno dříve, nebylo by jasné, co je vlastně předmětem tohoto pokračujícího řízení“ (srov. 
Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 266). 
62 Nelze tak vydat například částečný rozsudek jenom ohledně jednoho z nerozlučných společníků (Drápal, L., 
2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: C.H. Beck, s. 1029). 
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částečného rozsudku z hlediska právní moci spočívá v tom, že tvoří překážku věci 

pravomocně rozhodnuté jen ohledně té části předmětu řízení, o níž již bylo rozhodnuto.63 

Vydává-li naopak soud rozsudek mezitímní, rozhoduje jím jen o základu projednávané 

věci, za který je nutno považovat „všechny sporné otázky vyplývající z uplatňovaného nároku, 

které musí soud posoudit, s výjimkou výše nároku“.64 Takový postup tak může být účelný 

zejména v situaci, bude ohledně samotné výše nároku třeba provádět komplikovaná zjištění.65 

K vydání mezitímního rozsudku může s ohledem na jeho účel dojít pouze za předpokladu, že 

soud dospěje k závěru, že „právní základ nároku „je dán“, byť jen v nepatrné části“,66 

respektive shledá-li nárok alespoň zčásti opodstatněným. V opačném případě žalobu 

zamítne.67 Na rozdíl od rozsudku částečného soud v případě rozsudku mezitímního vyčká 

jeho právní moci a teprve poté rozhodne o výši nároku. Mezitímní rozsudek nebrání 

projednání věci, pokud jde o výši přiznaného nároku, nicméně za předpokladu, že nabude 

právní moci je, stejně jako každý jiný pravomocný rozsudek, závazný pro všechny orgány 

v otázce existence nároku, kterou se bude muset soud pro účely rozhodnutí o jeho výši 

zabývat jako otázkou předběžnou (srov. pododdíl 3.1.2).68 

2.4 Doložka o právní moci 

Splní-li rozhodnutí předpoklady pro nabytí (formální) právní moci, soud tuto 

skutečnost osvědčí tím, že na předložený stejnopis vyznačí na návrh toho, komu byl doručen, 

tzv. doložku o právní moci s uvedením data, kdy právní moc nastala.69 Vzhledem k tomu, že 

doložka právní moci je úředním osvědčením o nabytí právní moci, kterému svědčí presumpce 

správnosti, strana soudního sporu není povinna zkoumat, či nahlížením do spisu ověřovat, zda 

takto úředně osvědčená skutečnost nastala, jak je v osvědčení uvedeno.70 Jelikož doložku o 

právní moci je třeba považovat za veřejnou listinu ve smyslu § 134 OSŘ, potvrzuje pravdivost 

toho, co je v ní osvědčeno nebo potvrzeno, není-li dokázán opak. Doložka o právní moci je 

pouze úředním osvědčením, platí totiž, že „soudní rozhodnutí nabývá právní moci ze zákona; 

skutečnost, že na rozhodnutí byla nesprávně vyznačena právní moc dosud nepravomocného 

                                                 
63 Schelleová, I., 2006. Civilní proces, Praha: Eurolex Bohemia, s. 575. 
64 Srov. 32 Cdo 3656/2009. 
65 Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 266. 
66 Srov. 28 Cdo 770/2016. 
67 Drápal, L., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: C.H. Beck, s. 636. 
68 Schelleová, I., 2006. Civilní proces, Praha: Eurolex Bohemia, s. 575. 
69 Srov. § 24 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. 
70 Srov. III. ÚS 456/97. 
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rozhodnutí, nemá pro nabytí právní moci význam“.71 To nic nemění na tom, že „vyznačení 

doložky právní moci na rozhodnutí, které dosud není pravomocné, je ve smyslu § 13 zákona č. 

82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, nesprávným 

úředním postupem a stát odpovídá, za zákonem stanovených podmínek za škodu, která 

vznikla, byl-li na základě takto vyznačené doložky právní moci podán návrh na soudní výkon 

rozhodnutí“.72 

  

                                                 
71 Srov. 20 Cdo 2376/208. 
72 Srov. III. ÚS 2888/10. 



25 

 

3. Závaznost pravomocného rozhodnutí 

Jednou z vůdčích zásad, na které je vybudován právní řád České republiky jako 

demokratického právního státu založeného na úctě k právům a svobodám člověka a občana,73 

který dodržuje závazky, které pro něj vyplývají z mezinárodního práva,74 je v úvodním 

ustanovení Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) symbolicky zakotvená 

zásada rovnosti lidí v právech.75 Tato zásada, jejíž základy byly položeny zejména 

v amerických a francouzských revolučních dokumentech, vychází z premisy, že zákon musí 

být bez ohledu na sociální či biologickou nerovnost stejný pro všechny.76 Nezbytný 

předpoklad naplnění této zásady, nemá-li být, slovy prvorepublikové právní vědy, toliko 

monologem ústavodárcovým, spočívá nejenom v tom, že zákonodárce jako přímý 

reprezentant lidu coby zdroje veškeré státní moci77 vymezí obsah práv a povinností 

v objektivním smyslu v souladu se zákazem diskriminace,78 který je mu ústavodárcem uložen 

jako jeden z limitů jeho legislativní činnosti a jehož dodržování je pod kontrolou Ústavního 

soudu, ale rovněž v tom, že zákonodárce poskytne soukromým subjektivním právům, jichž se 

účastníci právních vztahů stávají na základě objektivního práva nositeli, náležitou ochranu. 

Touto ochranou ústavodárce na základě čl. 90 Ústavy a čl. 36 Listiny pověřuje v první řadě 

soudy jako orgány veřejné moci, kterým, až na zákonem stanovené výjimky,79 svěřuje 

monopol na ochranu subjektivních práv.80 Ústavodárce tak činí z toho důvodu, že rovnost lidí, 

respektive účastníků právních vztahů v právech nelze fakticky zaručit v případě, kdy je 

rozhodování o právech a povinnostech či jejich výkon ponechán toliko na jejich svépomoci, 

jelikož faktická mocenská nerovnost mezi nimi hrozí tím, že svého tvrzeného práva se ve 

                                                 
73 Čl. 1 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava“). 
74 Čl. 1 odst. 2 Ústavy. V souvislosti s institutem právní moci, potažmo s občanským soudním řízením jako 
takovým je třeba zmínit zejména základní smluvní dokument Rady Evropy, kterým je Úmluva o ochraně lidských 
práv a základních svobod (dále jen „EÚLP“) a její čl. 6 upravující právo na spravedlivý proces.  
75 Přestože čl. 1 Listiny hovoří pouze o lidech, tedy fyzických osobách, je nutné jej aplikovat analogicky i na 
osoby právnické za předpokladu, že se jedná o základní práva a svobody, jichž mohou být tyto s ohledem na 
svou povahu nositeli. Rovností ve smyslu čl. 1 Listiny je přitom třeba rozumět rovnost v právech obecně, tedy 
nikoli toliko rovnost v právech procesních tak, jak je zaručena v Čl. 96 Ústavy a provedena § 18 OSŘ.    
76 Srov. zejména čl. 1 Deklarace práv člověka a občana. 
77 Čl. 2 odst. 1 Ústavy. 
78 Čl. 3 Listiny. 
79 Tradiční výjimku ze státního monopolu na ochranu soukromých subjektivních práv představuje institut 
svépomoci, který je v současnosti upraven v § 14 ObčZ. Ochranou soukromých subjektivních práv jsou 
v některých případech státem pověřeny rovněž orgány stojící mimo obecnou soudní soustavu, kterými jsou 
vedle některých správních úřadů zejména tzv. rozhodčí soudy podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení 
a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen „RozŘ“).  
80 Za zákonné provedení tohoto ústavního imperativu pro oblast soukromých subjektivních práv lze považovat § 
7 OSŘ, který vymezuje tzv. civilní soudní pravomoc, když stanoví, že „v občanském soudním řízení projednávají 
a rozhodují soudy zejména spory a jiné právní věci, které vyplývají z poměrů soukromého práva, pokud je podle 
zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány“. 
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skutečnosti domůže pouze silnější na úkor toho, jemuž subjektivní právo skutečně svědčí81 a 

namísto právního státu tak ve společnosti zavládne stav faktického bezpráví. Tuto skutečnost 

vystihuje poučka, že „není subjektivního práva tam, kde není nezávislého soudu, který by ho 

nalézal a o něm rozhodoval“.82 Aby mohla být zásada rovnosti osob v právech naplněna, je 

naopak nezbytné, aby do právních sporů mezi nimi vstupoval orgán veřejné moci, v našem 

případě soud, který není stranou hmotněprávního vztahu a který tak poskytuje maximální 

možnou záruku nezávislosti a aby tento poskytoval ochranu jejich subjektivním právům tím, 

že o nich bude autoritativním způsobem rozhodovat, tedy toliko je deklarovat, popřípadě 

vytvářet.83 Soud přitom není při výkonu této pravomoci možné považovat za jakéhosi 

samozvaného třetího, který se z vlastní vůle situuje do role vrchnostenského arbitra, ale jako 

orgán moci soudní, jehož prostřednictvím lid vykonává státní moc a jehož legitimitu je tak 

třeba od něj odvozovat.84  

Toto uspořádání je nezbytné již proto, že samotné hmotněprávní vztahy jako takové 

řešení právních sporů, tedy situací, kdy mezi jejich účastníky vznikají nesmiřitelné neshody 

ohledně existence či obsahu jejich subjektivních práv a povinností, s ohledem na jejich 

konstrukci samy o sobě ani neumožňují. Za vůdčí zásady, které ovládají občanské právo 

hmotné a které lze označit za páteř práva soukromého, je totiž třeba považovat zásady 

rovnosti a autonomie vůle, jejichž ústavní základy jsou spatřovány v čl. 1 a v čl. 2 odst. 3 

Listiny, respektive v čl. 2 odst. 4 Ústavy a podle nichž není možné nikoho zavazovat 

k povinnostem bez jeho souhlasu. V důsledku těchto zásad tak platí, že v zásadě veškeré 

povinnosti soukromoprávní povahy na sebe subjekty právních vztahů berou toliko 

dobrovolně.85 Proto je také třeba vycházet z toho, že občanské právo hmotné je, na rozdíl od 

občanského práva procesního (srov. další výklad), tvořeno především normami dispozitivní 

povahy a že k závěru o jejich kogentnosti lze naopak dospět pouze ve výjimečných 

případech.86 Řešení každého právního sporu však z povahy věci v zásadě předpokládá, že 

jedné z jeho stran bude, až na určité výjimky, mezi které lze řadit typicky soudní smír (srov. § 

67 a § 99 OSŘ), uložena povinnost proti její vůli a vyžaduje tak existenci právního rámce, 

                                                 
81 Lavický, P. & Handrlica, J., 2013-. Občanský zákoník ...: komentář, V Praze: C.H. Beck, s. 63 
82 Hendrych, D. et al., 2016. Správní právo: obecná část 9. vydání 2016., Praha: C.H. Beck, s. 367. 
83 Tato nezávislost při rozhodovací činnosti odlišuje soudy od jiných orgánů veřejné moci, zejména od správních 
úřadů ve smyslu čl. 79 odst. 1 Ústavy. I z toho důvodu je za dominantní formu kontroly veřejné správy třeba 
považovat správní soudnictví zejména tak, jak je s účinností od 1. 1. 2003 upraveno zákonem č. 150/2002 Sb., 
soudní řád správní. 
84 Čl. 2 odst. 1 Ústavy věta za středníkem. 
85 Za výjimku z tohoto pravidla lze označit zejména případy tzv. deliktní odpovědnosti, v jejímž důsledku dochází 
ke vzniku (sekundárních) povinností soukromoprávní povahy bez ohledu na vůli jejich subjektů. 
86 Lavický, P. & Handrlica, J., 2013-. Občanský zákoník ...: komentář, V Praze: C.H. Beck, s. 14. 
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který takový postup umožní. Tento právní rámec je přitom třeba spatřovat v procesněprávním 

vztahu, který vzniká okamžikem zahájení občanského soudního řízení a který existuje zcela 

nezávisle na vztahu hmotněprávním, od něhož se liší v první řadě tím, že jeho obligatorním 

subjektem (stranou) je orgán veřejné moci, tedy soud. Lze tak konstatovat, že v zásadě 

rovnosti účastníků právních vztahů, která je vlastní občanskému právu hmotnému, lze 

spatřovat nejenom jednu ze základních záruk právního státu, ale zároveň svého druhu limit, 

který, pro případ, že k naplnění těchto právních vztahů nedojde dobrovolně, znemožňuje 

jejich nucený výkon a kterému je tak v zájmu jejich ochrany třeba čelit tvorbou nového 

konstrukčně odlišného právního vztahu, který k tomu původnímu, rozuměj hmotněprávnímu, 

přistupuje. Tuto skutečnost reflektuje Winterová uvádí-li, že procesní vztahy jsou specifické 

tím, že jsou závazné a vynutitelné, čímž se liší od vztahů hmotněprávních, které tyto 

vlastnosti bez dalšího nemají.87  

Aby ochrana ze strany soudu nebyla pouze proklamativní, ale byla účinná, tedy 

skutečná, je zapotřebí, aby strany sporu, které v řízení před tímto orgánem hájí a prosazují své 

zájmy, měly bez ohledu na jeho výsledek, povinnost se jeho rozhodnutím řídit, tedy aby se 

pro ně k určitému okamžiku stávalo, slovy zákona, závazným.88 V zájmu právní jistoty 

adresátů tohoto rozhodnutí je zrovna tak nezbytné, aby byly právní závěry, ke kterým soud 

v tomto rozhodnutí dospěl, v nezbytném rozsahu respektovány rovněž ze strany ostatních 

orgánů veřejné moci, zejména soudů příslušných k rozhodování v jiných sporech, které 

mohou mezi adresáty původního rozhodnutí v budoucnu vyvstat. Závaznost pravomocného 

rozhodnutí je proto spolu s jeho zásadní nezměnitelností (srov. kapitolu 4.) a s dalšími 

základními zásadami soudnictví, ke kterým řadíme i nezávislost a nestrannost soudů,89 třeba 

považovat nejenom za nedílnou součást práva na spravedlivý proces, ale za základní atributy 

pojmu soud ve smyslu čl. 36 Listiny.90 Účinkem, který tedy zákonodárce coby jeden 

z nezbytných předpokladů realizace základního práva na soudní ochranu tak, jak je zakotveno 

v hlavě páté Listiny s institutem právní moci výslovně spojuje, je závaznost. Závaznost je 

přitom s ohledem na účel občanského soudního řízení třeba považovat za vlastnost každého 

rozhodnutí, které je v něm vydáváno za předpokladu, že je toto způsobilé nabýt právní moci.91 

                                                 
87 Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 34. 
88 Nelze opomenout, že vedle závaznosti pravomocného rozhodnutí je účinnost soudní ochrany soukromých 
subjektivních práv minimálně v některých případech podmíněna rovněž jeho vykonatelností. Vykonatelnosti 
rozhodnutí se blíže věnuje kapitola pátá této diplomové práce.  
89 Čl. 81 a 82 odst. 1 Ústavy. 
90 Srov. I. ÚS 647/02. 
91 Hrdlička, J., Některé problémy institutu právní moci v civilním procesu, AUC - Iuridica, 1973, č. 3, s. 190. 
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Závaznosti tak nabývají nejenom rozhodnutí meritorní a to bez ohledu na jejich formu, ale 

například i rozhodnutí procesní, kterými se upravuje toliko vedení řízení a to bez ohledu na to, 

že soud, který je vydal, není takovými rozhodnutími podle § 170 odst. 2 OSŘ (vnitřně) 

vázán.92  

Jak je patrné z předchozího výkladu, závaznost pravomocného rozhodnutí je úzce 

spjata s povahou občanského práva procesního, které je, i přes jeho úzkou souvislost 

s občanským právem hmotným, třeba považovat za právní odvětví veřejnoprávní povahy.93 

Odhlédneme-li totiž od limitů dualismu práva veřejného a soukromého a vyjdeme-li 

z hledisek teorie subordinační, ke kterým se pro účely tohoto členění vedle podstatné části 

právní teorie hlásí i Ústavní soud,94 nelze dle mého názoru s ohledem na to, co již bylo výše 

řečeno, dospět k opačnému závěru. Na rozdíl od občanského práva hmotného, s nímž je 

občanské právo vývojově a funkčně neoddělitelně spjato, je totiž jednou ze základních 

charakteristik procesněprávních vztahů, které jsou předmětem občanského práva procesního 

jako samostatného právního odvětví, nerovnost jejich subjektů (stran). Ta se projevuje v první 

řadě tím, že obsah práv a povinností adresátů rozhodnutí, kteří se nacházejí ve vztahu 

podřízenosti (subordinace) ve vztahu k soudu jako k obligatornímu subjektu 

procesněprávního vztahu a jejichž počet a procesní postavení se může v závislosti na druhu 

civilního procesu lišit95 je jednostranně a závazně určován soudem.96  Zásada autonomie vůle 

ohledně vzniku, zániku či obsahu procesních práv a povinností, které jsou mezi stranami 

procesněprávního vztahu zakládány prostřednictvím jejich vlastních procesních úkonů či 

procesních úkonů soudu je tak, na rozdíl od vztahů občanského práva hmotného, vyloučena.  

Procesněprávní normy je totiž s ohledem na jejich prvotní účel, kterým je ochrana 

soukromých subjektivních práv a který tak přesahuje individuální zájmy jednotlivce třeba 

                                                 
92 Závaznosti, potažmo účinků pravomocného rozsudku tak za podmínek § 174 odst. 1 a § 99 odst. 3 OSŘ přes 
určité terminologické odchylky nenabývají pouze rozsudky, ale i platební rozkazy (srov. např. 20 Cdo 
2095/2010) či usnesení o schválení soudního smíru (srov. např. 22 Cdo 4452/2008). K vnitřní vázanosti soudu 
vyhlášeným rozhodnutím srov. pododdíl 3.1.2. 
93 Schelleová, I., 2006. Civilní proces, Praha: Eurolex Bohemia, s. 25. 
94„Za právo veřejné považuje Ústavní soud tu oblast práva, v níž jsou vztahy založené na nerovnosti 
zúčastněných subjektů. Veřejná moc je taková, která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech 
subjektů. Subjekt, o jehož právech a povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není v rovném postavení 
s tímto orgánem a obsah rozhodnutí orgánu není dán na vůli subjektu“ (srov. II. ÚS 86/95). 
95 Občanského soudního řízení sporného se tak s ohledem na zásadu kontradiktornosti, která se v něm 
projevuje silněji než v jeho nesporné variantě, účastní vždy nejméně tři subjekty. Občanské řízení nesporné si 
naopak v zásadě vystačí pouze se dvěma (Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: 
Leges, s. 88). 
96 Procesní nauka v této souvislosti poměrně často hovoří o tzv. autoritativnosti soudního rozhodnutí, která 
však není zákonným pojmem a kterou nelze, na rozdíl od závaznosti, považovat za samostatný účinek právní 
moci. Jsem toho názoru, že alespoň pro účely naší diplomové práce ji však lze se závazností pravomocného 
rozhodnutí, potažmo jeho vykonatelností do značné míry ztotožnit (srov. další výklad).   
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považovat za normy veskrze kogentní povahy, které nepřipouštějí autonomní regulaci. V 

závaznosti pravomocného rozhodnutí je tedy dle mého názoru třeba spatřovat jeden 

z nejsilnějších projevů a zároveň dokladů o veřejnoprávní povaze občanského práva 

procesního.   

Na závěr úvodního výkladu o závaznosti jako prvním z účinků právní moci je na místě 

pouze stručně zmínit, že, byť k tomu jistá terminologická blízkost může svádět, závaznost 

pravomocného rozhodnutí je třeba odlišovat od jiné z jeho vlastností, kterou zákon označuje 

jako vykonatelnost.97 Skutečnost, že závaznost pravomocného rozhodnutí ve vztahu k jeho 

adresátům (srov. pododdíl 3.1.1), jak bylo naznačeno již výše a jak bude dále předmětem 

výkladu zejména v závěrečné kapitole této diplomové práce, je vykonatelností fakticky 

podmíněna, neboť samotná závaznost pravomocného rozhodnutí by bez jeho vykonatelnosti 

byla ve výsledku pouze relativní, totiž nic nemění na skutečnosti, že se jedná o dvě odlišné 

vlastnosti. K tomu je nutné dospět již proto, že nejenomže v občanském soudním řízení jsou 

pravidlem rozhodnutí, která jsou pravomocná, tudíž závazná, ale (zatím) nejsou vykonatelná, 

ale vyskytují se v něm i rozhodnutí, která se stávají vykonatelnými již okamžikem právní 

moci či dokonce rozhodnutí, který právní moci nenabyla, tedy nejsou závazná, jsou však 

vykonatelná.98 Vykonatelnost tak stručně řečeno nelze považovat za jeden z účinků právní 

moci, ale za samostatnou vlastnost soudního rozhodnutí, která ve většině případů k závaznosti 

pravomocného rozhodnutí přistupuje až za předpokladu, že tato není respektována 

dobrovolně. Vykonatelnosti jako samostatné vlastnosti soudního rozhodnutí se budeme 

podrobněji věnovat v kapitole páté této diplomové práce.  

Přestože zákonodárce s pojmem závaznosti v předpisech občanského práva procesního 

výslovně pracuje, sám jej nevymezuje.99 Ještě než se sami pokusíme o její vlastní pozitivní 

vymezení, je účelné předejmout, že v důsledku rozdílných postavení či „rolí“, které 

v procesněprávním vztahu zaujímají soud jako vrchnostenský orgán veřejné moci a adresát 

pravomocného rozhodnutí, se závaznost pravomocného rozhodnutí, jak bude znázorněno 

v následujícím výkladu, kvalitativně i svým bezprostředním účelem odlišuje v závislosti na 

tom, kdo je jejím adresátem, tedy komu je určena. Jinými slovy, něco jiného bude třeba 

rozumět závazností pravomocného rozhodnutí ve vztahu k jeho adresátovi, který bude 

                                                 
97 Srov. např. § 161 OSŘ. 
98 Vztahům právní moci a vykonatelnosti se budu blíže věnovat zejména v úvodu kapitoly páté této diplomové 
práce. 
99 Těžiště zákonné úpravy závaznosti jako účinku právní moci je třeba spatřovat v ustanoveních § 159a odst. 1, 2 
a 3 OSŘ a v § 27 zákona č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“). 
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povinen v souladu s ním určitým způsobem jednat popřípadě se určitého jednání zdržet a něco 

zcela jiného závazností téhož rozhodnutí ve vztahu ke všem orgánům, vůči nimž se tato 

projeví pouze v rámci jejich rozhodovací činnosti. Jinými mechanismy bude v závislosti na 

tom, vůči komu směřuje, závaznost pravomocného rozhodnutí rovněž vynucována (srov. další 

výklad). Vzhledem k tomu není dle mého účelné vymezovat závaznost pravomocného 

rozhodnutí toliko obecně, ale vždy s ohledem na její tzv. subjektivní meze. 

3.1 Subjektivní meze závaznosti pravomocného rozhodnutí 

Subjektivními mezemi závaznosti je přitom třeba rozumět okruh fyzických a 

právnických osob100 (dále jen „osoby“) a orgánů, které jsou adresáty závaznosti jako jednoho 

z účinků právní moci, respektive jímž je závaznost pravomocného rozhodnutí určena.101 Tyto 

meze se mohou lišit v závislosti na druhu občanského soudního řízení, respektive na povaze 

práv a povinností, o nichž se v něm rozhoduje, přičemž adresáty závaznosti pravomocného 

rozhodnutí lze pro účely naší práce v zásadě rozčlenit do dvou velkých skupin v závislosti na 

postavení, které zaujímají v procesněprávním vztahu. První skupinu tvoří osoby, které se 

nacházejí v postavení podřízenosti (subordinace) ve vztahu k soudu jako k obligatornímu 

vrchnostenskému subjektu tohoto vztahu, tedy o jejichž právech a povinnostech se 

v občanském soudním řízení rozhoduje a to v zásadě bez ohledu na to, zda jsou jeho účastníky 

či nikoli. Tyto osoby lze pro účely naší práce souhrnně označit za adresáty pravomocného 

rozhodnutí a lze mezi ně řadit: 

i.) účastníky řízení ve smyslu § 159a odst. 1 OSŘ: adresáty závaznosti pravomocného 

rozhodnutí musejí být s ohledem na účel občanského soudního řízení spočívající v účinné 

ochraně subjektivních práv bez ohledu na jeho druh vždy přinejmenším účastníci řízení, ve 

kterém bylo rozhodnutí vyneseno.102 V souladu se zásadami, na kterých je vystavěno 

občanské řízení sporné a k nimž je třeba řadit v první řadě zásadu dispoziční a zásadu 

projednací přitom platí, že účastníci řízení, v němž bylo pravomocné rozhodnutí vydáno by v 

                                                 
100 V této souvislosti lze pouze pro úplnost zmínit, že do občanského práva procesního se jako do samostatného 
právního odvětví nepromítla terminologická změna, kterou v oblasti občanského práva hmotného provedl 
s účinností k 1. 1. 2014 zákon č. 89/2012, občanský zákoník, když nahradil pojem fyzická osoba pojmem člověk. 
Osobami ve výše uvedeném smyslu přitom nelze rozumět pouze osoby práva soukromého, ale rovněž 
(právnické) osoby práva veřejného za předpokladu, že vystupují jako subjekty soukromoprávních vztahů. 
101 Pojem subjekt zde přitom nelze zaměňovat se subjektem procesněprávního vztahu tak, jak je běžně 
vymezován procesní naukou, jelikož za adresáty závaznosti pravomocného rozhodnutí nelze považovat pouze 
účastníky řízení či soudy, které vlastním jménem ovlivňují průběh občanského soudního řízení svými procesními 
úkony, ale rovněž ostatní orgány veřejné moci a v případech, kdy tak stanoví zákon i osoby stojící mimo 
občanské soudní řízení.  
102 Za účastníka řízení je přitom pro účely závaznosti pravomocného rozhodnutí třeba považovat toho, kdo je 
v něm za účastníka označen v okamžiku jeho vyhlášení (srov. 22 Cdo 2794/2000). 
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zásadě měli být také jejími jedinými adresáty.103 Je tomu tak proto, že výlučně účastníci 

občanského soudního řízení a nikoli osoby stojící mimo něj mají možnost ovlivňovat jeho 

průběh a zejména jeho výsledek prostřednictvím svých procesních úkonů. To, jakým 

způsobem řízení dopadne, tedy jak bude znít výroková část pravomocného rozhodnutí, od 

které se bude odvíjet relativní úspěch či neúspěch ve věci tak závisí ve velké míře na procesní 

aktivitě jeho účastníků, respektive na tom, zda dostojí svým povinnostem tvrzení a důkazní a 

zda se jim podaří unést jim odpovídající procesní břemena.104 Vzhledem k tomu, že za 

výsledek řízení jsou tak bez ohledu na své procesní postavení do velké míry zodpovědní právě 

jeho účastníci, je tedy legitimní požadovat, aby to byli jen a právě oni, pro koho bude 

pravomocné rozhodnutí, které je výsledkem zákonem upraveného postupu poskytujícího 

stranám rovnocenné příležitosti co do možnosti ovlivnit jeho obsah včetně možnosti 

požadovat jeho přezkum nezávislým soudem, závazným.105 Zcela nelegitimním a v rozporu 

s účelem občanského soudního řízení by naopak bylo požadovat, aby pravomocné rozhodnutí 

zasahovalo do právní sféry osob stojících mimo občanské soudní řízení, které nedisponují 

právními prostředky umožňujícími ovlivňovat jeho výsledek.106 V ustanovení § 159a odst. 1 

OSŘ tak lze spatřovat i určitý rozměr „ochranný“, který zajišťuje, že, až na zákonem 

stanovené výjimky (srov. další výklad), budou z účinku pravomocného rozhodnutí vyloučeny 

osoby, které neměly možnost ovlivňovat jeho obsah ve svůj prospěch. Jsou-li jedinými 

adresáty závaznosti pravomocného rozhodnutí toliko účastníci občanského soudního řízení, 

ve kterém bylo toto rozhodnutí vyneseno, jak tomu tradičně bývá v naprosté většině případů 

občanského soudního řízení sporného, hovoříme také o tom, že rozsudek působí toliko inter 

partes, tedy mezi stranami procesněprávního vztahu. Tomu je přitom třeba rozumět tak, že 

jiným osobám z něj neplynou žádná práva ani povinnosti,107 

                                                 
103 Jinak je tomu v občanském řízení nesporném, které je s ohledem na svou smíšenou povahu ovládáno 
zásadou oficiality a zásadou projednací. S ohledem na povahu práva a povinností, o nichž se v tomto druhu 
občanského soudního řízení rozhoduje, je legitimní, respektive nezbytné, požadovat, aby některá v něm 
vydávaná rozhodnutí byla za předpokladu, že nabydou právní moci, závazná i pro osoby, které účastníky řízení 
nebyly (srov. další výklad).  
104 Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 75. 
105 Zákon však z této zásady, jak bude předmětem následujícího výkladu, připouští výjimky a v některých 
případech tak z různých důvodů rozšiřuje závaznost pravomocného rozhodnutí i mimo okruh účastníků 
občanského soudního řízení. 
106„Subjektivní meze právní moci rozhodnutí se zásadně mohou vztahovat pouze na osoby, které byly účastníky 
řízení, nikoliv na osoby třetí, které se řízení, v němž bylo rozhodnutí vydáno, neúčastnily, a tudíž nemohly 
uplatňovat procesní práva a neměly na výsledek řízení žádný vliv. Opačný názor, rozšiřující účinky právní moci i 
na osoby, které se řízení neúčastnily, by nepřijatelně povýšil soudní rozhodnutí na úroveň obecně závazné právní 
normy a ve svých důsledcích by závažně porušil právo třetích osob na spravedlivý proces a na právní ochranu 
vůbec“ (srov. 28 Cdo 1537/2014). 
107 Kindl, M., Šíma, A. & David, O., 2005. Občanské právo procesní, Plzeň: Čeněk, s. 229. 
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ii.) další oprávněné osoby ve smyslu § 159a odst. 2 OSŘ: v zákonem stanovených případech 

je pravomocné rozhodnutí v zájmu zefektivnění soudní ochrany proti určitým druhům 

protiprávního jednání a v zájmu hospodárnosti řízení závazné nejenom pro účastníky 

občanského soudního řízení, ale i pro další osoby oprávněné proti žalovanému pro tytéž nárok 

z téhož jednání nebo stavu.108 Jedná se o případy tzv. skupinových či hromadných žalob, které 

jsou institutem charakteristickým zejména pro angloamerickou právní oblast a v českém 

civilním procesu se vyskytují pouze v případech upravených v § 83 OSŘ. V dubnu tohoto 

roku byl vládou schválen věcný záměr zákona, který by tento druh žaloby zobecnil jak co do 

oblastí, tak co do druhů žalob.109 Platná úprava subjektivních mezí závaznosti pravomocných 

rozhodnutí vydávaných v řízeních podle § 83 OSŘ je s ohledem na to, že tato rozhodnutí jsou 

bez dalšího závazná i pro všechny osoby, které jsou stranou téhož hmotněprávního vztahu, 

(srov. § 159a odst. 2 věta první), předmětem dlouhodobější kritiky z hlediska jejího souladu s 

ústavními garancemi práva na spravedlivý proces.110  

iii.) jiné osoby než účastníky řízení ve smyslu § 159a odst. 2 OSŘ: i v některých jiných 

případech může zákon závaznost pravomocného rozhodnutí rozšiřovat na osoby stojící mimo 

občanské soudní řízení tak, jak tomu bylo před 1. 1. 2014 v případě některých ustanovení 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ“).111 Doktrína kritizuje, že 

k tomuto rozšiřování účinků právní moci dochází v některých případech, ať už jde o právní 

nástupnictví účastníků či o tzv. poddlužnické žaloby, navzdory výhradě zákona obsažené v § 

159a odst. 1 OSŘ bez výslovného zákonného základu.112 Některé z těchto výtek byly 

zohledněny při zpracování věcného záměru nového občanského soudního řádu,113    

                                                 
108 K problematice závaznosti pravomocných rozhodnutí vydávaných v řízení o hromadných žalobách srov. 
Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 161. 
109 K problematice závaznosti pravomocných rozhodnutí vydávaných v řízení o hromadných žalobách a ke 
kritickému zhodnocení platné právní úpravy srov. zejména Návrh věcného záměru zákona o hromadných 
žalobách, s. 23 an. (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSARKE8ZPJ). 
110 Tamtéž. 
111 Srov. zejména § 75 odst. 2 ObchZ. Podobně např. § 131 odst. 7 ObchZ: „V řízeních podle ustanovení § 131 
obch. zák. (řízení o neplatnost usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a 
řízení o neplatnost usnesení členské schůze, příp. shromáždění delegátů družstva) se právě v důsledku 
ustanovení § 131 odst. 7 obch. zák. materiální účinky právní moci rozhodnutí vztahují i na osoby, které by byly 
oprávněny se uvedených nároků domáhat, i když se řízení nezúčastnily” (srov. 29 Odo 530/2004). 
112 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 149 a 157. 
113 Srov. například bod 276 věcného záměru, který po vzoru německého Civilního soudního řádu (ZPO) stanoví, 
že závaznost pravomocného rozsudku se vztahuje i na právní nástupce stran řízení (srov. https://crs.justice.cz/). 

aspi://module='ASPI'&link='513/1991%20Sb.%2523131'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='513/1991%20Sb.%2523131'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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iv.) každého ve smyslu § 27 ZŘS: pravomocné rozsudky, kterými bylo rozhodnuto o 

statusové věci fyzické nebo právnické osoby, jsou závazné pro každého.114 Důvod této 

odchylky je třeba spatřovat v povaze práv a povinností, o kterých se tyto rozsudky vyslovují. 

Vzhledem k tomu, že právní úprava statutu, tedy právního postavení fyzických a právnických 

osob vytváří základní rámec realizace právních vztahů vůbec, nelze její integritu redukovat 

toliko na individuální zájem účastníků občanského soudního řízení, ale je třeba ji považovat 

za veřejný zájem, tedy rovněž za zájem všech osob stojících mimo něj.  Ze stejného důvodu, 

z jakého je třeba hmotněprávní normy upravující postavení osob považovat za normy 

kogentní povahy a z jakého jsou statusová práva a povinnosti vyňata ze smluvní autonomie 

stran, je tak nezbytné požadovat, aby rozhodnutí o těchto právech a povinnostech byla 

závazná pro každého, tedy aby je každý respektoval bez ohledu na to, zda byl účastníkem 

řízení či nikoli.115 V případech, kdy je pravomocný rozsudek závazný pro všechny, hovoříme 

také o tom, že působí tzv. erga omnes. 

Druhou skupinu adresátů závaznosti pravomocných rozsudků pak tvoří všechny 

orgány ve smyslu § 159a odst. 3 OSŘ. Občanský soudní řád výčet těchto orgánů neobsahuje, 

z povahy věci je však patrné, že mezi ně bude možné řadit pouze ty orgány, které disponují 

pravomocí autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech osob.116 Těmi jsou nejenom 

soudy, ale i správní úřady tak, jak je vymezuje zejména čl. 79 Ústavy. 

3.1.1 Závaznost pravomocného rozhodnutí ve vztahu k jeho adresátům 

Normativní základ závaznosti pravomocného rozhodnutí ve vztahu k jeho adresátům 

je třeba spatřovat v ustanoveních § 159a odst. 1 a 2 OSŘ a § 27 ZŘS, které však zřejmě 

zejména s ohledem na její relativní srozumitelnost a v kontextu souvisejících ustanovení OSŘ 

nepovažují za nezbytné ji vymezovat, přičemž s jejím vymezením se nelze přímo setkat ani 

v jiných ustanoveních.117 Zákonodárce tak toto vymezení ponechává toliko na soudní praxi a 

zejména pak na procesní nauce, v níž se s ním lze především pro účely pedagogické a vědecké 

                                                 
114 Každým zde přitom nelze rozumět toliko všechny osoby, ale rovněž všechny orgány. K tomu srov. další 
výklad). 
115 Zcela nesystematickým a nepředvídatelným by se tak právní styk stával v okamžiku, kdyby měla být 
rozhodnutí modifikující postavení osob v právních vztazích způsobem, jakým tak činí například rozhodnutí 
vydávaná v řízení ve statusových věcech manželských podle § 371 ZŘS, závazná toliko pro účastníky řízení, 
jiným slovy za předpokladu, že by vyvolávala právní účinky toliko inter partes. 
116 Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 285. Spíše na okraj lze 
poznamenat, že spíše symbolického zpřesnění se v tomto směru ustanovení § 159a odst. 3 OSŘ dočkalo ve 
věcném návrhu nového občanského soudního řádu, jehož bod 277 hovoří o „orgánech veřejné moci“.  
117 Lze však argumentovat, že závaznost pravomocného rozhodnutí ve vztahu k jeho adresátům vymezuje ve 
své podstatě nepřímo např. ustanovení § 160 OSŘ, když upravuje lhůty k dobrovolnému splnění rozsudkem 
uložených povinností. 
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příležitostně setkat. Zoulík například vymezuje závaznost pravomocného rozhodnutí tak, že 

účastníci řízení jsou povinni řídit se obsahem jeho výroku s tím, že takové chování je i 

vynutitelné alespoň za předpokladu, že si jeho adresáti neupraví právním jednáním svá práva 

a povinnost odlišně, umožňuje-li jim to jejich povaha.118 Obdobně k této problematice 

přistupuje již Boura, když uvádí, že soudní rozhodnutí zavazuje účastníky, popřípadě další 

osoby a ty se mu tak musí podrobit dobrovolně nebo na základě donucení.119 O něco dále jde 

při vymezování závaznosti pravomocného rozhodnutí ve vztahu k jeho adresátům soudní 

praxe, když uvádí, že „účastník řízení nemůže v dalším řízení tvrdit a prokazovat, že právní 

následek, který již byl pravomocně stanoven, není správný nebo neexistuje, jelikož k takovým 

tvrzením účastníka nebude v následujícím sporu přihlédnuto a důkazní návrhy ohledně těchto 

tvrzení budou zamítnuty“,120 tedy, jinak řečeno, že ten, kdo byl účastníkem řízení, v němž 

bylo vydáno pravomocné rozhodnutí ukládající mu určitou povinnost, nemůže tuto povinnost 

v jiném řízení (úspěšně) rozporovat.  

Př.: Tak ten, komu byla pravomocným platebním rozkazem uložena platební povinnost, nemůže v jiném řízení 

úspěšně uplatňovat nárok na vrácení částky zaplacené podle tohoto rozhodnutí s tvrzením, že ve skutečnosti 

žádnou platební povinnost neměl.121  

Pokud bychom z tohoto pojetí vycházeli doslovně, museli bychom však dospět 

k závěru, že adresát pravomocného rozhodnutí jeho závaznost porušuje již tím, že v jiném 

řízení uplatňuje či rozporuje nárok, o kterém již bylo pravomocně rozhodnuto. Jistá slabina 

tohoto vymezení spočívá dle mého názoru v tom, že, jak dokládá i výše uvedený příklad, 

v tom, aby tak nečinil, mu nelze žádným způsobem efektivně bránit. Základní právo adresáta 

pravomocného rozhodnutí na soudní ochranu, respektive jeho žalobní právo totiž musí být 

zachováno i v případě, kdy s ohledem na pravomocně vyřešenou otázku nemůže mít se svou 

žalobou šanci na úspěch. Soud mu nemůže bránit, aby takový nárok vznesl, respektive 

nemůže z tohoto důvodu odmítnout se jeho návrhem meritorně zabývat, jelikož se nejedná o 

totožný nárok, ale musí jeho žalobu zamítnout.122 Jinými slovy, závaznost pravomocného 

                                                 
118 Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 284 a 285. V některých 
případech zákon tuto možnost upravuje dokonce výslovně. Tak např. § 725 občanského zákoníku stanoví, že 
pravomocné (závazné) rozhodnutí soudu, kterým se zakládá soudní režim správy společného jmění manželů, lze 
změnit jejich smlouvou. Obdobný postup z povahy věci nepřipadá v úvahu v případech, kdy předmětem 
rozhodnutí nejsou práva výlučně majetkové povahy, která jsou v souladu se zásadou autonomie vůle plně 
v  dispozici jeho adresátů, ale práva a povinnosti statusové povahy, jako je tomu například v případě rozhodnutí 
vydávaném v řízení o rozvodu manželství podle § 382 an. ZŘS. 
119 Boura, F., Soudní rozhodnutí, 1957, s. 98. 
120 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 64. 
121 Srov. 25 Cdo 5/2000. 
122 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 63. 
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rozhodnutí ve vztahu k jeho adresátovi vůči němu není v tomto pojetí žádným způsobem 

vynutitelná, což ji dle mého názoru do značné míry relativizuje. Lze totiž namítnout, že 

závaznost pravomocného rozhodnutí obecně, tedy jak ve vztahu k jeho adresátům, tak ve 

vztahu ke všem orgánům (srov. pododdíl 3.1.2), je podmíněna právě její vynutitelností, která 

umožňuje realizovat závaznost i v případě, kdy není respektována dobrovolně. Za skutečně 

závazné může být totiž v takových případech považováno pouze takové rozhodnutí, které je 

zároveň vynutitelné. Tomu konec konců přisvědčují i shora uvedené definice, z nichž je 

patrné, že přinejmenším někteří autoři považují vynutitelnost za pojmový znak závaznosti 

(srov. předchozí výklad). Ve výše uvedeném případě je to naopak orgán, tedy soud, na jehož 

posouzení vždy závisí, zda bude navrhovatel svůj nárok uplatňovat úspěšně či nikoli a který 

tak musí požadavkům právní jistoty sám učinit za dost tím, že k tvrzením navrhovatele, 

kterými tento nerespektuje závaznost pravomocného rozhodnutí, nepřihlédne a ze závěrů 

tohoto rozhodnutí bez dalšího vyjde. Neučiní-li tak, riskuje, že závaznost pravomocného 

rozhodnutí bude vynucena tím, že jeho rozhodnutí bude v řízení o opravném prostředku 

z iniciativy jeho adresáta změněno či zrušeno.123 Zdá se tedy, že závaznost pravomocného 

rozhodnutí ve vztahu k jeho adresátovi tak, jak ji vymezuje judikatura, se ve skutečnosti více 

podobá závaznosti téhož rozhodnutí ve vztahu k soudu, respektive ke všem orgánům tak, jak 

je upravena v § 159a odst. 3 OSŘ a jak o ní bude pojednáno v následujícím pododdílu. Pro 

účely vymezení závaznosti pravomocného rozhodnutí ve vztahu k jeho adresátům je tak dle 

mého názoru vhodnější držet se jejího „užšího“ pojetí a vymezovat ji toliko jako účinek 

právní moci, který nutí adresáta pravomocného rozhodnutí splnit povinnosti, o nichž se v něm 

soud ať už deklaratorně, tedy s účinky ex tunc či konstitutivně, s účinky ex nunc, vyslovil a to 

pod pohrůžkou, že neučiní-li tak ve lhůtě k tomu zákonem či soudem určené dobrovolně, 

stane se rozhodnutí vykonatelným a splnění těchto povinností bude moci být vynuceno.124 Za 

z teoretického hlediska nekoncepční naopak považuji názory, které vznik povinnosti splnit 

povinnosti, které jsou prostřednictvím pravomocného rozhodnutí uloženy či deklarovány, 

odsouvají až k okamžiku jeho vykonatelnosti (srov. oddíl 5.2) například tím, že formální 

vykonatelnost rozhodnutí vymezují jako „znak, který se spojuje s určením, kdy (v procesu 

                                                 
123 Obdobně jako je tomu, s výjimkou případů právní sukcese (srov. oddíl 5.1), v případě závaznosti 
pravomocného rozhodnutí ve vztahu k jeho adresátům i pro závaznost pravomocného rozhodnutí ve vztahu ke 
všem orgánům platí, že k jejímu vynucení může dojít pouze z iniciativy účastníka občanského soudního řízení. 
Neděje se tak však návrhem na výkon rozhodnutí, ale uplatněním řádného, popřípadě mimořádného 
opravného prostředku (srov. pododdíl 3.1.2).  
124 Vykonávací i exekuční řízení jsou podle § 251 odst. 1 OSŘ a § 28 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád po 
vzoru řízení nalézacího, až na výjimky (srov. další výklad), ovládána zásadou dispoziční. K vynucení nesplněné 
povinností tak může dojít pouze za předpokladu, že jej oprávněný navrhne. 
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jeho vydání) vznikají, nastávají v právních vztazích účastníků řízení účinky příslušného 

právního aktu, tj. kdy subjekt, jemuž jím je ukládána povinnost, je povinen ji splnit“,125 

popřípadě jako „důsledek tkvící v tom, že nastupuje povinnost k faktickému plnění“.126  

Je na místě upřesnit, že vyjdeme-li z procesní teorie právní moci, kterou je dnes třeba 

v české, potažmo kontinentální procesní teorii považovat za obecně zastávanou (srov. kapitolu 

1.)127 a která považuje právní moc (výlučně) za institut občanského práva procesního, nelze 

takto vymezenou závaznost pravomocného rozsudku zaměňovat s povinností jeho adresáta 

splnit to, co je prostřednictvím jeho výroku deklarováno. Soud totiž v občanském soudním 

řízení v naprosté většině případů v souladu se svou prvotní úlohou, která je mu svěřena 

samotným ústavodárcem,128 svým rozhodnutím práva a povinnosti neukládá, ale s účinky ex 

tunc toliko deklaruje existenci či obsah práv a povinností, která vznikají, mění se či zanikají 

na základě zákona či právního/protiprávního jednání, tedy právních skutečností od 

pravomocného rozhodnutí odlišných. Zdroj povinnosti, která je prostřednictvím závazného 

rozhodnutí toliko deklarována, je tak ve skutečnosti, co do jejího právního důvodu, třeba 

spatřovat v hmotněprávním vztahu, jehož je účastník řízení stranou, který nejenomže vzniká 

nezávisle na vztahu procesněprávním, ale vznik procesněprávního vztahu dokonce podmiňuje 

v tom smyslu, že jeho (tvrzená) existence je jedním z předpokladů zahájení občanského 

soudního řízení (srov. § 79 odst. 1 OSŘ). Velmi obratně tuto skutečnost dle mého názoru 

vystihuje Macur, hovoří-li o závaznosti pravomocného rozhodnutí také jako o „výrazu 

závaznosti obsažené v hmotněprávním stavu, která takto nachází své vyjádření v oblasti 

občanského práva procesního“.129  

Jinými slovy, nelze dovozovat, že by pokyny uložené účastníkovi řízení (adresátovi) 

deklaratorním rozhodnutím, které dosud nenabylo právní moci a které se tak pro něj nestalo 

                                                 
125 Kurka, V. & Drápal, L., 2004. Výkon rozhodnutí v soudním řízení, Praha: Linde, s. 66.         
126 Tamtéž. Domnívám se, že kdybychom vznik této povinnosti situovali až do okamžiku, kdy rozhodnutí nabývá 
formální vykonatelnosti, odepírali bychom tím adresátovi rozhodnutí v zásadě možnost splnit ji bez dalšího 
dobrovolně. Tím bychom dle mého názoru kompromitovali jeden z účelů občanského soudního řízení, kterým 
je podle § 1 OSŘ rovněž výchova k dodržování smluv a zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům 
jiných osob. Ani formální vykonatelnost rozhodnutí sice dle mého názoru v zásadě nevylučuje možnost 
dobrovolného splnění, avšak za předpokladu, že je zahájeno vykonávací, respektive exekuční řízení, je nutné 
počítat s tím, že s ním budou spojeny další náklady (srov. pododdíl 5.2.1).  
127 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 40. Obdobně 
např. Macur J., Základní otázky právní moci civilních soudních rozhodnutí, 1972, s. 24. 
128 Prvotní úlohou soudů v občanském soudním řízení je v souladu s čl. 90 Ústavy a čl. 7 OSŘ poskytovat 
ochranu subjektivním právům tím, že je nalézají.  Z toho se vyvozuje, že tvořit právo mohou soudy pouze na 
základě výslovného zákonného zmocnění (srov. Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, 
Praha: Leges, s. 93). 
129 Macur, J., 1972. Základní otázky právní moci civilních soudních rozhodnutí, Brno: Univerzita J. E. Purkyně, s. 
30.  
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závazným, neměly povahu právních povinností, respektive že by k jejich splnění nebyl a 

priori povinen.130 V okamžiku, kdy jsou však adresátovy povinnosti deklarovány, popřípadě 

konstituovány toliko nepravomocným rozhodnutím soudu, není v zájmu právní jistoty jeho 

samotného potažmo všech orgánů žádoucí a v duchu zásady hospodárnosti občanského 

soudního řízení ani účelné po něm požadovat, aby tyto povinnosti plnil. Závaznost 

pravomocného rozhodnutí obecně, tedy jak ve vztahu k jeho adresátům, tak ve vztahu ke 

všem orgánům, je totiž z koncepčního hlediska v zásadě podmíněna druhým z účinků, který 

s institutem právní moci zákon spojuje a to sice s nezměnitelností, se kterou tvoří funkční 

(logický) celek.131 Neodmyslitelnou součástí práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 

EÚLP a čl. 36 Listiny je totiž právo účastníka řízení, popřípadě vedlejšího účastníka domáhat 

se ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem nápravy vad, kterými může rozhodnutí 

prvostupňového soudu trpět, v důsledku čehož může dojít ze strany odvolacího soudu ke 

změně či dokonce zrušení napadeného rozhodnutí a s ním i účinků, které s ním zákon spojuje. 

To je důvodem, proč se může rozhodnutí stát závazným v zásadě nejdříve okamžikem, kdy je 

nezměnitelným a poskytuje tak zejména záruku toho, že plnění, které bude na jeho základě 

poskytnuto, nebude muset být v souladu s pravidly o bezdůvodném obohacení později 

vypořádáváno. Běh lhůty k dobrovolnému splnění povinností, které jsou adresátu rozhodnutí 

jeho prostřednictvím uloženy či toliko deklarovány, tedy tzv. pariční lhůta, se proto v řízení 

v prvním stupni neodvíjí již od okamžiku doručení rozsudku, který má finální podobu 

minimálně potud, že soud, který jej vyhlásil, je jím vnitřně vázán132 a nemůže tedy jeho obsah 

z vlastní iniciativy více měnit, ale až od okamžiku, kdy lhůta pro uplatnění tohoto práva buď 

marně uplyne či okamžikem doručení rozsudku odvolacího soudu, kterým je proces nápravy 

ukončen. Jinými slovy, tato lhůta počne v souladu s obecnými pravidly pro počítání času tak, 

jak jsou upraveny § 57 OSŘ, běžet až dnem následujícím po dni, ve kterém rozhodnutí nabylo 

právní moci a ve kterém se tak stalo nezměnitelným. Z obdobných důvodů je naopak 

přípustné, aby se lhůta k dobrovolnému splnění povinností, které byly uloženy či deklarovány 

rozhodnutím soudu odvolacího, odvíjela již od okamžiku jeho řádného doručení, jelikož tímto 

                                                 
130 Z teoretického hlediska složitější je v tomto ohledu případ rozhodnutí konstitutivních. Byť lze argumentovat, 
že právní důvod práv a povinností, které jsou jejich prostřednictvím ukládány, vzniká fakticky již vynesením 
samotného rozhodnutí, je v zájmu právní jistoty, tedy s ohledem na to, že „rozhodnutí může působit změnu 
v hmotněprávní oblasti až tehdy, jestliže je jeho obsah závazně a nezměnitelně stanoven“ třeba dospět k závěru, 
že vznik těchto práv a povinností je třeba spojovat až s okamžikem právní moci (Dvořák, B., 2008. Právní moc 
civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 79).  
131 Tento vztah zachycuje Zoulík, uvádí-li, že „nezměnitelnost a závaznost rozhodnutí jako dvě stránky materiální 
právní moci vystupují ve své vzájemné podmíněnosti; ze závaznosti pravomocného rozhodnutí vyplývá i jeho 
zásadní nezměnitelnost a naopak, pokud pravomocné rozhodnutí trvá (je nezměnitelné, pozn. autora), je 
závazné“. Srov. Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 287.  
132 K vnitřní vázanosti soudu vyhlášeným rozsudkem srov. pododdíl 3.1.2. 
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okamžikem nabývá rozhodnutí odvolacího soudu právní moci a stává se tak nezměnitelným 

(srov. § 159 ve spojení s § 201 OSŘ).  

Za výjimku z této logické podmíněnosti účinků právní moci odůvodněnou zájmem na 

dočasném uspořádání právních poměrů lze považovat institut předběžné vykonatelnosti. Dle 

mého lze totiž říci, že předběžně vykonatelný rozsudek se ve vztahu ke svým adresátům stává 

„materiálně“ (fakticky vzato), nikoli tedy formálně, rozuměj ve smyslu § 159a OSŘ, 

závazným již okamžikem jeho doručení tomu, kdo má podle něj plnit. Podle § 160 odst. 4 

OSŘ totiž dnem následujícím po jeho doručení tomu, kdo má podle něj plnit, počíná běžet 

pariční lhůta se všemi důsledky, které s jejím (marným) uplynutím zákon spojuje a to bez 

ohledu na skutečnost, že tento rozsudek zatím není pravomocný a tedy ani nezměnitelný ve 

smyslu § 159a odst. 4 OSŘ. Z hlediska ustanovení o výkonu rozhodnutí, respektive exekuci 

se totiž jakýkoli rozdíl mezi předběžnou a konečnou vykonatelností stírá.133 Tohoto vztahu 

mezi závazností a nezměnitelností pravomocného rozhodnutí si dle mého názoru všímá již 

Boura, když uvádí, že „závaznost sice souvisí s nezměnitelností, není jí však podmíněna. 

Nezměnitelnost předpokládá ovšem závaznost; kdyby rozhodnutí nebylo závazné, nebylo by 

ani nezměnitelné“.134 Se skutečností, že plnění je v takových případech poskytováno toliko 

z titulu nepravomocného rozhodnutí, však přirozeně souvisí riziko, že v případě, kdy bude 

rozhodnutí v odvolacím řízení změněno, popřípadě zrušeno bude třeba plnění, které bylo na 

jeho základě poskytnuto, vypořádat (srov. oddíl 5.4). 

3.1.2 Závaznost pravomocného rozhodnutí ve vztahu ke všem orgánům 

Závaznost pravomocného rozhodnutí ve vztahu ke všem orgánům je upravena v § 

159a odst. 3 OSŘ a v § 27 ZŘS a její podstata spočívá v tom, že posuzuje-li soud 

v občanském soudním řízení právní otázku, jejíž zodpovězení je nezbytné pro to, aby mohl 

rozhodnout ve věci samé (procesní nauka v této souvislosti hovoří o tzv. předběžných 

otázkách135) přičemž tato otázka již byla zodpovězena závazným (pravomocným) 

rozhodnutím vydaným v dřívějším řízení, nesmí tuto otázku posuzovat samostatně, ale musí 

                                                 
133 Svoboda, K., 2017. Občanský soudní řád: komentář 2. vydání., V Praze: C.H. Beck., s. 686. 
134 Boura, F., 1957. Soudní rozhodnutí, Praha, s. 118. 
135„Předběžnou (prejudiciální) otázkou je přitom taková právní skutečnost (právo nebo právní poměr), jejíž 
existence nebo neexistence by měla vliv na rozhodnutí ve věci soudem projednávané a která sama může být 
předmětem řízení téhož nebo jiného soudu nebo jiného řízení; jde tedy o otázku, která se sice netýká předmětu 
řízení, avšak jejíž vyřešení za řízení je nezbytné pro rozhodnutí o předmětu řízení (o věci samé)“ (srov. 33 Odo 
1031/2005). Obdobným způsobem předběžnou otázku vymezuje i právní teorie.  
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z pravomocně vyřešené právní otázky bez dalšího vyjít. Tak musí přitom učinit i za 

předpokladu, že její právní posouzení je zcela zjevně nesprávné.136  

Př.: V řízení o zaplacení smluvní pokuty z titulu prodlení s plněním z kupní smlouvy bude muset soud pro účely 

svého rozhodnutí bez dalšího vyjít ze závěrů závazného (pravomocného) rozsudku vydaného mezi týmiž 

účastníky v předchozím řízení o žalobě na určení právního vztahu, jejímž prostřednictvím se žalobce domáhal 

určení, že kupní smlouva platně vznikla. Nebude se tak zabývat tvrzeními ani jedné ze stran ohledně platnosti 

této smlouvy. V případě pozitivního rozhodnutí o určovací žalobě vyjde z platnosti kupní smlouvy jako 

z vyřešené předběžné otázky a dále se bude zabývat opodstatněností žalobcova nároku na zaplacení smluvní 

pokuty. V případě negativního rozhodnutí žalobcův nárok s odkazem na existenci závazného rozhodnutí, které 

vylučuje úspěch ve věci, zamítne. 

Lze poznamenat, že vzhledem k tomu, že závaznost pravomocného rozhodnutí ve 

vztahu ke všem orgánům nelze z povahy věci vynucovat prostřednictvím jeho soudního 

výkonu či exekuce, tato není, na rozdíl od závaznosti ve vztahu k jeho adresátům, v zásadě 

podmíněna vykonatelností. K vynucování závaznosti pravomocného rozhodnutí ve vztahu ke 

všem orgánům, v našem případě soudům totiž slouží procesní nástroje instanční nadřízenosti, 

které se uplatňují v rámci obecné soudní soustavy, a to sice řádné a mimořádné opravné 

prostředky. Nerespektuje-li tak soud v rámci své rozhodovací činnosti závaznost 

pravomocného rozhodnutí, nadřízený soud jeho rozhodnutí v řízení o opravném prostředku 

s odkazem na § 159 odst. 3 OSŘ změní, popřípadě zruší. Tento procesní mechanismus může 

být, na rozdíl od soudního výkonu rozhodnutí či exekuce (srov. oddíl 5.1.), iniciován výlučně 

účastníkem řízení, v němž bylo rozhodnutí vyneseno.  

Jak upozorňuje Dvořák, v souvislosti s výkladem o závaznosti pravomocného 

rozhodnutí ve vztahu ke všem orgánům tak, jak byla vymezena shora, je přitom zejména 

nezbytné si uvědomit, že tato se může projevit pouze za předpokladu, že řízení, v němž 

předběžná otázka vyvstane (tzv. závislé řízení), se svým předmětem neshoduje s řízením, 

v němž již byla tato otázka pravomocně posouzena (původní řízení).137 V opačném případě 

totiž řízení brání neodstranitelný nedostatek jedné z jejích procesních podmínek a řízení tak 

musí být podle § 104 odst. 1 OSŘ zastaveno. V tom je třeba spatřovat rozdíl mezi závazností 

pravomocného rozhodnutí, kterou také někdy procesní teorie označuje za tzv. pozitivní 

stránku materiální právní moci a překážkou věci pravomocně rozhodnuté, kterou je třeba 

                                                 
136 Srov. 21 Cdo 2091/2005. Závaznost pravomocného rozhodují ve vztahu ke všem orgánům tak účastníky 
řízení motivuje k tomu, aby se nápravy případných vad rozhodnutí domáhali již v původním řízení. Neexistuje-li 
rozhodnutí příslušného orgánu a nejedná-li se zároveň o otázku viny za spáchání trestného činu, přestupku 
nebo jiného správního deliktu, které spadají do výlučné pravomoci příslušných orgánů, či o otázku osobního 
stavu, soud je podle § 135 odst. 2 OSŘ oprávněn posoudit předběžnou otázku sám. 
137 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 63. 
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považovat za projev jeho nezměnitelnosti a o které se někdy hovoří také jako o negativní 

stránce materiální právní moci. 

S ohledem na to, co bylo k závaznosti pravomocného rozhodnutí řečeno již v 

pododdílu 3.1.1, je nicméně nezbytné, aby účastníky tzv. závislého řízení byly toliko osoby, 

které jsou zároveň adresáty závaznosti pravomocného rozhodnutí vydaného v původním řízení 

ať už proto, že byly jeho účastníky či proto, že na ně byla jeho závaznost z určitého důvodu 

zákonem rozšířena.138 Nelze totiž připustit, aby soud závaznost pravomocného rozhodnutí 

vydaného v původním řízení rozšiřoval na osoby, které nejsou jeho adresáty tím, že z něj bude 

v závislém řízení, jehož jsou tyto osoby účastníky, bez dalšího vycházet.  

Př.: Soud tak nemůže v řízení o ochranu vlastnického práva žalobce při posuzování předběžné otázky 

spočívající v platnosti kupní smlouvy bez dalšího vyjít ze závěrů pravomocného (závazného) rozsudku, kterým 

bylo o platnosti téže smlouvy v dřívějším řízení již rozhodnuto za předpokladu, že žalobce účastníkem tohoto 

řízení nebyl a neměl tak možnost se „jakkoli vyjádřit či podat proti němu opravný prostředek“.139  

Osoby, které nebyly účastníky původního řízení a které nejsou ani jejich právními 

nástupci, mohou naopak uplatňovat svá práva bez ohledu na to, jak bylo v dřívějším řízení 

pravomocně rozhodnuto, čemuž je třeba rozumět tak, že soud v řízení, jehož jsou účastníky, 

nemůže při posuzování předběžné otázky z tohoto rozhodnutí bez dalšího vycházet, ale je 

povinen se touto otázkou, bez ohledu na to, k jakému závěru dospěje, sám zabývat.140 Je tak 

patrné, že bezprostřední účel závaznosti pravomocného rozhodnutí ve vztahu ke všem 

orgánům spočívá, na rozdíl od jeho závaznosti ve vztahu k adresátům, v první řadě v tom, že 

brání vzniku protichůdných rozhodnutí. V neposlední řadě je pak také zárukou toho, že se 

adresáti pravomocného rozhodnutí nebudou muset přít o právní otázku, která již mezi nimi 

byla pravomocně rozřešena.141 

Stejně jako tomu bude v případě nezměnitelnosti pravomocného rozhodnutí (srov. 

oddíl 4.5), ani jeho závaznost nelze považovat za hodnotu absolutní. Domnívám se, že za 

jistou výjimku ze závaznosti pravomocného rozhodnutí ve vztahu ke všem orgánům lze 

                                                 
138 Zákonodárce tuto podmínku vymezuje ne zcela intuitivně v ustanovení § 159a odst. 3 OSŘ in fine, když 
uvádí, že výrok pravomocného rozsudku je závazný pro všechny orgány „v rozsahu, v jakém je závazný pro 
účastníky řízení a popřípadě jiné osoby“. Není přitom podstatné, jaké procesní postavení účastníci v původním 
řízení zaujímali. V souladu se zásadou procesní rovnosti vyjádřené v ustanovení § 18 OSŘ totiž musejí mít obě 
strany občanského soudního řízení rovnocennou příležitost ovlivnit jeho výsledek. Za tímto účelem jim 
zákonodárce poskytuje procesní prostředky, jejichž prostřednictvím se může postavení obou stran i v průběhu 
řízení fakticky měnit. K tomu srov. zejména ustanovení § 97 (vzájemný návrh) a § 98 (námitka započtení) OSŘ.  
139 Srov. 22 Cdo 311/2001. 
140 Srov. 20 Cdo 65/2008 či 20 Cdo 2095/2010. 
141 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 64. 
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považovat postavení Nejvyššího soudu jako vrcholu obecné soudní soustavy ve věcech 

občanských a trestních. Tento totiž může v řízení o dovolání, za předpokladu, že na základě 

své výlučné úvahy dojde k závěru, že jsou splněny podmínky přípustnosti dovolacího důvodu 

podle § 237 až 238a OSŘ, závaznost výroku již pravomocného rozhodnutí odvolacího soudu 

nerespektovat a věc právně posoudit odlišně.142 Teorie v této souvislosti hovoří o tzv. 

prolomení (účinků, pozn. autora) právní moci, čímž dle mého názoru obratně vyjadřuje 

skutečnost, že přestože právní moc rozhodnutí napadeného dovoláním i nadále trvá, její 

účinky přestávají, za předpokladu, že jsou splněny výše uvedené podmínky, ve vztahu k jedné 

z nejvyšších instancí obecné soudní soustavy působit. Jak totiž v této souvislosti upozorňuje 

například Macková,143 dovolání na rozdíl od řádného opravného prostředku, kterým je 

v občanském soudním řízení podle platné právní úpravy odvolání144 a který ze zákona 

odkládá právní moc napadeného rozhodnutí do okamžiku, dokud o něm pravomocně 

nerozhodne odvolací soud (srov. § 206 odst. 1 OSŘ), suspenzivním účinkem ve vztahu jak 

k právní moci, tak k vykonatelnosti zásadně nedisponuje. O odložení právní moci (či 

vykonatelnosti) rozhodnutí napadeného odvoláním však může podle § 243 OSŘ dovolací 

soud rozhodnout samostatným usnesením i bez návrhu dovolatele. Za předpokladu, že 

dovolací soud právní moci napadeného rozhodnutí odloží, nedochází k jejímu prolomení, 

nicméně již pravomocné rozhodnutí v důsledku jeho usnesení právní moci a spolu s ní i jejich 

účinků v podobě závaznosti a nezměnitelnost na (určitou) předem stanovenou dobu pozbývá 

(srov. oddíl 5.5). Z hlediska dovolatele je přitom nejzásadnějším, respektive kýženým 

důsledkem odložení právní moci napadeného rozhodnutí právě skutečnost, že toto vůči němu 

jako účastníkovi odvolacího řízení pozbývá své závaznosti, v důsledku čehož není povinen 

plnit povinnosti, které jsou mu jeho prostřednictvím uloženy či toliko deklarovány (srov. 

pododdíl 3.1.1). Proto je k němu také možno přistoupit pouze za předpokladu, že se takovéto 

vyvázání z účinků pravomocného rozhodnutí jeví jako legitimní, tedy „je-li dovolatel závažně 

ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka 

řízení“ (srov. § 243 písm. b) OSŘ). V kontextu výkladu, který bude v kapitole páté této 

diplomové práce věnován institutu vykonatelnosti rozhodnutí, přitom není od věci 

                                                 
142 S ohledem na účel dovolání jako nástroje sjednocování judikatury nižších soudních instancí se jeví jako 
logické, že o splnění podmínek přípustnosti dovolání tak, jak jsou vymezeny v § 237 až 238a OSŘ rozhoduje 
podle § 239 OSŘ výlučně Nejvyšší soud. Jeho závěr o naplnění zde uvedených předpokladů tak nemůže 
zpochybňován ani Ústavním soudem v rámci řízení o ústavní stížnosti. 
143 Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 538. 
144 Dle Hlavy II věcného záměru nového občanského soudního řádu by se k řádným opravným prostředkům 
mělo řadit i dovolání. Taková změna by se nezbytně promítla i do právní úpravy institutu právní moci, jak je 
patrné z některých ustanovení tohoto věcného návrhu (srov. např. bod 275).  
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předejmout, že materiální právní moc dovoláním napadeného rozhodnutí lze v takových 

případech odložit pouze za předpokladu, že negativní dopady rozhodnutí (výroku) do poměrů 

dovolatele nemohou být beze zbytku sistovány právě odkladem jeho vykonatelnosti.145 

Vzhledem k tomu, že v souladu s určitým trendem poslední doby spočívajícím v modifikaci 

kasačních opravných systémů způsobem, který umožňuje nejvyšším soudním instancím přímo 

ovlivňovat rozhodovací praxi podřízených soudů za účelem posílení rychlosti a hospodárnosti 

soudního řízení,146 disponuje Nejvyšší soud v dovolacím řízení vedle možnosti rozhodnutí 

odvolacího soudu zrušit (srov. § 243e odst. 1 OSŘ) také možností jej za určitých podmínek 

změnit (srov. § 243d písm. b) OSŘ), lze výše uvedený závěr o výjimce ze závaznosti 

pravomocného rozhodnutí (či jejím prolamování) ve vztahu k dovolacímu soudu v zásadě 

vztáhnout i na druhý z účinků, který je s institutem právní moci tradičně spojován, tedy na 

nezměnitelnost.147 I přes výše uvedené je třeba mít na paměti, že toto ve vztahu k účinkům 

právní moci výsostné postavení Nejvyššího soudu jako vrcholu obecné soudní soustavy ve 

věcech občanských a trestních je omezeno dvouměsíční lhůtou, která počíná podle § 240 OSŘ 

běžet od doručení rozhodnutí odvolacího soudu a ve které lze dovolací řízení iniciovat. 

Teprve po jejím marném uplynutí jsou tak, teoreticky vzato, účinky pravomocného rozhodnutí 

definitivně ztvrzeny, jelikož návrh na zahájení dovolacího řízení podaný opožděně je třeba 

posoudit jako nepřípustný a jako takový jej odmítnout (srov. § 243c OSŘ). Obrana proti 

rozhodnutí odvolacího soudu je navíc v takovém případě vyloučena i mimo soustavu 

obecných soudů, protože ústavní stížnost je nepřípustná.148 

Od závaznosti pravomocného rozhodnutí ve vztahu ke všem orgánům je konečně třeba 

odlišovat tzv. vnitřní vázanost soudu rozsudkem, který vyhlásil ve smyslu § 156 odst. 3 OSŘ. 

Tvorba soudního rozhodnutí představuje komplexní proces, jehož jednotlivé fáze jsou 

zákonem více či méně regulovatelné. Soud je, na rozdíl od jiných orgánů veřejné moci, 

s ohledem na složitost svého rozhodování, v délce tohoto procesu omezován lhůtami spíše 

                                                 
145 Navrhne-li tak dovolatel v projednávané věci jak odklad právní moci, tak odklad vykonatelnosti, Nejvyšší 
soud se bude nejprve zabývat, zda by bylo možné zcela zamezit negativním dopadům napadených výroků do 
poměrů dovolatele již jen odkladem jejich vykonatelnosti, byl-li by návrh na odklad vykonatelnosti shledán 
důvodným (srov. 27 Cdo 5003/2017). K odkladu vykonatelnosti rozhodnutí srov. oddíl 5.5. 
146 Vedle Nejvyššího soudu tak lze pouze na okraj zmínit například Nejvyšší správní soud, který od roku 2011 
disponuje v řízení o kasační stížnosti směřující proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů ve správním 
soudnictví vedle možnosti tyto rozsudky toliko rušit rovněž možností nahrazovat je vlastním meritorním 
rozhodnutím.   
147 Nezměnitelnosti jako jednomu z účinků právní moci se podrobněji věnuje kapitola čtvrtá této diplomové 
práce. 
148 Srov. § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 
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výjimečně.149 V procesu tvorby rozhodnutí však musí být v zájmu právní jistoty nutně 

stanoven okamžik, kdy se rozhodnutí stává konečným v tom smyslu, že soud, který je jeho 

tvůrcem, již nemůže do jeho obsahu z vlastní iniciativy nadále nijak zasahovat, tedy stává se 

jím, slovy zákona, sám (vnitřně) vázán.150 Za tento okamžik je v souladu s § 156 odst. 3 OSŘ 

třeba považovat vyhlášení rozsudku. Srovnáme-li přitom vnitřní vázanost soudu vyhlášeným 

rozsudkem na straně jedné s účinky právní moci, k nimž zákon řadí i závaznost na straně 

druhé, lze dle mého názoru dospět k závěru, že se ve výsledku neliší ani tak svou povahou, 

tedy kvalitativně, jako svým rozsahem, tedy kvantitativně a svou působností, tedy okruhem 

orgánů, vůči kterým působí. Vnitřní vázanost soudu rozsudkem, který sám vyhlásil, spočívá 

v tom, že jednou vyhlášený rozsudek soud nemůže z vlastní iniciativy změnit, doplnit nebo 

zrušit.151 S trochou zobecnění lze tedy uvést, že takový rozsudek se pro něj stává, materiálně 

vzato, závazným (či, chceme-li, nezměnitelným) alespoň v tom smyslu, že skutkové a právní 

závěry, ke kterým v něm dospěl, již nemůže z vlastní dále přezkoumávat, respektive se od 

nich odchylovat.152 Soud, který rozsudek vyhlásil, je jím však (vnitřně) vázán v celém jeho 

rozsahu, tedy jak jeho výrokovou části, tak jeho odůvodněním, jelikož vnitřní vázanosti (srov. 

§ 156 odst. 3 OSŘ) na rozdíl od závaznosti pravomocného rozhodnutí (srov. § 159a odst. 3 

OSŘ) zákon žádné objektivní meze neklade.153 Pojmová odlišnost mezi závazností a vnitřní 

vázaností nadále spočívá zejména v tom, že vnitřní vázanost se svými účinky omezuje pouze 

na soud, který rozsudek vynesl a nepůsobí tak vůči všem orgánům tak, jak je tomu u 

závaznosti pravomocného rozhodnutí. Tento rozdíl se v praxi projevuje zejména tím, že 

vnitřní vázanost soudu rozsudkem, který sám vyhlásil, nebrání tomu, aby k jeho změně či 

zrušení došlo ze strany soudu odvolacího, jelikož pro všechny (ostatní) orgány se vyhlášené 

rozhodnutí stává závazným až okamžikem jeho právní moci. V tomto smyslu lze uvést, že 

právní moc účinek vnitřní vázanosti v určitém rozsahu pouze externalizuje tak, že tento 

nadále nepůsobí jen vůči soudu, který rozsudek vyhlásil, tedy v původním řízení, ale rovněž 

                                                 
149 Za všechny případy zmiňme řízení o vydání předběžných opatření podle § 67 an. OSŘ. 
150 Za výjimku z vnitřní vázanosti soudem lze považovat ustanovení § 165 OSŘ, který umožňuje účastníkovi 
řízení domáhat se v určitých případech opravy odůvodnění.  
151 Svoboda, K., 2017. Občanský soudní řád: komentář 2. vydání., V Praze: C.H. Beck, s. 667. 
152 K obdobným závěrům dospívá Dvořák, uvádí-li, že „vnitřní vázanost (nepravomocným) rozhodnutím podle § 
156 odst. 3 ve svých účincích do jisté míry odpovídá účinkům materiální právní moci, tj. jak nezměnitelnosti, tak 
závaznosti rozhodnutí. Lze totiž tvrdit, že soud již vyhlášený rozsudek nejenže nemůže měnit (rušit), ale ani se od 
něj nemůže odchýlit“(Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. 
Beck, s. 74). Připouštím však, že hovořit o závaznosti (navíc nepravomocného) rozsudku ve vztahu k soudu, 
který jej vynesl, může působit poněkud neintuitivně v důsledku toho, že závaznost má v kterémkoli řízení před 
orgánem veřejné moci s ohledem na jeho účel působit v první řadě vůči jeho adresátům jako subjektům, o 
jejichž právech a povinnostech se v řízení rozhoduje a které se tak nacházejí ve vztahu podřízenosti k tomuto 
orgánu jako subjektu, který je jeho tvůrcem. 
153 K objektivním mezím závaznosti pravomocného rozhodnutí srov. oddíl 3.2. 



44 

 

vůči všem ostatním orgánům a promítá se tak i do jiných řízení.154 Ani takto znázorněná 

„příbuznost“ mezi vnitřní vázaností soudu rozhodnutím, které vyhlásil a jeho závazností za 

předpokladu, že toto rozhodnutí nabude právní moci, však nic nemění na skutečnosti, že, jak 

procesní teorie neopomíná zdůraznit, vnitřní vázanost soudu rozhodnutím za jeden z účinků 

právní moci považovat nelze.155 Vnitřní vázanost je naopak třeba považovat za samostatný 

institut, který se od právní moci liší v první řadě svým účelem a tím, že ji v procesu tvorby 

soudního rozhodnutí nezbytně předchází, jelikož aby mohl rozsudek nabýt právní moci, je 

nejprve zapotřebí, aby byl v souladu se zákonnými požadavky zveřejněn, tedy vyhlášen (srov. 

§ 165 odst. 1). 

3.2 Objektivní meze závaznosti pravomocného rozhodnutí 

Závaznost pravomocného rozhodnutí je vedle okruhu osob, popřípadě orgánů, vůči 

kterým působí, omezena i ve svém rozsahu, tedy objektu (předmětu). Teorie v této souvislosti 

hovoří o tzv. objektivních mezích závaznosti, které „nám umožňují odpovědět na otázku, kam 

sahají její účinky“.156 Domnívám se, že abychom se dobrali podstaty objektivních mezí 

závaznosti, je třeba vyjít z povahy právních vztahů, které jsou předmětem ochrany 

nejdůležitějšího druhu občanského soudního řízení, tedy občanského řízení sporného a to sice 

z povahy soukromých subjektivních práv. Jedním z hlavních ideových východisek, ke kterým 

se ve svých úvodních ustanoveních hlásí ObčZ jako obecný kodex práva soukromého, je 

přirozené právo každého brát se o vlastní štěstí a štěstí lidí jemu blízkých. Předpokladem a 

nástrojem realizace tohoto práva a jednou z vůdčích zásad občanského práva hmotného je 

zásada autonomie vůle, která těmto individuálním subjektům s ohledem na právem 

nepostižitelnou variabilitu a dynamičnost jejich zájmů umožňuje, aby si své soukromoprávní 

vztahy uspořádali dle svých vlastních potřeb a přání za předpokladu, že tím nezasahují do 

práv jiných. Projev zásady autonomie vůle je přitom třeba spatřovat nejenom v dispoziční 

autonomii subjektů, kterou je třeba vykládat v co nejširším smyslu a která tak subjektům 

umožňuje prostřednictvím jejich právního jednání svá práva převést či se jich vzdát, ale 

rovněž volnost výkonu soukromých subjektivních práv. Záleží toliko na svobodné vůli 

subjektů, zda se rozhodnou soukromá subjektivní práva, které jim svědčí, vykonávat či nikoli, 

přičemž za svou volbu nemohou být nijak postihováni.157 Jelikož za nezbytný předpoklad 

                                                 
154 Svoboda, K., 2017. Občanský soudní řád: komentář 2. vydání., V Praze: C.H. Beck, s. 668. 
155 Např. Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 280. 
156 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 85. 
157 Soukromá subjektivní práva tak v zásadě nezanikají pouze v důsledku toho, že nejsou vykonávána. Právo 
totiž, na rozdíl od povinnosti, poskytuje toliko možnost, nikoli povinnost chovat se určitým způsobem. 
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(nerušeného) výkonu soukromého subjektivního práva je v některých případech třeba 

považovat i uplatnění tohoto práva před orgánem veřejné moci, je nezbytné, aby 

hmotněprávní zásada autonomie vůle nacházela svůj odraz i v občanském právu procesním.158 

Toto promítnutí je přitom třeba spatřovat v zásadě dispoziční, která ovládá občanské soudní 

řízení sporné159 a která skutečným či domnělým nositelům soukromých subjektivních práv 

umožňuje v první řadě volit, zda se budou jejich ochrany před orgánem veřejné moci vůbec 

domáhat, popřípadě zda v ní hodlají pokračovat.160 Občanské soudní řízení je totiž přes jeho 

nesporné výhody, které je třeba spatřovat zejména v závaznosti a vykonatelnosti, tedy 

autoritativnosti pravomocného rozhodnutí, pouze jedním ze způsobů řešení právních sporů, 

z nichž některé dokonce intervenci orgánu veřejné moci ani nevyžadují a minimalizují tak 

zejména náklady s nimi spojené. K hlavním rizikům občanského soudního řízení, potažmo 

soudního řízení jako takového, je třeba dlouhodobě řadit zejména jeho zdlouhavost a s ní 

spojenou nákladnost, přičemž je na každém, aby s ohledem na výsledek řízení, který navíc 

není vždy zcela předvídatelný, zvážil, zda chce tato rizika podstupovat.161 Ústavodárce tak 

v souladu s tím v čl. 36 Listiny ukládá zákonodárci povinnost poskytnout každému toliko 

možnost, nikoli povinnost domáhat se ochrany svého subjektivního práva u nezávislého a 

nestranného soudu.  Pokud se tvrzený nositel soukromých subjektivních práv rozhodne této 

možnosti využít a má-li mu být rozhodnutí, které bude v občanském soudním řízení 

vyneseno, účinným nástrojem jejich ochrany, který mu zejména poskytne možnost nuceného 

výkonu práv, které mu dle jeho tvrzení náleží, musí mít také možnost, respektive povinnost, 

vymezit, o čem má soud rozhodovat (srov. § 79 odst. 1 OSŘ). Činí tak prostřednictvím svého 

návrhového žádání (petitu), kterým formuluje rozhodnutí, které od soudu žádá, jelikož 

výroková část rozhodnutí s ním musí, až na zákonem stanovené výjimky, v souladu se 

                                                 
158 Nelze přehlížet, že zásada dispoziční má vedle toho i své důvody čistě praktické spočívající v tom, že je 
technicky nerealizovatelné, aby „stát a jeho orgány účinně rozvíjely pouze z úřední povinnosti tak složitou 
kontrolní činnost, která by zajišťovala plnou a nerušenou realizaci subjektivních práv všech fyzických i 
právnických osob ve všech případech, kdy tato jejich práva byla ohrožena či porušena“ (srov. Stavinohová, J. & 
Hlavsa, P., 2003. Civilní proces a organizace soudnictví, Brno: Masarykova univerzita, s. 170). 
159 K odlišné povaze občanského soudního řízen nesporného srov. oddíl 3.1.  
160 Účastníci řízení tak mají prostřednictvím zvláštní kategorie procesních úkonů, které teorie souhrnně 
označuje jako dispoziční, možnost disponovat předmětem řízení či řízením samotným.  
161 Zákonodárce se tak snaží v případech, kdy je to účelné, respektive kdy to povaha sporu umožňuje, zahájení 
občanského soudního řízení, které může být zdlouhavé a značně nákladné, předejít. Za tímto účelem upravuje 
procesní nástroje, které mají buď motivovat k dobrovolnému splnění povinnosti ještě před jeho zahájením 
(srov. § 142a OSŘ), nebo které představují méně nákladné alternativy (plného) občanského soudního řízení 
poskytující rovnocenné záruky (srov. zejména § 67 a § 99 OSŘ). 
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zásadou iudex ne eat ultra petita partium korespondovat.162 Soud se však musí pro účely 

rozhodnutí o nároku, kterým ho účastník pověřil, s ohledem na komplexnost právních vztahů 

a jejich vzájemnou podmíněnost,163 zabývat celou řadou předběžných otázek (srov. pododdíl 

3.1.2). Aby tak byla předvídatelnost rozhodnutí soudu v občanském soudním řízení pro jeho 

účastníka zachována, je nezbytné, aby byl závazný toliko jeho výrok (srov. § 159a odst. 1, 2 a 

3 OSŘ), čímž se předejde tomu, aby soud zasahoval do právní sféry účastníka v otázkách, se 

kterými se pro účely svého rozhodnutí vypořádal toliko v jeho odůvodnění a které účastník 

nezamýšlel učinit předmětem řízení. 

Př.: Lze si tak čistě hypoteticky představit situaci, ve které bude soud v řízení o osvojení nezletilého nucen se 

pro účely zjištění, zda není osvojení v zásadním rozporu se zájmy dítěte osvojitele, v pochybnostech zabývat 

jako otázkou předběžnou otcovstvím osvojitele k tomuto dítěti. Závěr o této právní otázce, ke kterému soud 

dospěje toliko v odůvodnění svého rozhodnutí, se přitom nemůže spolu s jeho právní mocí stávat závazným pro 

soudy v jiných řízeních. Tím by totiž v rozporu se zásadou dispoziční docházelo k nepřípustnému rozšiřování 

předmětu řízení, které by mohlo mít pro osvojitele neočekáváné a neblahé důsledky v řízeních následujících. 

Soudy by tak například v následujícím řízení o plnění vyživovací povinnosti k tomuto dítěti byly v otázce 

otcovství vázány závěry učiněnými v rozsudku o osvojení a to přestože osvojitel nezamýšlel učinit tuto otázku 

předmětem řízení. Mohlo by tak dojít i k situaci, ve které by byly v neprospěch osvojitele nuceny vycházet ze 

závěru, a o bez ohledu na jeho správnost, že je otcem dítěte, aniž by měly možnost otázku otcovství samy 

posuzovat.  

Účel, který zákonodárce omezením závaznosti pravomocného rozhodnutí toliko na 

jeho výrok sleduje, je tak třeba spatřovat především ve „snaze, aby pravomocné rozhodnutí 

nepřinášelo účastníkům neočekáváné či překvapivé důsledky, kterých si nebyli vědomi“,164 

respektive v požadavku, podle něhož „má být pro žalobce či žalovaného zřejmé, co svou 

žalobou (vzájemným návrhem) dává v sázku“.165  Jak v této souvislosti uvádí judikatura, 

„určení předmětu sporu (totiž, pozn. autora) může být v souladu se zásadou dispoziční pouze 

výsledkem vědomé, záměrné činnosti strany, která je dána na základě svého poznání a 

vůle“.166 Pokud tak žalující strana neučiní právní (předběžnou) otázku výslovně předmětem 

řízení, „nemůže se předběžná otázka stát předmětem sporu a soudní úsudek o jejím řešení 

                                                 
162 Soud tak podle § 153 OSŘ v zásadě nemůže překročit návrhy účastníků a přisoudit něco jiného nebo více, 
než čeho se domáhají s výjimkou případů, kdy z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu 
mezi účastníky. 
163 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 62. 
164 Tamtéž s. 67 a 87. 
165 Tamtéž s. 87. 
166 Srov. 23 Cdo 1454/2009. 
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nemůže vstoupit v právní moc. Totéž platí o eventuálních předběžných otázkách vznikajících 

v souvislosti s procesní obranou žalované strany“.167       

Jak však plyne především z ustálené judikatury Nejvyššího soudu, odůvodnění 

pravomocného rozhodnutí nelze při vymezování objektivních mezí jeho závaznosti i přes výše 

uvedené zcela opomíjet, jelikož mohou nastat situace, ve kterých nebude pouhý výrok 

rozhodnutí k posouzení účinků závaznosti postačovat.168 Nejlépe je toto patrné na příkladu 

tzv. určovacích žalob. Specifikum tohoto zvláštního nástroje ochrany soukromých 

subjektivních práv, jehož prostřednictvím se žalobce nedomáhá přisouzení určitého plnění, ale 

toliko vyslovení, že určitý právní poměr existuje nebo neexistuje, spočívá v tom, že jedním 

z předpokladů jeho úspěšnosti je podle § 80 OSŘ prokázání žalobcova naléhavého právního 

zájmu na tomto určení.169 K zamítnutí určovací žaloby tak může dojít nejenom z důvodů 

věcných, tedy v důsledku toho, že soud shledá návrh žalobce neopodstatněným, ale i 

v důsledku nedostatku naléhavého právního zájmu. S ohledem na to, že samotný výrok 

zamítavého rozsudku se však v obou těchto případech omezuje toliko na konstatování, že 

„žaloba se zamítá“, není z jeho samotného znění patrné, jaké jsou jeho důvody.  

Př.: Bude-li tak soud v řízení, v němž se žalobce domáhá, aby soud uložil žalovanému povinnost zdržet se 

zásahů do jeho vlastnického práva k nemovité věci vycházet z pravomocného zamítavého rozsudku o určovací 

žalobě, jejímž prostřednictvím se žalobce vůči žalovanému domáhal určení, že je vlastníkem této nemovitosti, 

bude muset pro účely zjištění, zda byla jeho prostřednictvím otázka vlastnictví k nemovitosti posouzena se 

závazností pro další řízení posoudit výrok pravomocného rozhodnutí nikoli izolovaně, ale v souvislosti s jeho 

odůvodněním.170 

Soud tak bude muset dospět k závěru, že rozsudek, kterým byla zamítnuta žaloba, jíž 

se žalobce domáhal určení vlastnictví k věci, protože soud dospěl k závěru, že žalobce 

vlastníkem není, je v tomto závěru závazný a soud je povinen z něj v jiném řízení mezi stejnými 

účastníky vycházet171 a to i přesto, že jeho výrok existenci vlastnického práva (výslovně) 

neřeší, neboť existenci či neexistenci vlastnického práva žalobce nekonstituuje ani 

                                                 
167 Tamtéž. 
168 Srov. např. 26 Cdo 407/2013, 23 Cdo 872/2011 či 25 Cdo 2007/2008. Shodně srov. též Dvořák, B., 
2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 66. 
169 Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 204. 
170 Posouzení výroku pravomocného rozhodnutí v souvislosti s jeho odůvodněním má navíc význam i z hlediska 
zjištění, zda jinému řízení brání překážka věci pravomocně rozhodnuté (srov. např. 25 Cdo 2007/2008). K tomu 
srov. další výklad. Zkoumá-li totiž soud, zda řízení o podané žalobě nebrání překážka věci pravomocně 
rozhodnuté, nebude ve většině případů samostatný výrok pravomocného rozhodnutí k posouzení této otázky 
postačovat (Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 
100).  
171 Srov. 33 Cdo 1074/98. 
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nedeklaruje. Obdobná situace jako u žalob určovacích, může v tomto ohledu nastat i v případě 

zamítavých výroků o žalobách na plnění.172  

Lze tak uzavřít, že soudní praxe se musela od platné právní úpravy objektivních mezí 

závaznosti pravomocného rozhodnutí do určité míry odchýlit, jelikož její doslovný výklad by 

vedl k absurdním závěrům, které by byly v rozporu s účelem občanského soudního řízení.173 

Nelze totiž opomíjet, že autorita soudního rozhodnutí, respektive jeho výroku, se vedle účinků 

právní moci, respektive vykonatelnosti, opírá rovněž o přesvědčivost odůvodnění, z něhož 

výrok vychází a které tak od něj nelze uměle separovat. Výrok rozhodnutí a jeho odůvodnění, 

které lze označit za hlavní části soudního rozhodnutí, tak tvoří funkční (logickou) jednotu, 

kterou nelze pro účely vymezování jeho účinků rozlučovat. Celistvosti soudního rozhodnutí 

bude v tomto ohledu pozornost věnována rovněž v rámci výkladu o vykonatelnosti rozhodnutí 

(srov. kapitolu 5.3). 

  

                                                 
172 Srov. 26 Cdo 407/2013. 
173 Českou právní úpravu v tomto směru kritizuje i procesí nauka. Dvořák tak upozorňuje, že zákonodárce 
omezuje účinky právní moci toliko na výrok rozhodnutí, přestože právní moci podle něj nabývá spíše rozhodnutí 
o procesním nároku (Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. 
Beck, s. 100). 
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4. Nezměnitelnost pravomocného rozhodnutí 

Druhým z účinků, který s institutem právní moci spojuje § 159a odst. 4 OSŘ, je 

účinek, který procesní teorie označuje jako nezměnitelnost.174 Procesní nauka někdy o 

nezměnitelnosti hovoří také jako o negativní stránce materiální právní moci, jejímž projevem 

je tzv. překážka věci pravomocně rozhodnuté.175 I když tak zákon výslovně nestanoví, 

překážku věci pravomocně rozhodnuté je spolu s překážkou litispendence třeba považovat za 

jednu z tzv. negativních procesních podmínek řízení,176 k nimž soud podle § 103 OSŘ přihlíží 

z úřední povinnosti kdykoli v průběhu řízení a které jsou důvodem pro to, aby bylo řízení na 

základě § 104 odst. 1 OSŘ bez dalšího usnesením zastaveno.177 Vzhledem k tomu, že pro 

rozsudek je podle § 154 odst. 1 OSŘ rozhodující stav v době jeho vyhlášení, není významné, 

zda byla překážka věci pravomocně rozhodnuté dána na počátku řízení, nýbrž v době 

soudního rozhodnutí o ní. Stejné pravidlo se na základě § 167 odst. 2 OSŘ uplatní i pro 

usnesení.178 V zásadní nezměnitelnosti pravomocného rozhodnutí je přitom třeba spatřovat 

projev jednoho ze základních principů právního státu a to sice principu právní jistoty.179 Její 

nerespektování tak představuje závažnou vadu, která je podle § 229 odst. 2 písm. b) OSŘ 

jedním z důvodů žaloby pro zmatečnost, přičemž její přítomnost v řízení je důvodem pro to, 

aby bylo pravomocné rozhodnutí v něm vydané odstraněno bez ohledu na to, zda je věcně 

správné či nikoli.180  

Na úvod této kapitoly bych rád poznamenal, že terminologie, kterou procesní nauka 

tradičně volí k označení účinku, který s institutem právní moci spojuje § 159a odst. 4 OSŘ, je 

dle mého názoru o něco méně názorná, než je tomu v případě závaznosti. Je tomu tak proto, 

že „nezměnitelnost“ dle mého názoru nevystihuje účinek právní moci upravený v § 159a odst. 

4 OSŘ zcela vyčerpávajícím způsobem a její podstata tak může být, zejména pro prvotní 

zájemce o problematiku, jak mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, poněkud hůře uchopitelná. 

Vyjdeme-li totiž bez dalšího z pojmosloví, které poskytuje procesní nauka, nezměnitelnost 

                                                 
174 Nezměnitelnost pravomocného rozhodnutí tak není, na rozdíl od jeho závaznosti, pojmem zákonným, ale 
čistě teoretickým. 
175 Např. Hrdlička, J., Některé problémy institutu právní moci v civilním procesu. AUC - Iuridica, 1973, č. 3, s. 193 
či Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 286. K pojmům materiální 
a formální právní moci srov. rovněž kapitolu 2. 
176 Schelleová, I., 2006. Civilní proces, Praha: Eurolex Bohemia, s. 308. 
177 Srov. 25 Cdo 1166/2006. 
178 Srov. Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 59. 
179 Srov. III. ÚS 977/08. 
180 Srov. Winterová A., Macková A., a kol. Občanské právo procesní, První část, 2015, s. 550. Lze doplnit, že 
takový nedostatek podmínky řízení je rovněž jedním z odvolacích důvodů podle § 205 odst. 1 OSŘ a umožňuje 
tak domáhat se změny či zrušení rozhodnutí ještě před tím, než toto nabude právní moci.  
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pravomocného rozhodnutí v první řadě navozuje dojem, že se jedná o účinek, který brání 

toliko jeho „změně“, ke které může dojít v původním řízení v důsledku uplatnění řádného 

opravného prostředku.181 Hlavním způsobem, kterým má odvolací soud čelit vadám 

rozhodnutí prvostupňového soudu za předpokladu, že odvolání shledá důvodným, je totiž 

v souladu s apelačním opravným systémem, na němž je odvolací řízení vystavěno, změna 

takového rozhodnutí. Tato terminologie však dle mého názoru zcela nereflektuje platnou 

právní úpravu odvolání, která vychází z toho, že shledá-li odvolací soud tento řádný opravný 

prostředek důvodným, disponuje vedle možnosti napadené rozhodnutí změnit (srov. § 220 

OSŘ) rovněž možností takové rozhodnutí výjimečně i zrušit (srov. § 219a OSŘ) a podle 

okolností dále postupovat jedním ze způsobů uvedených v § 221 OSŘ. Hovoříme-li tak o 

nezměnitelnosti pravomocného rozhodnutí, je jí třeba dle mého názoru rovněž rozumět jeho 

zásadní „nezrušitelnost“.  

Př.: Je-li odvolání podáno po marném uplynutí odvolací lhůty, soud jej jako opožděné odmítne, jelikož odvolání 

jako řádný opravný prostředek směřuje toliko proti nepravomocnému rozhodnutí prvostupňového soudu (jedná 

se o jednu z tzv. objektivních podmínek jeho přípustnosti).182 Nezměnitelnost pravomocného rozhodnutí 

v takovém případě brání jeho změně či zrušení v původním řízení. 

Ani tímto se však účinek, který s institutem právní moci spojuje § 159a odst. 4 OSŘ, 

nevyčerpává. Již z jazykového výkladu tohoto ustanovení, které stanoví, že „jakmile bylo o 

věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být projednávána znovu“ je totiž dle mého názoru 

dobře patrné, že úmyslem zákonodárce není pouze bránit změně (či zrušení) pravomocného 

rozhodnutí v původním řízení, ale rovněž projednání „stejné“ věci v řízení novém, respektive 

v řízení s totožným předmětem.183 Tím tak zejména brání vzniku meritorního rozhodnutí, 

které by svým obsahem mohlo odporovat pravomocnému rozhodnutí vydanému v původním 

řízení, respektive právním poměrům jím nastoleným, ale rovněž zohledňuje, že, až na 

výjimky, které budou předmětem následujícím výkladu, „zásadně nelze připustit, aby 

účastník byl týmž sporem obtěžován opakovaně“.184 Jedním z hlavních účelů nezměnitelnosti 

pravomocného rozhodnutí je totiž předcházet ve smyslu základního práva na soudní ochranu 

                                                 
181 V souladu s procesní naukou vycházím z předpokladu, že „odvolací řízení lze považovat za pokračování 
procesu vedoucího k vydání pravomocného rozhodnutí, které se (však) uskuteční pouze z vůle účastníka“, tedy 
za fakultativní, nicméně integrální součást původního řízení (tamtéž, s. 523). 
182 Tamtéž, s. 505. 
183 Macur tak uvádí, že „překážka věc pravomocně rozhodnuté způsobuje, že soud, který o věci rozhodl, ani 
kterýkoli jiný soud nesmí v jiném samostatném řízení o téže věci znova jednat a meritorně rozhodnout“ (Macur, 
J., 1972. Základní otázky právní moci civilních soudních rozhodnutí, Brno: Univerzita J. E. Purkyně, s. 28). 
K totožnosti předmětu řízení jako k jednomu z předpokladů uplatnění překážky věci pravomocně rozhodnuté 
srov. oddíl 4.1. 
184 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 59.  
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tomu, aby se museli účastníci řízení opětovně přít o to, co již bylo pravomocně stanoveno.185 

Z toho je dle mého názoru patrné, že nezměnitelnost pravomocného rozhodnutí plní obdobný 

účel jako jeho závaznost ve vztahu ke všem orgánům tak, jak byla vymezena v pododdílu 

3.1.2 s tím rozdílem, že se tak neděje v řízeních závislých, ale výlučně v řízeních se shodným 

předmětem. Rozdílný přístup by byl v rozporu nejenom se zásadou právní jistoty, ale mohl by 

vrhat i špatné světlo na obecnou autoritu soudů jako orgánů veřejné moci.186 V neposlední 

řadě lze zmínit, že zásadní nezměnitelnost pravomocného rozhodnutí má i své praktické 

důvody spočívající v tom, že brání, aby se toutéž věcí musel soud zabývat opakovaně.187  

Př.: Bude-li po pravomocném skončení řízení podán návrh na zahájení nového řízení s totožným předmětem, 

soud jej s odkazem na neodstranitelný nedostatek podmínky řízení v podobě překážky věci pravomocně 

rozhodnuté zastaví. „Nezměnitelnost“ pravomocného rozhodnutí v takovém případě nebrání jeho změně, 

popřípadě zrušení tak, jak tomu bylo ve výše uvedeném příkladu, ale zejména tomu, aby bylo ve stejné věci 

vyneseno nové meritorní rozhodnutí. 

Nezměnitelnost tak, do třetice, dle mého názoru rovněž dostatečně nevystihuje, že 

účelem účinku upraveného v § 159a odst. 4 OSŘ není pouze bránit změně či zrušení 

pravomocného rozhodnutí v původním řízení, popřípadě vzniku nového meritorního 

rozhodnutí ve stejné věci, ale především již tomu, aby byla stejná věc v jakémkoli řízení 

opětovně projednávána. V souvislosti s výkladem o nezměnitelnosti pravomocného 

rozhodnutí totiž dle mého názoru nelze přehlížet účely, které zákonodárce sleduje tím, že v § 

159a odst. 4 OSŘ nevylučuje opětovné „projednání“ věci, ale pracuje s nedokonavou 

variantou tohoto slovesa, když stanoví, že jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, 

nemůže být znovu „projednávána“. V rozporu se zásadní nezměnitelností pravomocného 

rozhodnutí by totiž dle mého názoru byla i situace, ve které by ke změně či zrušení 

pravomocného rozhodnutí nedošlo, jelikož by toto bylo ve zmatečném (srov. § 229 odst. 2 

písm. b) OSŘ) odvolacím řízení potvrzeno (srov. § 219 OSŘ), stejně tak jako situace, ve které 

by nové řízení ve stejné věci k vydání meritorního rozhodnutí nevedlo a teoreticky by tak 

právní poměry nastolené pravomocným rozhodnutím neohrožovalo či situace, ve které by 

výsledkem takového řízení sice bylo meritorní rozhodnutí, toto by se však s tím původním 

zcela shodovalo. 

                                                 
185 Platí totiž, že “úspěšný účastník je (pravomocným, pozn. autora) rozsudkem chráněn před opakováním 
žaloby ze strany neúspěšného účastníka a podlehnuvší účastník je rozsudkem chráněn proti zvítězivšímu, jestliže 
tento proti němu uplatní stejný nárok opětovně“. Tamtéž, s. 55. 
186 Tamtéž, s. 35. 
187 Hrdlička, J., Některé problémy institutu právní moci v civilním procesu. AUC - Iuridica, 1973, č. 3, s. 191. 
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S ohledem na výše uvedené se tak domnívám, že pro označení účinku, který 

s institutem právní moci spojuje § 159a odst. 4 OSŘ, se jako názornější jeví pojem, se kterým 

se lze příležitostně setkat nejenom v historické, ale i v současné procesní nauce a to sice 

pojem tzv. „(opětovné) neprojednatelnosti“.188 Nejenom, že tento pojem nachází, na rozdíl od 

nezměnitelnosti, výslovnou oporou ve znění zákona, ale rovněž dle mého názoru lépe 

vyjadřuje, že § 159a odst. 4 OSŘ chrání stabilitu právních vztahů jak v řízení původním, tak 

v nových, následujících řízeních s totožným předmětem a do značné míry tak dle mého 

názoru odbourává potřebu spojovat s institutem právní moci účinky, které nemá, respektive 

bezdůvodně duplikovat ty, kterými skutečně disponuje.189 Z tohoto pojmu je dle mého názoru 

rovněž patrné, že účelem § 159a odst. 4 OSŘ, respektive institutu právní moci jako takového, 

není pouze ochrana stability právních vztahů, které byly pravomocným rozhodnutím 

nastoleny, ale rovněž záruka, že adresáti jeho závaznosti, potažmo všechny orgány, nebudou 

ve stejné věci obtěžování dalším řízením.190 Nelze však opomenout, že ani 

„neprojednatelnost“ nevystihuje podstatu účinku upraveného v § 159a odst. 4 OSŘ zcela 

dokonale, jelikož především nereflektuje, že, „zákaz opětovného projednání bez dalšího 

nevylučuje, aby soud v řízení o téže věci rozhodl (rozuměj meritorně, pozn. autora) bez 

projednání“.191 Při výkladu § 159a odst. 4 OSŘ je tak s ohledem na jeho účely vycházet třeba 

z toho, že „předpokladem meritorního rozhodnutí ve věci je zásadně její projednání“.192 

4.1 Totožnost předmětu řízení 

Jak jsem předznamenal již v pododdílu 3.1.2, nezměnitelnost pravomocného 

rozhodnutí se, na rozdíl od jeho závaznosti ve vztahu ke všem orgánům, může v podobě 

překážky věci pravomocně rozhodnuté projevit pouze v řízení, které se svým předmětem 

shoduje s řízením, které bylo pravomocným rozhodnutím meritorně skončeno. Kritéria, na 

jejichž základě lze dospět k závěru o totožnosti předmětu občanského soudního řízení nejsou 

zejména v teorii řešena vždy zcela jednotně, v praxi lze však v zásadě vycházet z ustálené 

judikatury Nejvyššího soudu. Ta stanoví, že o stejnou věc ve smyslu §159a odst. 4 OSŘ se 

jedná tehdy „jde-li v novém řízení o tentýž nárok nebo stav, o němž již bylo pravomocně 

                                                 
188 Např. Kurka, V. & Drápal, L., 2004. Výkon rozhodnutí v soudním řízení, Praha: Linde., s. 66. Z historického 
hlediska se lze s pojmem „neprojednatelnosti“ setkat zejména v sovětské právní vědě. 
189 Někteří autoři tak k účinkům právní moci dle mého názoru nepřesně řadí vedle závaznosti a nezměnitelnosti 
také tzv. konečnost, kterou vymezují jako „stránku pravomocného rozhodnutí, kterou se tento obrací zpět ke 
sporu, z něhož vyrostl a jejž dovršuje a ukončuje jako poslední slovo“. K polemice s tímto závěrem srov. kapitolu 
druhou. 
190 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 59. 
191 Tamtéž, s. 58. 
192 Tamtéž.  
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rozhodnuto a týká-li se stejného předmětu řízení a týchž osob. Tentýž předmět řízení je dán 

tehdy, jestliže tentýž nárok nebo stav, vymezený žalobním návrhem, vyplývá ze stejných 

skutkových tvrzení, jimiž byl uplatněn (ze stejného skutku)“.193 Ze soudní praxe tak lze vyvodit 

v zásadě tři předpoklady, které musejí být splněny, aby mohla být dvě řízení označena za 

totožná svým předmětem, jinými slovy, aby bylo možné dospět k závěru, že v obou řízeních 

se jedná o stejnou věc. V první řadě musí být v obou těchto řízeních žalobcem uplatněn 

shodný žalobní nárok, který je vyjádřen žalobním návrhem (petitem). Za druhé, osoby, které 

se mají stát adresáty závaznosti rozhodnutí, jehož vynesení se žalobce v novém řízení domáhá 

za předpokladu, že toto rozhodnutí nabude právní moci, musejí být zároveň adresáty 

závaznosti pravomocného rozhodnutí vydaného v původním řízení. Judikatura tuto podmínku 

vymezuje jednoduše tak, že žalobní nárok se musí týkat „týchž osob“. Do třetice se musí 

uplatněné žalobní nároky zakládat na stejných skutkových okolnostech, jinými slovy na 

stejném skutku. Pro účely zjištění, zda jsou všechny tyto předpoklady naplněny a zda tak 

(novému) řízení brání překážka věci pravomocně rozhodnuté, se soud bude muset zabývat, 

jak jsem již v souvislosti s výkladem o objektivních mezích závaznosti rovněž zmínil (srov. 

oddíl 3.2), nejenom výrokem pravomocného rozhodnutí, ale rovněž jeho odůvodněním a to 

zejména pro účely zjištění, zda je novou žalobou vznášen totožný žalobní návrh a zda se tento 

zakládá na shodných skutkových okolnostech.194 Není třeba zdůrazňovat, že s ohledem na 

všechny tyto předpoklady, které musejí být splněny kumulativně, nebude totožnost předmětu 

řízení příliš častým jevem. Rozeberme si nyní tyto předpoklady podrobněji.195 

1. První z předpokladů spočívající v tom, že žalobní nároky uplatněné v obou řízeních 

musí být shodné, přirozeně nebrání tomu, aby byly nároky ze stejného skutkového děje bez 

dalšího uplatňovány tzv. „v kvantitativně rozdělené podobě“.196 Žalobce tak v duchu zásady 

dispoziční nemusí, ať už tak činí vědomě či nikoli, svůj nárok uplatňovat v plné výši či 

rozsahu, ale pouze částečně, aniž by se tím zbavoval možnosti domáhat se zbytku plnění, na 

nějž má právo, v budoucnu.  

Př.: Uzavře-li tak žalobce se žalovaným kupní smlouvu na 100.00 Kč a uplatní-li vůči žalovanému nárok na 

zaplacení částky 50.000 Kč, bude se moci v budoucnu vůči téže osobě a na základě shodných skutkových 

okolností (skutku) domáhat úspěšně i zbytku plnění, na nějž má právo, aniž by mu v tom bránila překážka věci 

pravomocně rozhodnuté. 

                                                 
193 Srov. 22 Cdo 5533/2015. 
194 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 100. 
195 Tamtéž s. 56. 
196 Svoboda, K., 2017. Občanský soudní řád: komentář 2. vydání., V Praze: C.H. Beck, s. 677. 
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Odlišný žalobní nárok může být naopak základem pro nové rozhodnutí i za 

předpokladu, že se týká stejných osob a opírá se o totožné skutkové okolnosti jako nárok, o 

kterém již bylo pravomocně rozhodnuto.197 

2. Co se týká druhého předpokladu, nezměnitelnost pravomocného rozhodnutí se 

v podobě překážky věci pravomocně rozhodnuté může, obdobně jako je tomu v případě jeho 

závaznosti ve vztahu ke všem orgánům (srov. pododdíl 3.1.2), projevit pouze vůči osobám, 

které jsou adresáty jeho závaznosti. Těmi přitom opět nemusejí být jenom účastníci 

původního řízení, ale rovněž osoby, na něž byla závaznost pravomocného rozhodnutí 

rozšířena zákonem198 či právní nástupci účastníků ať již v důsledku univerzální či singulární 

sukcese.199 Proto bude za účelem zjištění, zda projednání věci brání překážka věci 

pravomocně rozhodnuté, vždy nezbytné řádně objasnit otázku právního nástupnictví.200  

Př.: Pravomocný rozsudek, kterým je dlužník odsouzen k plnění svému věřiteli, tak nezakládá překážku věci 

pravomocně rozhodnuté pro řízení, v němž věřitel uplatňuje shodný žalobní návrh vyplývající ze shodných 

skutkových okolností (skutku) vůči ručiteli dlužníka.201 

Judikatura přitom v této souvislosti uvádí, že „pro posouzení, zda je dána překážka 

věci pravomocně rozhodnuté není významné, mají-li stejné osoby v novém řízení rozdílné 

procesní postavení (např. vystupovaly-li v původním řízení jako žalovaní a v novém jako 

žalobci)“,202 doktrína však upozorňuje, že s rozdílným postavením účastníků v řízení bude 

pravidelně spojeno uplatnění jiného nároku založeného na jiných skutkových okolnostech, 

kterou budou mít za následek, že se překážka věci pravomocně rozhodnuté neuplatní.203  

3. Posledním a zároveň nejsložitějším předpokladem, který, jak uvádí procesní teorie, 

nelze považovat za „triviální juristické posouzení“ je ten, podle něhož musí nově uplatněný 

žalobní nárok vyplývat ze stejných skutkových okolností, respektive skutku jako ten, o němž 

již bylo pravomocně rozhodnuto.204 Dlužno dodat, že vzhledem k tomu, že civilní procesní 

teorie nedisponuje vlastními nástroji pro určení totožnosti skutkových okolností, inspiruje se 

pro tyto účely trestněprávní naukou a vychází z pojmu skutku tak, jak jej vymezuje trestní 

                                                 
197 Tamtéž. 
198 Srov. 29 Odo 530/2004. 
199 „Řízení se týká rovněž stejných osob, jestliže v novém řízení vystupují právní nástupci osoby, které byly 
účastníky pravomocně skončeného řízení“ (srov. 22 Cdo 5533/2015). 
200 Srov. II. ÚS 83/03, obdobně např. 29 Cdo 4512/2010. 
201 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 56. 
202 Srov. 21 Cdo 1830/2009. 
203 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 57. 
204 Svoboda, K., 2017. Občanský soudní řád: komentář 2. vydání., V Praze: C.H. Beck, s. 677. 
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právo hmotné.205 „Podstatu skutku (skutkového děje) lze přitom spatřovat především v jednání 

a následku, který jím byl způsoben. Následek je pro určení skutku podstatný proto, že 

umožňuje z vůle jednajících osob vymezit ty, které tvoří (jeden, samostatný, pozn. autora) 

skutek.“206 Jednáním je v tomto smyslu třeba rozumět v první řadě právní jednání, tedy 

subjektivní (na vůli subjektu závislou) právní skutečnost směřující k vyvolání právních 

následků, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právních následků plynoucích ze zákona, 

dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran (srov. § 545 ObčZ), jinými slovy ke vzniku, 

změně či zániku soukromých subjektivních práv. Právní jednání přitom může spočívat jak 

v konání (komisivní právní jednání), tak v opomenutí (omisivní právní jednání). Jednáním ve 

výše uvedeném smyslu bude dle mého názoru dále nezbytné rozumět rovněž některé právní 

skutečnosti na vůli subjektu nezávislé, v jejichž důsledku rovněž dochází ke vzniku práv a 

povinností soukromoprávní povahy, a to zejména protiprávní jednání. Za výstižné v této 

souvislosti považuji i závěry, se kterými se lze setkat v procení teorii i v soudní praxi a které 

pro účely posuzování překážky věci pravomocně rozhodnuté vycházejí z totožnosti právního 

důvodu, o nějž se uplatněný nárok opírá.207  

Př.: O totožné jednání (a tedy ani skutek) se tak nebude jednat v případě, kdy bude žalobce vůči žalovanému 

uplatňovat totožný žalobní nárok nejprve na základě směnky, která plnila zajišťovací funkci k závazku ze 

smlouvy o půjčce a opětovně pak na základě této smlouvy. Směnka plnící zajišťovací funkci totiž není 

k zajišťovanému závazku ani akcesorická, ani subsidiární, ale má naopak vždy postavení samostatného, na 

souvisejícím závazku zcela nezávislého závazku. Jinými slovy, v tomto případě se sice jedná o dva totožné 

žalobní nároky týkající se týchž osob, každý z nich však vyplývá z odlišného právního důvodu.208 

Následkem jednání je pak třeba rozumět toliko vznik, změnu či zánik soukromých 

subjektivních práv a povinností, ke kterým v jeho důsledku dochází. 

Př.: Následkem jednání spočívajícího v uzavření dohody o převodu členských práv a povinností k družstevnímu 

bytu je tak třeba rozumět převod těchto povinností a práv z převodce na nabyvatele. Jednání a následek ve svém 

souhrnu tvoří skutek.209  

Pro totožnost skutku je přitom bez významu, jak byly tento soudem posouzen po 

právní stránce. Překážka věci pravomocně rozhodnuté tak bude dána i v případě, že byl skutek 

                                                 
205 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 92. 
V judikatuře Nejvyššího soudu k totožnosti předmětu občanského řízení je dle mého názoru patrná zejména 
inspirace naukou o tzv. jednotě skutku (srov. Šámal, P. et al., 2014. Trestní právo hmotné 7., přeprac. vyd., 
Praha: Wolters Kluwer, s. 276). 
206 Srov. 29 Odo 147/2002. 
207 Srov. 32 Odo 712/2004. Obdobně Schelleová, I., 2006. Civilní proces, Praha: Eurolex Bohemia, s. 574. 
208 Srov. 33 Odo 202/2002. 
209 Srov. 29 Odo 147/2002. 
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soudem posouzen po právní stránce nesprávně, popřípadě neúplně, tedy pokud byl například 

posouzen jako vztah ze smlouvy, ačkoli šlo ve skutečnosti o odpovědnost za bezdůvodné 

obohacení210. Na totožnost skutkových okolností nemůže mít přirozeně vliv ani to, jak je 

právně kvalifikuje sám navrhovatel.211 Obecně lze přitom uvést, že „o jiný předmět řízení 

(skutek, pozn. autora) jde zpravidla v případě, že skutkové okolnosti jsou – při stejném 

žalobním petitu – vylíčeny tak, že uplatněný nárok je třeba opřít o jiné ustanovení zákona, než 

umožňovaly původně vylíčené skutečnosti“.212 

Opírá-li žalobce svůj nově uplatněný nárok o odlišné skutečnosti, je proto, aby mohla 

být jeho žaloba meritorně projednána, navíc nezbytné, aby se jednalo o skutečnosti, které tu 

nebyly v době původního řízení a k nimž došlo až později.213 

Př.: Opírá-li tak žalobce svůj nově uplatněný nárok o skutkovou okolnost, která existovala a byla známá již v 

průběhu původního řízení s tím, že ji v předchozím řízení pouze neuplatnil, brání projednání věci překážka věci 

pravomocně rozhodnuté.214 Naopak překážka věci pravomocně rozhodnuté v případě zamítnutí žaloby pro 

předčasnost není dána tehdy, jde-li sice v novém řízení o tutéž věc nebo o stejný nárok (stav) týkající se téhož 

předmětu řízení avšak vychází-li uplatnění nároku z jiných (dalších) skutečností, které nastaly až po původním 

pravomocném rozhodnutí a které představují odstranění zjištěného důvodu předčasnosti.215 

4.2 Výjimky z totožnosti předmětu řízení 

Byť totožnost předmětu řízení představuje předpoklad překážky věci pravomocně 

rozhodnuté již od dob římského civilního procesu (srov. kapitolu 1.), v občanském soudním 

řízení se lze setkat i s případy, ve kterých se tato podmínka z různých důvodů neuplatní. 

4.2.1 Pojmový protiklad 

Jak bylo znázorněno již v úvodu této kapitoly, jedním z hlavních účelů 

nezměnitelnosti pravomocného rozhodnutí je předcházet vzniku protichůdných rozhodnutí. 

Ke vzniku takových rozhodnutí však může v praxi dojít nejenom tím, že ve stejné věci, tedy 

v řízení se shodným předmětem, dojde k vydání nového meritorního rozhodnutí s odlišným 

obsahem, ale i tím, že v jiné věci, tedy v řízení s odlišným předmětem, dojde k vydání 

                                                 
210 Srov. tamtéž. 
211 Srov. 22 Cdo 347/2005. 
212 Srov. 22 Cdo 1646/2000. 
213 Srov. 2 Cz 12/87, obdobně 29 Odo 147/2002. 
214 Srov. zejména 29 Odo 147/2002. 
215 Srov. 21 Cdo 2091/2005. 
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rozhodnutí, které pravomocnému rozhodnutí odporuje tím, že jej fakticky neguje.216 K tomu 

může v některých případech dojít v důsledku variability, se kterou lze v souladu se zásadou 

dispoziční formulovat žalobní návrh. Tuto variabilitu lze nejsnáze demonstrovat opět na 

příkladu žalob určovacích.  

Př.: Vyhovující rozsudek o pozitivní určovací žalobě, kterou se A proti B domáhá určení, že A je vlastníkem 

nemovitosti tak musí vylučovat projednání negativní určovací žaloby, kterou se B domáhá určení, že A jejím 

vlastníkem není. Je tomu tak i přesto, že předpoklady totožnosti řízení ve smyslu § 159a odst. 4 OSŘ nejsou 

naplněny, jelikož návrh sice směřuje proti účastníkovi původního řízení, který je adresátem závaznosti 

pravomocného rozhodnutí v něm vydaného s tím, že žalobce B opírá svůj nárok o stejné skutkové okolnosti 

(skutek), tento nárok se však liší.  

Z výše uvedeného je tak patrné, že zárukám, které má nezměnitelnosti pravomocného 

rozhodnutí, potažmo institut právní moci jako takový poskytovat, nelze dostát pouze tím, že 

budeme překážku věci pravomocně rozhodnuté aplikovat striktně pouze v řízeních se 

shodným předmětem, ale musí se uplatnit i v případech výše uvedených a to i přesto, že 

kritérium totožnosti předmětu řízení není, striktně vzato, naplněno. Řízení o následné žalobě 

bude proto v takových případech nezbytné zastavit podle § 104 odst. 1 ve spojení s § 159a 

odst. 4 OSŘ a to „s odůvodněním, že se jedná o pokus dosáhnout pojmově protikladného 

rozhodnutí“.217 

4.2.2 Vztah rozsudků o žalobách na plnění a žalob určovacích 

Tradiční problematikou, kterou nelze v souvislosti s výkladem o totožnosti předmětu 

řízení opomenout, je rovněž vzájemný vztah rozsudků o žalobách na plnění a žalob 

určovacích. Tento vztah byl zájmem již prvorepublikové procesní vědy, která původně 

vycházela ze závěru, že oba druhy žalob jsou na sobě s ohledem na svou povahu nezávislé 

v tom smyslu, že „žaloby na plnění nevylučují žalob určovacích aneb naopak, poněvadž při 

nich nejde o týž nárok a také návrh není totožný“.218 Toto stanovisko však prošlo jak 

v procesní teorii, tak v soudní praxi určitým vývojem. Zejména v judikatuře posledních let 

pak patrně v zájmu hospodárnosti občanského soudního řízení převládlo ve světle 

předchozího výkladu dle mého názoru poněkud kuriózní stanovisko, že „pravomocné 

                                                 
216 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 77. 
Schelleová v této souvislosti uvádí, že „jde totiž o určení téže věci, na níž se pouze pohlíží z opačného hlediska“ 
(Schelleová, I., a kol. Civilní proces, s. 574). 
217 Česká procesní nauka tak v této souvislosti hovoří o tzv. „vyloučení pojmového protikladu“ (Dvořák, B., 
2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 97). 
218 Hora, V. & Spáčil, J., 2010. Československé civilní právo procesní, Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s. 
170. 
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rozhodnutí o žalobě na plnění představuje vždy překážku věci pravomocně rozhodnuté pro 

žalobu na určení již z toho důvodu, že jím byla současně posouzena existence či neexistence 

určitého právního vztahu nebo práva, z něhož bylo žalováno na plnění“.219 Toto stanovisko je 

ze strany některých autorů předmětem kritiky, která je dle mého názoru oprávněná a se kterou 

se ztotožňuji zejména ze dvou důvodů.220 Stanovisko zastávané judikaturou je dle mého 

názoru zpochybnitelné v první řadě již s ohledem na rozdílnou povahu žalob na plnění a žalob 

určovacích, která a priori vylučuje splnění jednoho z předpokladů totožnosti řízení tak, jak 

jsem o nich pojednal v oddílu 4.1, a to sice totožnosti žalobního nároku. Základní odlišnost 

určovací žaloby od žaloby na plnění totiž spočívá v tom, že „určovací žalobou se žalobce 

nedomáhá přisouzení nějakého plnění, nýbrž cílem mu je, aby soud autoritativně v rozsudku 

vyřkl, že určitý právní poměr existuje nebo neexistuje“.221 Ve výše uvedeném případě se 

přitom nejedná ani o jeden z případů tzv. pojmového protikladu, který by výjimku z pravidla 

totožnosti odůvodňoval. Zásadní nesystematičnost uvedeného řešení dále spatřuji zejména 

v tom, že se dle mého názoru dostává do zjevného rozporu s tzv. objektivními mezemi 

nezměnitelnosti pravomocného rozhodnutí. Jelikož o těch bude samostatně pojednáno 

v oddílu 4.4, na tomto místě pouze předejměme, že nezměnitelnost pravomocného rozhodnutí 

disponuje po vzoru jeho závaznosti tzv. objektivními mezemi, které v zásadě omezují její 

účinek ve vztahu k jiným řízením toliko na výrok pravomocného rozhodnutí. Na tom nic 

nemění ani skutečnost, že tento výrok, jak již bylo uvedeno, bude pro účely zjištění, zda řízení 

brání překážka věci pravomocně rozhodnuté, třeba posuzovat v zásadě v souvislosti s jeho 

odůvodněním. Spatřuje-li tak judikatura v pravomocném rozhodnutí o žalobě na plnění 

překážku věci pravomocně rozhodnuté pro následnou žalobu určovací, činí tak fakticky 

nezměnitelným i závěr o existenci či neexistenci právního vztahu, ke kterému však soud pro 

účely svého rozhodnutí o žalobě na plnění dospívá toliko v jeho odůvodnění. Tím dle mého 

názoru v rozporu s § 159a odst. 4 OSŘ a se zásadou právní jistoty účinky právní moci 

nepřípustně rozšiřuje. Jsem totiž naopak toho názoru, že stejně tak jako pravomocný rozsudek 

o žalobě na určení právního vztahu, který není exekučním titulem ve smyslu § 274 OSŘ či § 

40 EŘ, nemůže z povahy věci tvořit překážku věci pravomocně rozhodnuté pro následnou 

žalobu na plnění z téhož právního vztahu (což však neznamená, že by v řízení o této žalobě 

                                                 
219 Srov. IV. ÚS 2/93. 
220 Zejména Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 104.  
221 Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 204. K povaze určovacích žalob 
jako zvláštního nástroje ochrany soukromých subjektivních práv srov. rovněž oddíl 3.2. 
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nebyl závazný co do závěru o jeho existenci222), pravomocný rozsudek o žalobě na plnění 

z právního vztahu by neměl představovat překážku věci pravomocně rozhodnuté pro žalobu 

na určení jeho existence. 

4.3 Subjektivní meze nezměnitelnosti pravomocného rozhodnutí 

Jak je patrné z jejich výkladu, někteří autoři zastávají stanovisko, že nezměnitelnost 

pravomocného rozhodnutí se, po vzoru závaznosti, rovněž vyznačuje subjektivními 

mezemi.223 Byť se jedná o otázku ve výsledku čistě teoretickou, která má však dle mého 

názoru nezanedbatelný význam pedagogický, kloním se k odlišnému závěru. Vyjdeme-li totiž 

v souladu s tím, co bylo řečeno již v souvislosti s výkladem o závaznosti pravomocného 

rozhodnutí (srov. kapitolu 3.) z předpokladu, že subjektivními mezemi účinku právní moci je 

třeba rozumět okruh osob či orgánů (subjektů), vůči kterým tento účinek působí, respektive 

které jsou jeho adresáty, je třeba dle mého názoru dospět k závěru, že nezměnitelnost žádnými 

subjektivními mezemi nedisponuje buď vůbec, nebo jimi alespoň není možné rozumět to, co 

jimi rozumíme v případě závaznosti. Abychom mohli dospět k uspokojivému závěru o 

subjektivních mezích nezměnitelnosti, je dle mého názoru nejprve nezbytné odpovědět na 

otázku, koho lze označit za její (skutečné) adresáty. Domnívám se přitom, že zásadní rozdíl 

mezi závazností a nezměnitelností je třeba spatřovat v tom, že adresáty nezměnitelnosti jsou, 

na rozdíl od závaznosti pravomocného rozhodnutí, toliko orgány, tedy soudy.224 

Nezměnitelnost je účinkem, který směřuje toliko dovnitř soudní soustavy, jelikož rozhodnutí 

je procesním úkonem vyhrazeným soudu.225 Pouze soud tak přímo určuje jeho obsah, 

popřípadě jej mění, zatímco účastník řízení jako jeho adresát může jeho obsah ovlivňovat 

toliko nepřímo, tedy prostřednictvím soudu, na jehož úsudek působí prostřednictvím svých 

procesních úkonů, zejména prostřednictvím návrhů k provádění důkazů. Je to rovněž soud, 

který podle § 103 OSŘ kdykoliv za řízení ověřuje, zda jsou splněny podmínky řízení a dojde-

li k závěru, že o stejné věci již bylo pravomocně rozhodnuto, řízení je povinen pro 

                                                 
222 Zde je opět třeba rozlišovat nezměnitelnost a závaznost jako dva odlišné účinky právní moci (srov. pododdíl 
3.1.2).  
223 K těmto autorům řadím pro účely této diplomové práce zejména ty, kteří hovoří o subjektivních mezích 
právní moci jako takové, přičemž tím implikují, že subjektivními mezemi se vyznačují oba účinky, které s právní 
moci tradičně spojujeme, tedy jak závaznost, tak nezměnitelnost. Nejnázornějším příkladem takového přístupu 
je Dvořák, který v této souvislosti za „ne zcela štastné“ dokonce výslovně označuje znění § 159a odst. 1 OSŘ, 
který spojuje subjektivní meze pouze se závazností pravomocného rozhodnutí (Dvořák, B., 2008. Právní moc 
civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 142). 
224 Obdobnou otázku si klade i Dvořák. Dospívá však k opačnému závěru, když za adresáty nezměnitelnosti 
pravomocného rozhodnutí vedle soudů v zásadě označuje i účastníky řízení, uvádí-li, že „úpravu překážky věci 
pravomocně rozhodnuté lze zároveň chápat jako zákaz opětovného podání shodné žaloby adresovaný 
účastníkům řízení“.  K jeho argumentaci srov. tamtéž, s. 59. 
225 Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 174, 253. 
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neodstranitelný nedostatek podmínky řízení podle § 104 odst. 1 OSŘ usnesením zastavit. 

Neučinil-li by tak, dopustil by se tím porušení základního práva na spravedlivý proces ve 

smyslu čl. 36 Listiny.226 To, že adresáty účinku nezměnitelnosti pravomocného rozhodnutí 

jsou toliko soudy, nic nemění na skutečnosti, že se nezměnitelnost v podobě překážky věci 

pravomocně rozhodnuté projeví v občanském soudním řízení pouze vůči osobám, které lze 

označit za adresáty jeho závaznosti, což je však jen projevem toho, že předpokladem 

uplatnění překážky věci pravomocně rozhodnuté je totožnost předmětu řízení. Takovému 

pojetí nezměnitelnosti dle mého názoru lépe odpovídá i text zákona. Ze znění § 159a odst. 4 

OSŘ, který stanoví, že „jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu 

závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osoby věc projednávána znovu“ je 

totiž dle mého názoru bezpochyby patrné, že upravuje objektivní meze nezměnitelnosti. 

Srovnáme-li jej však s odst. 1, 2 a 3 téhož ustanovení, které jsou věnovány závaznosti 

pravomocného rozhodnutí, je třeba dle mého názoru dospět k závěru, že nezměnitelnosti 

pravomocného rozhodnutí, na rozdíl od jeho závaznosti, zákonodárce subjektivní meze 

neklade.227 Při vymezování účinků právní moci se tak kloním spíše na stranu autorů, kteří 

subjektivní meze právní moci spojují výlučně či alespoň převážně se závazností 

pravomocného rozhodnutí a nikoli s jeho nezměnitelností. Takových autorů, ať už tak činí 

výslovně či nikoli, přitom není pomálu. Nelze si tak například nepovšimnout, že Zoulík ve 

svém výkladu věnovanému účinkům právní moci o subjektivních mezích hovoří pouze 

v souvislosti se závazností pravomocného rozhodnutí, zatímco v kapitole věnované jeho 

nezměnitelnosti s tímto pojmem vůbec nepracuje.228 O něco explicitnější jsou v tomto ohledu 

například Schelleová, která uvádí, že „subjektivními mezemi právní moci je třeba rozumět, že 

výrok pravomocného rozsudku je závazný pro účastníky a všechny orgány, někdy pro 

každého“229 či komentářová literatura, která uvádí, že „pro subjektivní meze právní moci je 

dominující zásadou, že výrok pravomocného rozsudku je závazný jen pro účastníky“.230 

Obdobného přístupu si lze navíc povšimnout i v soudní praxi, která subjektivní meze právní 

moci někdy vymezuje jednoduše jako „okruh subjektů, na něž se závaznost rozhodnutí 

vztahuje“.231 

                                                 
226 Srov. I. ÚS 647/02. 
227 Ustanovení § 159a odst. 1, 2 a 3 OSŘ stanovují subjektivní meze závaznosti pravomocného rozhodnutí tím, 
že výslovně upravují okruh subjektů, vůči kterým je pravomocné rozhodnutí závazné (srov. oddíl 3.1). 
228 Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 284 an. 
229 Schelleová, I., 2006. Civilní proces, Praha: Eurolex Bohemia, s. 574.  
230 Svoboda, K., 2017. Občanský soudní řád: komentář 2. vydání., V Praze: C.H. Beck, s. 679. 
231 Srov. 23 Cdo 2890/2009. 
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4.4 Objektivní meze nezměnitelnosti pravomocného rozhodnutí 

Na rozdíl od toho, co bylo řečeno v předcházejícím oddílu k subjektivním mezím 

nezměnitelnosti, je z § 159a odst. 4 OSŘ dle mého názoru patrné, že nezměnitelnost 

pravomocného rozhodnutí disponuje po vzoru jeho závaznosti mezemi objektivními. Ty lze 

spatřovat přinejmenším v tom, že otázky řešené toliko v odůvodnění pravomocného 

rozhodnutí nepředstavují pro další spor mezi týmiž účastníky překážku věci pravomocně 

rozhodnuté, stanou-li se následně předmětem samostatného řízení.232   

Př.: Skutečnost, že se soud v odůvodnění svého pravomocného rozhodnutí vypořádal s námitkou započtení, 

kterou uplatnil žalovaný jako procesní obranu ve smyslu § 98 OSŘ nebrání tomu, aby se žalovaný domáhal 

tohoto nároku žalobou v samostatném soudním řízení. Nejedná se o překážku věci pravomocně rozhodnuté, 

neboť uvedený výrok žalovaného za této situace nebyl předmětem původního řízení.233 

4.5 Výjimky z nezměnitelnosti pravomocného rozhodnutí 

Vzhledem k tomu, že ochrana ústavně zaručených základních nemůže být bezbřehá, 

ani nezměnitelnost pravomocného rozhodnutí, stejně tak jako jeho závaznost (srov. pododdíl 

3.1.1), není hodnotou absolutní.234 Za dvě základní výjimky z nezměnitelnosti, potažmo ze 

zásady právní jistoty, je přitom třeba považovat mimořádné opravné prostředky a tzv. doložku 

změny poměrů (clausula rebus sic stantibus), respektive nový návrh na zahájení řízení, který 

zákon připouští v případech, kdy dojde ke kvalifikované změně poměrů.235 

4.5.1 Mimořádné opravné prostředky 

Mimořádnými opravnými prostředky směřujícími proti pravomocnému rozhodnutí 

jsou v českém civilním procesu dovolání, žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost. 

Tyto procesní nástroje lze přitom považovat za výjimky z nezměnitelnosti v pravém slova 

smyslu, jelikož právní moc napadeného rozhodnutí, na rozdíl od řádného opravného 

prostředku, pouze nesuspendují (neodkládají), ale umožňují ji v  případech, kdy „převažuje 

zájem na přezkoumání rozhodnutí nad stabilitou právních vztahů nastolenou napadeným 

rozhodnutím pro vzácné pochybnosti o jeho správnosti“236 prolomit tím, že v jejich důsledku 

může dojít k jeho zrušení, popřípadě změně.  

                                                 
232 Srov. Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 87 an. 
233 I. ÚS 2280/14. 
234 Relativní povahu nezměnitelnosti pravomocných soudních rozhodnutí zdůrazňoval již Boura uváděl-li, že „v 
podstatě každé pravomocné soudní rozhodnutí je možno změnit pomocí mimořádných opravných prostředků“. 
Srov. Boura, F., 1957. Soudní rozhodnutí, Praha, s. 113. 
235 Srov. III. ÚS 977/08. 
236 Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 531. 
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Dovolání je tzv. jednotným opravným prostředkem, tedy lze jím napadnout rozsudek i 

usnesení odvolacího soudu,237 které již nabylo právní moci a které dle názoru dovolatele 

spočívá na nesprávném právním posouzení. Dovolání je na rozdíl od odvolání vybudováno na 

kasačním opravném principu, z čehož plyne, že prvotní způsob nápravy napadeného 

rozhodnutí spočívá za předpokladu, že dovolací soud shledá mimořádný opravný prostředek 

opodstatněným, v jeho zrušení (srov. § 243d písm. a) OSŘ). Jsou-li však splněny podmínky § 

243d písm. d) OSŘ, může dojít i k jeho změně. Dovolání je omezeno dvouměsíční lhůtou, 

která běží od doručení rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 240 odst. 1 OSŘ).238  

Žaloba pro zmatečnost slouží k odstranění rozhodnutí vydaného v řízení, které trpí 

závažnými vadami, mezi které řadí zákon mimo jiné okolnost, že mu bránila překážka věci 

pravomocně rozhodnuté (srov. § 229 odst. 2 písm. b) OSŘ) a jejichž „přítomnost v řízení je 

důvodem pro to, aby rozhodnutí vydané v takovém řízení bylo odstraněno bez ohledu na to, 

zda je věcně správné či nikoli“.239 Žaloba pro zmatečnost je vystavěna čistě na kasačním 

opravném systému. Na jejím základě tak může dojít toliko ke zrušení pravomocného 

rozhodnutí či k zamítnutí žaloby (srov. § 235e odst. 2 OSŘ).  

Žaloba na obnovu řízení rovněž směřuje proti pravomocnému rozsudku či usnesení, 

jejím účelem je však, na rozdíl od dovolání, pouze náprava nedostatků skutkové povahy (srov. 

§ 228 odst. 1 OSŘ). Je-li návrhu na obnovu řízení vyhověno, může v obnoveném řízení dojít 

k vydání nového meritorního rozhodnutí, které okamžikem právní moci nahrazuje rozhodnutí 

původní (srov. § 235h odst. 1 OSŘ). Specifikum řízení o žalobě na obnovu řízení tak lze 

spatřovat v tom, že, je-li v něm vydáno nové rozhodnutí, ke zrušení pravomocného 

rozhodnutí, na rozdíl od ostatních mimořádných opravných prostředků, stricto sensu 

nedochází.240  

4.5.2 Doložka změny poměrů 

Druhou výjimkou z nezměnitelnosti pravomocného rozhodnutí je tzv. clausula rebus 

sic stantibus, neboli doložka změny poměrů, která se kromě občanského práva hmotného 

uplatní i v odvětví práva procesního a která umožňuje za předpokladu, že dojde ke 

                                                 
237 Obdobně Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 504. 
238 Srov. § 240 odst. 1 OSŘ. 
239 Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 550. 
240 Obdobně tamtéž, s. 549. 
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kvalifikované změně poměrů, pravomocné rozhodnutí změnit.241 Zákon takový postup 

umožňuje zejména v případě rozsudků odsuzujících k plnění v budoucnu splatných dávek 

nebo k plnění ve splátkách (srov. § 163 OSŘ),242 dále u rozhodnutí o výživném pro nezletilé 

dítě (srov. § 475 ZŘS) či v případě pravomocného rozsudku, kterým bylo určeno, že 

k osvojení dítěte není třeba souhlasu rodičů (srov. § 440 ZŘS). V teorii se v souvislosti 

s těmito rozsudku s ohledem na výše uvedené někdy objevuje pochybnost, zda vůbec nabývají 

materiální právní moci.243 V tomto směru však souhlasím se Zoulíkem, že výhradu změny 

poměrů je třeba považovat, stejně jako je tomu v případě mimořádných opravných prostředků 

(srov. pododdíl 4.5.1), toliko za výjimku z materiální právní moci. Pro tento závěr dle mého 

názoru svědčí nejenom argument, že za předpokladu, že ke změně poměrů nedojde, je 

rozhodnutí stejně nezměnitelné jako ostatní,244 ale v první řadě samotná povaha, respektive 

účel občanského soudního řízení. Účelem občanského soudního řízení, respektive 

pravomocných rozhodnutí, která jsou v něm vydávána, je ochrana subjektivních práv osob, 

které lze označit za adresáty závaznosti těchto rozhodnutí a mezi které řadíme v první řadě 

účastníky řízení (srov. pododdíl 3.1.1). Soud tak v občanském soudním řízení nechrání jenom 

práva žalobce tím, že žalobě vyhoví, shledá-li jeho nárok opodstatněným, ale rovněž práva 

žalovaného tím, že vydá rozhodnutí, kterým žalobu zamítne a kterým zároveň vyloučí, aby se 

žalobce totožného nároku s úspěchem domáhal opětovně. Nezměnitelnost pravomocného 

rozhodnutí je tak dle mého názoru spolu s jeho závazností třeba považovat za nástroj ochrany 

soukromých subjektivních práv, kterým musejí být s ohledem na účel občanského soudního 

řízení vybavena v zásadě všechna rozhodnutí, která jsou v něm vydávána.  

Př.: Pro ilustraci lze uvést, že v tom se občanské soudní řízení, potažmo řízení soudní jako takové, může lišit od 

některých druhů řízení správních, v nichž lze vydávat  tzv. negativní rozhodnutí. Tato rozhodnutí se vyznačují 

tím, že do právní sféry jejich adresátů nijak nezasahují a materiální právní moci tak podle některých pojetí 

skutečně nenabývají. Z toho důvodu zejména nevytvářejí ani překážku věci pravomocně rozhodnuté. Příkladem 

takového rozhodnutí může být zamítavé rozhodnutí Ministerstva vnitra o žádosti o udělení státního občanství, 

které nebrání tomu, aby tentýž žadatel podal ve „stejné věci“ žádost opětovně.  

  

                                                 
241 Důvody ospravedlňující změnu rozhodnutí musejí skutečně dosáhnout intenzity změn závaznějšího rozsahu, 
která je důsledkem podstatné změny v těch skutečnostech, které tvořily podklad pro původní rozhodnutí (srov. 
Svoboda, K., 2017. Občanský soudní řád: komentář 2. vydání., V Praze: C.H. Beck, s. 697). 
242 „Pokud pro podstatnou změnu okolností znamenající pro účastníky přílišnou tvrdost, nespravedlnost nebo 
jiný druh nežádoucího rozporu s hmotněprávní situací“ (srov. tamtéž s. 696). 
243 Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 280, 288. 
244 Tamtéž, s. 280. 
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5. Vykonatelnost rozhodnutí 

„Jednou z nezbytných povinností demokratického právního státu, který chrání práva a 

svobody jednotlivců ve své jurisdikci a zároveň si monopolizuje legální donucení, je zajištění 

vymahatelnosti práva.“245 Vykonatelnost je tak vedle závaznosti a nezměnitelnosti 

pravomocného rozhodnutí beze sporu třeba považovat za integrální součást základního práva 

na soudní ochranu tak, jak je zakotveno v čl. 36 odst. 1 Listiny a jak o něm bylo pojednáno 

ve třetí kapitole diplomové práce. V právním státě, kterým je dle čl. 1 odst. 1 Ústavy i Česká 

republika, totiž nepostačuje, že stát svým subjektům (a sobě) právo v objektivním smyslu dá s 

tím, že se jím bude sám spravovat, nýbrž je dále nutné, aby subjektivní práva a povinnosti, 

které z něj plynou, byly také fakticky vynutitelné.246 Institut právní moci, respektive jeho 

účinky tak, jak byly předmětem třetí a čtvrté kapitoly této diplomové práce, totiž přes veškeré 

záruky, které poskytují, nejsou samy o sobě schopny zajistit, že povinnosti, které jsou 

prostřednictvím pravomocného rozhodnutí uloženy či deklarovány, budou splněny.247 Jak 

totiž uvádí Zoulík, „závaznost je s to zajistit jen dobrovolnou realizaci, nikoli případ 

nesplnění obsahu výroku rozhodnutí“.248 Ochrana soukromých subjektivních práv by tak 

nebyla kompletní bez vykonatelnosti, kterou lze naopak rozumět možnost jeho realizace 

prostřednictvím mocenských prostředků státního donucení, případně alespoň pod kontrolou 

státní moci,249 jinak řečeno „vlastnost rozhodnutí spočívající v tom, že není-li povinnost v něm 

uložená splněna dobrovolně, může být vykonána donucením orgánu státní moci“.250 

Ztotožňuji se přitom s názorem, že ve vykonatelnosti lze, obdobně jako tomu bylo u 

závaznosti pravomocného rozhodnutí ve vztahu k jeho adresátům (srov. pododdíl 3.1.1), 

spatřovat výraz závaznosti coby jednoho z pojmových znaků každé právní normy, který má 

                                                 
245 Srov. I. ÚS 1928/11. 
246 Kurka, V. & Drápal, L., 2004. Výkon rozhodnutí v soudním řízení, Praha: Linde, s. 9, obdobně srov. Macur, J., 
1998. Kurs občanského práva procesního: exekuční právo, Praha: Beck, s. 2. 
247 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 75.  
248 Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 290. 
249 Macur, J., 1998. Kurs občanského práva procesního: exekuční právo, Praha: Beck, s. 32, obdobně srov. 
například Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 290. Tato definice 
reflektuje dvoukolejnost exekučního řízení, jehož úpravu je třeba hledat vedle části 6. OSŘ rovněž v  zákoně č. 
120/2001 Sb., exekuční řád (dále jen „EŘ“). Povaha exekutorského úřadu, kterým stát pouze přenesl část 
výkonu své moci – specificky moci soudní – na soudní exekutory, odůvodňuje významné ingerence státu do 
exekuční činnosti. Ta se projevuje v neposlední řadě tím, že na exekuci prováděné soudními exekutory se 
významně podílí rovněž soudy. Dokud exekuční soud exekutora na základě § 43a odst. 3 EŘ provedením 
exekuce nepověří, exekutor nesmí provádět ani úkony přípravného charakteru. Lze tak upřesnit, že v případě 
exekučního řízení nedochází k výkonu rozhodnutí prostřednictvím státní moci, ale toliko pod její kontrolou. 
250 Srov. 33 Odo 6/2002. Vykonatelnost rozhodnutí je tak „vlastnost, která je činí způsobilým k tomu, aby bylo i 
proti vůli povinného subjektu uskutečněno“ (srov. 21 Cdo 1833/2002). 
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zajistit, že její obsah lze nuceně uskutečnit tak, aby mohly být účinným nástrojem regulace 

lidského chování.251 

S ohledem na výše uvedené nelze přehlížet, že mezi instituty vykonatelnosti a právní 

moci existuje úzká souvislost, kterou lze dle mého názoru spatřovat v rovině obou účinků, 

které s právní mocí zákon spojuje, tedy jak v rovině závaznosti pravomocného rozhodnutí, tak 

v rovině jeho nezměnitelnosti.252 Tato souvislosti spočívá zaprvé v tom, že závaznost 

pravomocného rozhodnutí ve vztahu k jeho adresátům tak, jak byla vymezena v pododdílu 

3.1.1, je vykonatelností přinejmenším v některých případech (fakticky) podmíněna.  To je 

dáno zejména právními důsledky, které s vykonatelností spojuje zákon a které umožňují 

domáhat se vynucení této závaznosti i v případech, kdy není respektována dobrovolně,253 

respektive v případech, kdy se rozhodnutí v souladu s prvotním účelem občanského soudního 

řízení nerealizuje tzv. „samočinně“,254 tedy bez dalších zásahů státní moci (srov. § 251 OSŘ a 

§ 37 odst. 2 písm. a) EŘ). Za skutečně „závazné“ lze totiž v takových případech považovat 

pouze rozhodnutí, které je zároveň vykonatelné.255 Z praktického hlediska navíc v této 

souvislosti nelze dle mého názoru opomíjet ani mimoprávní rozměr vykonatelnosti, který 

spočívá v tom, že je s ní spojen i nezanedbatelný efekt psychologický. Ten adresáta 

rozhodnutí motivuje k dobrovolnému splnění povinností, které mu byly jeho prostřednictvím 

uloženy, respektive deklarovány s vědomím, že neučiní-li tak ve stanovené lhůtě dobrovolně, 

ponese vedle původního plnění případně i povinnost hradit náklady jejich soudního výkonu, 

respektive exekuce. Preventivně tím navíc působí i na osoby stojící mimo občanské soudní 

řízení, které od obdobného jednání nepřímo odrazuje. Souvislost mezi oběma instituty 

spočívá za druhé rovněž v (logické) podmíněnosti, která panuje mezi vykonatelností a druhým 

z účinků právní moci, tedy nezměnitelností. Tuto souvislost je třeba spatřovat v tom, že 

v zájmu právní jistoty má být vykonatelným v zásadě pouze rozhodnutí, které nabylo právní 

moci a stalo se tak nezměnitelným a které tak zaručuje, že „je nutno považovat věc 

v nalézacím řízení za vyřízenou a definitivně ukončenou tak, že (až na výjimky, pozn. autora) 

                                                 
251 Schelleová, I., 2006. Civilní proces, Praha: Eurolex Bohemia, s. 779. 
252 Souvislost mezi oběma instituty se dle mého názoru projevuje již v systematice zákonné úpravy, ve které 
úprava vykonatelnosti rozsudku (srov. § 160 an. OSŘ) bezprostředně navazuje na úpravu jeho právní moci 
(srov. § 159 a 159a OSŘ).  
253 Neztotožňuji se tak s názorem, že povinnost splnit rozhodnutím uložené či deklarované povinnosti vzniká 
adresátovi pravomocného rozhodnutí až okamžikem jeho formální vykonatelnosti. Vznik této procesní 
povinnosti je totiž dle mého názoru třeba spojovat v zásadě již s okamžikem jeho právní moci, respektive 
závaznosti (srov. bod 3.1.1). 
254 Obdobně Schelleová, I., 2006. Civilní proces, Praha: Eurolex Bohemia, s. 779. 
255 Jak jsem uvedl již v pododdílu 3.1.1, závaznost jako účinek právní moci je z povahy věci podmíněna 
vynutitelností. Ta na sebe v případě závaznosti pravomocného rozhodnutí ve vztahu k jeho adresátům bere 
podobu vykonatelnosti. 
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již nelze očekávat žádné změny v konečném řešení sporu o právo“.256 To je dostatečně 

pádným důvodem pro to, aby se vykonatelnost rozsudku jako prvotní formy meritorního 

rozhodnutí (srov. § 152 odst. 1 OSŘ) odvíjela s výjimkou případů předběžné vykonatelnosti 

(srov. oddíl 5.4) právě od okamžiku jejich (formální) právní moci (srov. pododdíl 5.2).257  

 I přes tyto souvislosti je však zejména v zájmu pružnosti občanského soudního řízení 

jako primárního nástroje ochrany soukromých subjektivních práv, který musí být schopen 

poskytovat účinnou ochranu stále širšímu okruhu hodnot258 vykonatelnost koncipována jako 

samostatná vlastnost rozhodnutí, která je na právní moci v zásadě nezávislá. Tuto nezávislost 

je třeba spatřovat v první řadě v tom, že vykonatelnost nelze považovat za „komponentu 

(materiální) právní moci tak, jako jimi jsou závaznost a nezměnitelnost rozhodnutí“.259 To se 

v praxi projevuje zejména tím, že právní moc a vykonatelnost se mohou jako samostatné 

vlastnosti rozhodnutí vydávaných v občanském soudním řízení z časového hlediska vzájemně 

předbíhat, případně nastávat současně. Zatímco pravidlem jsou tak rozhodnutí, která nabyla 

právní moci, ale (zatím) nejsou vykonatelná, v občanském soudním řízení se vyskytují i 

rozhodnutí, která se vykonatelnými stávají právě okamžikem nabytí právní moci (rozsudky 

nahrazující projev vůle a rozsudky statusové, srov. pododdíl 5.2.1), či rozhodnutí, která 

nejsou pravomocná, ale jsou již vykonatelná (rozsudky předběžně vykonatelné, srov. oddíl 

5.4). Z čistě legislativně technického hlediska tak lze uvést, že „účinek vykonatelnosti lze 

konstruovat bez ohledu na právní moc“, pročež skutečnost, že vykonatelnost je v podmínkách 

českého civilního procesu v zásadě navázána na právní moc nelze považovat za pojmovou 

nutnost, ale toliko za právně-politické rozhodnutí zákonodárce.260 

Jak procesní teorie často připomíná, vykonatelnost rozhodnutí nelze redukovat na tzv. 

vykonatelnost v užším slova smyslu, respektive na možnost domáhat se nařízení jeho 

soudního výkonu či exekuce některým ze způsobů taxativně vyjmenovaných v § 258 OSŘ či 

§ 59 EŘ.261 Vykonatelnost (v tzv. v širším slova smyslu) je totiž s ohledem na účel 

                                                 
256Macur, J., 1998. Kurs občanského práva procesního: exekuční právo, Praha: Beck, s. 32. 
257„Počátek běhu pariční lhůty je většinou vázán na nabytí právní moci rozhodnutí, tj. existenci závazného a 
nezměnitelného rozhodnutí konečného rozhodnutí ve věci. Výjimkou jsou tzv. rozhodnutí předběžně 
vykonatelná“ (srov. IV. ÚS 3929/16).  
258 Tato tendence se projevuje zejména v krystalizaci občanského soudního řízení nesporného jako zvláštního 
druhu civilního procesu, jehož úprava je s účinností od 1. 1. 2014 soustředěna ve zvláštním přepise, kterým je 
ZŘS. V této souvislosti srov. rovněž oddíl 5.4 a výklad o předběžné vykonatelnosti. 
259 Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 290. 
260 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 76. 
261 Tamtéž, s. 76, obdobně např. Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: 
Leges s. 290. Co se způsobů výkonu rozhodnutí, respektive exekuce týká, uveďme pro účely dalšího výkladu 
pouze ve stručnosti, že ustanovení § 258 odst. 1 OSŘ stanoví, že rozhodnutí ukládající zaplacení peněžité částky 
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občanského soudního řízení spočívající v účinné ochraně soukromých subjektivních práv, 

respektive jejich prosazování, třeba považovat za obecnou vlastnost všech rozhodnutí, která 

jsou v něm vydávána.262 Způsob, kterým dochází k realizaci právních vztahů, o nichž se tato 

rozhodnutí vyslovují, se však může s ohledem na povahu těchto vztahů lišit. Platí tak, že 

pouze rozhodnutí ukládající povinnost k určitému plnění, ať už peněžitému či nepeněžitému, 

jsou způsobilými exekučními tituly ve smyslu § 274 OSŘ či § 40 EŘ a mohou tak být 

vykonány některým z výše uvedených způsobů. Naopak, co se týká rozhodnutí, která takovou 

povinnost neukládají, ustanovení o jejich výkonu bychom v části šesté OSŘ či v EŘ hledali 

marně. Postup podle těchto ustanovení totiž není zapotřebí, jelikož k realizaci právních 

vztahů, o kterých se tato rozhodnutí vyslovují či, chceme-li, k jejich „výkonu“ a tím k ochraně 

soukromých subjektivních práv dochází již tím, že všechny orgány, které jsou adresáty jejich 

závaznosti a kterými jsou vedle soudů rovněž správní orgány (srov. oddíl 3.1), jsou povinny 

z nich při své činnosti bez dalšího vycházet (srov. oddíl 5.2).263  

Jak jsem uvedl již v souvislosti s výkladem o závaznosti pravomocného rozhodnutí a 

jak znovu vyvstalo i v úvodu této kapitoly, monopolem na ochranu (soukromých) 

subjektivních práv, za jejíž součást je vedle jejich nalézání bezesporu třeba považovat i 

možnost domáhat se jejich prosazení prostřednictvím jejich nuceného výkonu, disponuje stát 

jako hlavní subjekt veřejné správy.264 Stát tím nejenom v oblasti nalézání soukromých 

subjektivních práv (srov. kapitolu 3.), ale tím spíše pak v oblasti jejich nuceného výkonu 

vylučuje jakoukoli šířeji se uplatňující svépomoc soukromoprávních subjektů.265 Zákon proto 

stanoví, že nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se 

oprávněný obrátit s návrhem na výkon rozhodnutí na soud jako na orgán státní moci (srov. § 

                                                                                                                                                         
lze vykonat srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, správou nemovité věci, prodejem movitých věcí a 
nemovitých věcí, postižením závodu a zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitým věcem. Jde-li o 
rozhodnutí ukládající jinou povinnost, než zaplacení peněžité částky, řídí se jeho výkon podle odst. 2 povahou 
uložené povinnosti, přičemž v úvahu přichází provedení vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, 
provedením prací a výkonů. Ukládá-li vykonávané rozhodnutí, aby povinný podle něho provedl pro 
oprávněného nějakou práci, kterou může vykonat i někdo jiný než povinný (povinnost k tzv. zastupitelnému 
plnění), postupuje soud, respektive exekutor při provádění výkonu podle ustanovení § 350 OSŘ. Jestliže 
vykonávané rozhodnutí ukládá povinnému jinou povinnost (povinnost k tzv. nezastupitelnému plnění) řídí se 
realizace výkonu ustanovením § 351 OSŘ. Obdobnou úpravu nalezneme i v EŘ s tím rozdílem, že jeho § 59 mezi 
způsoby, kterými se lze domáhat výkonu exekučního titulu ukládajícího peněžité plnění, řadí navíc i pozastavení 
řidičského oprávnění. Obě zákonná ustanovení jsou taxativní, tedy zde uvedený výčet způsobů výkonu 
rozhodnutí, respektive exekuce představuje numerus clausus (srov. § 257 OSŘ). 
262 Dvořák, B., 2008. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, Praha: C.H. Beck, s. 76. Obdobně 
např. Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 290. 
263 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 777. 
264 Hendrych, D. et al., 2016. Správní právo: obecná část 9. vydání 2016., Praha: C.H. Beck, s. 65. 
265 Macur, J., 1998. Kurs občanského práva procesního: exekuční právo, Praha: Beck, s. 2. 
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251 odst. 1 OSŘ).266 K zásadnímu posunu v této oblasti došlo v zájmu zefektivnění procesu 

nuceného výkonu rozhodnutím uložených či deklarovaných povinností k 1. 9. 2001, kdy 

nabyl účinnosti zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, kterým stát přenesl část výkonu své 

moci – specificky moci soudní – na soudní exekutory. Jimi jsou sice fyzické osoby, avšak 

z hlediska funkcionálního vykonávají tyto osoby státní moc“.267 S účinností od tohoto data tak 

k  nucenému výkonu vykonatelných rozhodnutí či jiných exekučních titulů dochází 

prostřednictvím zákonem upraveného postupu, který se označuje jako (soudní) výkon 

rozhodnutí, respektive exekuce.268 Přestože průběh tohoto řízení, respektive jeho zásady 

přesahují zadání této diplomové práce, domnívám se, že je pro účely následujícího výkladu 

účelné alespoň ve stručnosti předejmout některá jeho specifika. Řízení vykonávací, respektive 

exekuční lze vedle řízení nalézacího považovat za jeden ze dvou základních druhů civilního 

procesu.269 Přestože oba tyto druhy sledují ve výsledku totožný cíl, kterým je ochrana 

soukromých subjektivních práv, respektive jejich prosazování, liší se svým bezprostředním 

účelem, jelikož „cílem vykonávacího řízení je (na rozdíl od řízení nalézacího, pozn. autora) 

výhradně realizace existujícího a vykonatelného exekučního titulu, nikoli přezkum exekučního 

titulu a zjišťování případných procesních pochybení, k nimž před jeho vynesením došlo“.270 

Byť tak na sebe řízení nalézací a vykonávací zpravidla časově i věcně navazují,271 oba druhy 

občanského soudního řízení jsou s ohledem na svůj rozdílný účel koncipovány jako na sobě 

v zásadě nezávislé.272 To se projevuje zejména v ustanovení § 254 OSŘ, který stanoví, že na 

                                                 
266 Ani právo domáhat se nuceného výkonu či exekuce rozhodnutí však nemůže být zneužíváno šikanózními 
exekučními návrhy: „K podání návrhu na exekuci po vykonatelnosti exekučního titulu za situace, kdy je zcela 
zřejmé, že povinný je připraven plnit a potřebuje k tomu jen součinnost oprávněného, lze považovat za zneužití 
práva na soudní ochranu. Takové zneužití práv může být důvodem pro zastavení exekuce (výkonu rozhodnutí) 
podle § 268 odst. 1 písm. h). Smyslem exekučního řízení je totiž vymožení práva a nikoli potrestání dlužníka. 
Poskytnutí ochrany zjevnému šikanóznímu exekučnímu návrhu je porušením práva povinného na spravedlivý 
proces chráněného čl. 36 odst. 1 LZPS“ (srov. IV. ÚS 3216/14). 
267 Srov. I. ÚS 3111/10. „Veřejnou moc vykonává stát především prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, 
výkonné a soudní a za určitých podmínek ji může vykonávat i prostřednictvím dalších subjektů“ (srov. 28 Cdo 
982/2012). 
268 Schelleová, I., 2006. Civilní proces, Praha: Eurolex Bohemia, s. 779. Na tomto místě není pro účely dalšího 
výkladu od věci malá terminologická vsuvka. Od tradičního latinského pojmu exekuce se z ideologických 
důvodů odchýlil OSŘ, který jej nahradil pojmem (soudní) výkon rozhodnutí. Termín exekuce se do českého 
civilního procesu navrátil formálně až s EŘ, kterým zákonodárce do českého právního řádu zavedl nový systém 
nuceného výkonu (Tripes, A., 2006. Exekuce v soudní praxi 3. vyd., Praha: Beck, s. 3).  Byť se tak pro účely 
dalšího výkladu členění na výkon rozhodnutí a exekuci přidržím, lze předejmout, že pro účely této diplomové 
práce, která se zabývá toliko vykonatelností rozhodnutí, nemá rozlišování mezi těmito paralelními systémy jeho 
nuceného výkonu, až na výjimky (srov. další výklad), praktického významu. Lze tak předejmout, že co bude v 
souvislosti s vykonatelností řečeno o výkonu rozhodnutí, platí obdobně i pro exekuci a naopak. 
269 Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 39.  
270 Anon., 2013. Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce, Praha: Wolters Kluwer ČR., s. 27. 
271 Kurka, V. & Drápal, L., 2004. Výkon rozhodnutí v soudním řízení, Praha: Linde, s. 15.  
272 Mám za to, že projev nezávislosti řízení nalézacího a vykonávacího lze spatřovat rovněž v institutu 
předběžné vykonatelnosti, který zejména umožňuje, aby vykonávací řízení započalo ještě před tím, než je 
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výkon rozhodnutí se sice užije ustanovení předcházejících částí OSŘ, tedy včetně jeho části 

třetí upravující řízení nalézací, to však pouze za předpokladu, že část šestá OSŘ neuvádí 

jinak.273 Jednou z takových výjimek je přitom i § 253 OSŘ, který stanoví, že výkon 

rozhodnutí soud nařídí zpravidla bez slyšení povinného (srov. odst. 1), respektive, že jednání 

soud nařídí jen považuje-li to za nutné nebo stanoví-li tak zákon (srov. odst. 2).274 To se 

projevuje v tom, že splnění určitých předpokladů, které je podmínkou vyhovění návrhu na 

nařízení výkonu rozhodnutí, respektive exekuce, přesněji řečeno pověření soudního exekutora 

jejím provedením (srov. další výklad), lze prokazovat jen zákonem stanoveným způsobem. 

Lze tak uvést, že zásada volného hodnocení důkazů, která ovládá řízení nalézací, je v řízení 

vykonávacím, respektive exekučním, s ohledem na jeho účel, omezena ve prospěch legální 

teorie důkazní. 

V souvislosti s výkladem o vykonatelnosti rozhodnutí je rovněž vhodné uvést, že jak 

řízení vykonávací, tak řízení exekuční lze označit za subsidiární nástroj ochrany soukromých 

subjektivních práv v tom smyslu, že má v zásadě proběhnout pouze za předpokladu, že 

adresát rozhodnutí povinnosti, které mu byly jeho prostřednictvím uloženy či deklarovány, 

nesplní v zákonem či soudem stanovené lhůtě dobrovolně. Vzhledem k tomu, že věcná 

legitimace ve vykonávacím, respektive exekučním řízení vyplývá bezprostředně z exekučního 

titulu (srov. oddíl 5.1), je však v této souvislosti třeba upřesnit, že to, zda povinný splnil či 

nikoli, nebude soud před nařízením výkonu zkoumat.275 Ukáže-li se však, že návrh na exekuci 

byl podán bezdůvodně a dojde-li k jejímu zastavení, nic nebrání tomu, aby se tato skutečnost 

zohlednila ve výroku o náhradě nákladů řízení.276 Vykonávací, respektive exekuční řízení je 

konečně po vzoru řízení nalézacího rovněž možné označit za fakultativní nástroj ochrany 

z toho důvodu, že je v zásadě ovládáno zásadou dispoziční. Tento závěr se uplatní 

bezvýjimečně v případě řízení exekučního (srov. § 37 odst. 1 EŘ), v řízení o soudní výkon 

                                                                                                                                                         
nalézací řízení se všemi zárukami z toho plynoucími pravomocně ukončeno. Tradičně zmiňovaným dokladem o 
nezávislosti obou druhů civilního procesu je pak skutečnost, že na řízení nalézací nemusí s ohledem na zásadu 
dispoziční nutně navazovat řízení vykonávací či exekuční a naopak, že vykonávacímu, respektive exekučnímu 
řízení nemusí s ohledem na variabilitu exekučních titulů, jejichž výkonu se v nich lze domáhat, předcházet řízení 
nalézací. 
273 Kurka, V. & Drápal, L., 2004. Výkon rozhodnutí v soudním řízení, Praha: Linde, s. 17. 
274 Proto také „vzhledem k tomu, že exekuční řízení je zvláštním řízením, nelze spatřovat v tom, že účastník nebyl 
vyslechnut (osobně slyšen) ani nebyly při jednání provedeny další jím navrhované důkazy, porušení práv 
stanovených v čl. 96 odst. 2 Ústavy a čl. 38 odst. 2 Ústavy“ (srov. III. ÚS 280/95). 
275„Při nařízení výkonu rozhodnutí soud nezjišťuje, zda (v jakém rozsahu) povinný vymáhanou povinnost 
dobrovolně splnil, popřípadě do jaké míry je splnění povinností závislé na součinnosti třetích osob, ale v tomto 
směru vychází z tvrzení oprávněného v návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí. Okolnosti takové povahy mohou 
být hodnoceny jen v řízení o zastavení výkonu rozhodnutí, které předpokládá provádění dokazování“ (srov. 20 
Cdo 2101/2007 a 20 Cdo 4270/2009). 
276 Srov. 20 Cdo 50/2008. 
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rozhodnutí tomu tak bude pouze s výjimkou výkonu rozhodnutí ve věci ochrany proti 

domácímu násilí a ve věcech péče soudu o nezletilé (srov. § 251 OSŘ a § 492 a § 497 odst. 1 

ZŘS).277 

5.1 Vykonatelnost a věcná správnost exekučního titulu 

Jeden z hlavních projevů zmíněné nezávislosti vykonávacího řízení na řízení 

nalézacím lze spatřovat v zásadě (přísné) formalizace předpokladů pro výkon rozhodnutí, 

která „má především umožnit aby řešení právních sporů bylo rozděleno do dvou základních 

etap, které současně vyjadřují určitou dělbu práce mezi orgány činnými v nalézacím řízení a 

orgány činnými v řízení vykonávacím“.278 Vykonávací, respektive exekuční řízení, nemůže 

být koncipováno jako přezkumná instance řízení nalézacího, jelikož to by kompromitovalo 

jeho účel spočívající v bezodkladné realizaci existujícího a vykonatelného exekučního 

titulu.279 Judikatura Nejvyššího soudu proto tradičně vychází ze závěru, že soud není při 

výkonu rozhodnutí oprávněn přezkoumávat věcnou správnost vykonávaného rozhodnutí, ale 

že je naopak jeho obsahem vázán a je povinen z něj vycházet.280 To se projevuje tím, že 

„případné vady nalézacího řízení se do vykonávacího řízení nepřenášejí“, respektive tím, že 

„okolnost, že soudní řízení, jež předcházelo vydání k výkonu navrženého rozhodnutí, bylo 

postiženo vadou, nezakládá současně vadu řízení o výkon takového rozhodnutí“.281 Z toho lze 

vyvozovat, že na vykonatelnost rozhodnutí tak nemá vliv jeho věcná správnost, když věcně 

nesprávné rozhodnutí, které je v rozporu se skutečnými hmotněprávními poměry se, nahlíženo 

čistě optikou soudního výkonu rozhodnutí, respektive exekuce, rovná rozhodnutí věcně 

                                                 
277 Specifikum rozhodnutí vydávaných v řízení ve věcech ochrany proti domácímu násilí a ve věcech péče soudu 
o nezletilé spočívá v tom, že jejich výkonem jsou bezprostředně dotčeny osoby, kterými jsou především 
nezletilé děti. Výkon těchto rozhodnutí, jehož úpravu nalezneme v ustanoveních § 492 až 496 ZŘS, tak 
zákonodárce v zájmu ochrany těchto osob svěřuje výlučně do rukou soudu, který k němu přistupuje z moci 
úřední bez dalšího poté, co rozhodnutí vynese. Řízení vykonávací tak v těchto případech bezprostředně 
navazuje na řízení nalézací a neprojeví se v něm výše uvedená nezávislost řízení nalézacího a vykonávacího, 
respektive jejich striktní oddělení jako dvou samostatných druhů občanského soudního řízení (srov. Frintová in 
Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges., s. 161). 
278 Macur, J., 1998. Kurs občanského práva procesního: exekuční právo, Praha: Beck, s. 32. 
279 Tím se účastníci řízení v souladu s výše uvedenou dělbou moci mezi orgány činnými v občanském soudním 
řízení rovněž motivují k tomu, aby o nápravu případných nesprávností podkladových rozhodnutí usilovali již 
v řízení nalézacím, jelikož ve vykonávacím řízení již nemohou být zohledňovány. 
280Srov. 20 Cdo 3535/2007. Námitky povinného stran kupní smlouvy, odstoupení od ní či důvodnosti žaloby tak 
nejsou ve vykonávacím řízení relevantní (srov. Anon., 2013. Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a 
exekuce, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 21). 
281 Srov. 20 Cdo 3596/2009. Ke stejnému závěru dospěl v minulosti Nejvyšší soud i ve vztahu k rozhodčímu 
řízení, když judikoval, že „případné vady nalézacího řízení se do řízení o výkonu rozhodnutí nepřenášejí. 
V projednávaném případě to tedy znamená, že vytýkané nedostatky rozhodčího řízení (námitka týkající se 
platnosti rozhodčí doložky a ustanovení rozhodce), jehož výsledkem bylo vydání podkladového rozhodnutí, jsou 
pro nařízení výkonu rozhodnutí bez významu“ (srov. 20 Cdo 1940/2008). K vývoji této judikatury srov. 
následující výklad. 
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správnému.282 Tento závěr se, s ohledem na výše znázorněnou komplementaritu řízení 

nalézacího a vykonávacího uplatní bez výjimky v případech, kdy exekučním titulem je 

rozhodnutí, které má původ v občanském soudním řízení. Nad rámec zadání diplomové práce 

lze zmínit, že k poměrně dynamickému vývoji soudní praxe však v této oblasti došlo ve vtahu 

k jiným exekučním titulů, konkrétně rozhodčím nálezům. „Otázka přezkumu rozhodčích 

nálezů, respektive rozhodčích doložek ve fázi navrhovaného nebo již probíhajícího výkonu 

rozhodnutí, respektive exekuce vyvstala zejména v souvislosti se změnou judikatury ohledně 

platnosti určitého druhu rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách.“283 V judikatuře 

obecných soudů, ale i Nevyššího soudu, která mimo jiné charakterizovala rozhodčí řízení jako 

„jakýsi „odklon“ od klasického soudního řízení, proti jehož výsledku existují pouze velmi 

omezené možnosti soudního přezkumu“284 začala být patrná tendence se od předpokladu 

nepřezkoumatelnosti rozhodčích nálezů ve vykonávacím, respektive exekučním řízení, více či 

méně odklánět.285 Judikaturu, která byla v tomto směru nejednotná, usměrnil až zákonodárce 

novelou RozŘ, která změnila znění jeho § 35 tak, že přezkum rozhodčích nálezů definitivně 

situovala do řízení nalézacího, respektive do řízení o zrušení rozhodčího nálezu tak, jak je 

upraveno v § 31 an. RozŘ.286  

5.2 Formální vykonatelnost rozhodnutí a okamžik jejího nabytí 

Aby mohlo být rozhodnutí či jiný exekuční titul způsobilým podkladem pro nucený 

výkon povinností, které jsou jeho prostřednictvím uloženy či deklarovány, musí nejprve 

v souladu se zásadou formalizace předpokladů pro výkon rozhodnutí287 splnit zákonem 

                                                 
282 Srov. Kurka, V. & Drápal, L., 2004. Výkon rozhodnutí v soudním řízení, Praha: Linde, s. 74, obdobně srov. 
Macur, J., 1998. Kurs občanského práva procesního: exekuční právo, Praha: Beck, s. 23. To samozřejmě nebrání 
povinnému v tom, aby věcnou správnost podkladového rozhodnutí napadal prostřednictvím řádných či 
mimořádných opravných prostředků a aby tak docílil jeho změny, popřípadě zrušení. Ty budou mít za následek 
rovněž ztrátu jeho vykonatelnosti, kterou bude soud, respektive exekutor povinen ve vykonávacím, případně 
exekučním řízení zohlednit (srov. oddíl 5.2). 
283 Macková, A., Zkoumání platnosti rozhodčí doložky ve vykonávacím řízení ve světle práv na soudní ochranu. 
Bulletin advokacie, 2016, č. 1-2, s. 35.  
284 Srov. 31 Cdo 958/2012. 
285 Srov. např. 31 Cdo 958/2012: „Nejsou tudíž správné námitky dovolatelky, že exekučnímu soudu nepřísluší 
zkoumat platnost rozhodčí doložky“. 
286 Znění § 35 RozŘ účinné od 1. dubna 2012 stanoví, že je-li rozhodčí nález nad rámec obecných důvodů 
k zastavení vykonávacího řízení či exekuce tak, jak jsou vyjmenovány § 268 odst. 1 OSŘ, stižen určitými vadami 
(srov. § 35 odst. 1 RozŘ), může strana, proti níž byl soudem nařízen výkon rozhodčího nálezu, bez ohledu na 
skutečnost, zda se v zákonné lhůtě domáhala jeho zrušení u soudu či nikoli (srov. § 31 RozŘ), podat návrh na 
zastavení výkonu. Tomuto návrhu přitom odpovídá povinnost soudu provádějícího výkon rozhodčího nálezu 
řízení o výkon rozhodnutí přerušit a povinnému uložit, aby do 30 dnů podal u příslušného soudu návrh na 
zrušení rozhodčího nálezu. Není-li přitom v této lhůtě návrh podán, pokračuje soud v řízení o výkon rozhodčího 
nálezu. K nesprávné aplikaci § 35 RozŘ obecnými soudy srov. Macková, A., Zkoumání platnosti rozhodčí doložky 
ve vykonávacím řízení ve světle práv na soudní ochranu, Bulletin advokacie, 1-2/2016, s. 35. 
287 Kurka, V. & Drápal, L., 2004. Výkon rozhodnutí v soudním řízení, Praha: Linde, s. 74. 
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stanovené předpoklady a stát se tak formálně vykonatelným. Formální vykonatelnost lze 

označit za vlastnost rozhodnutí, která ve většině případů osvědčuje, že základní předpoklad 

výkonu rozhodnutí či exekuce jako subsidiárního nástroje ochrany soukromých subjektivních 

práv (srov. předchozí výklad) byl splněn, tedy že došlo k (marnému) uplynutí pariční lhůty 

bez ohledu na to, zda se její běh odvíjel od právní moci rozhodnutí či od okamžiku jeho 

doručení tomu, kdo má podle něj plnit (srov. další výklad) a že cíle občanského soudního 

řízení, tedy účinné ochrany soukromých subjektivních práv, v zásadě nebude možné docílit 

bez opětovné intervence státní moci. S ohledem na to, že ne všechna rozhodnutí vydávaná 

v občanském soudním řízení, byť jich bude většina, však ukládají povinnost k plnění, tomu 

tak nemusí být vždy (srov. další výklad).   

Tím, zda je podkladové rozhodnutí nebo jiný exekuční titul z hledisek zakotvených 

v příslušných právních předpisech (srov. další výklad) vykonatelné jak po stránce formální, 

tak po stránce materiální, tedy obsahové,288 se soud spolu s ostatními předpoklady nařízení 

výkonu rozhodnutí či exekuce zabývá vždy z úřední povinnosti. „Vykonatelnost – v jednotě 

obou aspektů – lze (totiž, pozn. autora) ztotožnit s vlastností exekučního titulu, která ho činí 

způsobilým k nucenému uskutečnění cestou výkonu rozhodnutí (exekuce).“289 V kontextu 

výkladu, který byl v kapitole druhé této diplomové práce věnován institutu právní moci, není 

přitom od věci poznamenat, že formální a materiální vykonatelnost jsou na sobě, na rozdíl od 

formální a materiální právní moci, zcela nezávislé. Zatímco s formální právní mocí se tak 

rozhodnutí stává automaticky pravomocným i „materiálně“, jelikož formální a materiální 

právní moc je, jak bylo demonstrováno ve druhé kapitole diplomové práce, třeba považovat za 

dvě stránky téhož právního jevu, které od sebe v zásadě nelze oddělovat, formální 

vykonatelnost rozhodnutí bez dalšího neimplikuje, že je toto rozhodnutí vykonatelné i 

materiálně a naopak. V občanském soudním řízení se tak lze setkat s rozhodnutími, která jsou 

vykonatelná formálně, nesplňují však náležitosti materiální vykonatelnosti (což je jev 

nežádoucí, kterému lze za předpokladu, že jsou splněny podmínky § 229 odst. 2 písm. c) 

OSŘ, čelit žalobou pro zmatečnost) popřípadě tyto předpoklady splňují, zatím však nejsou 

formálně vykonatelné. To nic nemění na tom, že ve formální vykonatelnosti lze, obdobně, 

jako tomu bylo u formální právní moci, spatřovat nezbytný (procesní) předpoklad, který musí 

                                                 
288 K materiální vykonatelnosti rozhodnutá srov. oddíl 5.3. 
289 Srov. 20 Cdo 2956/2006. Obdobně např. 20 Cdo 3160/2007: „Předpokladem pro nařízení exekuce je 
existence vykonatelného rozhodnutí nebo jiného exekučního titulu. Jednou z rozhodných okolností, již soud při 
nařízení exekuce posuzuje je, zda titul, jenž má sloužit jejím podkladem, je vykonatelný, a to jak po stránce 
formální tak materiální“.  
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být splněn pro to, aby rozsudek nabyl určitou vlastnost, kterou zde však není závaznost či 

nezměnitelnost, ale vykonatelnost.  

Formální vykonatelnost je tak spolu s materiální vykonatelností třeba považovat za 

základní předpoklad výkonu rozhodnutí či exekuce, který musí být splněn v celém jejich 

průběhu.290 Soud tak „musí v každém stadiu exekučního řízení najisto postavit, zda titul je 

vykonatelný“,291 jelikož v jeho průběhu může nastat i situace, ve které exekuční titul, na jehož 

základě byl výkon rozhodnutí či exekuce nařízena, vykonatelnosti pozbyde v důsledku toho, 

že dojde k jeho změně či zrušení v řízení o opravném prostředku, popřípadě jiným postupem 

jak v rámci občanského soudního řízení (srov. např. pododdíl 4.5.2), tak mimo soustavu 

obecných soudů.292 Tak „rozhodnutí, které je exekučním titulem a bylo v řízení o opravném 

prostředku změněno, pozbylo vykonatelnosti a přestalo být způsobilým podkladem pro výkon 

rozhodnutí“,293 pročež „exekuce, která je přesto již realizována, musí být ihned zastavena“.294 

Zcela obdobná situace nastává přirozeně v případě, kdy byl exekuční titul zrušen.295 Pro 

případ, že by soud, případně exekutor tuto okolnost ve vykonávacím či exekučním řízení ani k 

návrhu stran nezohlednil, judikatura dovodila, že „provedení exekuce, tj. vymožení pohledávky 

s příslušenstvím a nákladů exekuce, nařízené podle titulu, který byl po nařízení exekuce 

pravomocně zrušen, představuje neoprávněný zásah do majetkových práv povinného. Je-li tak 

najisto postaveno, že exekuce byla provedena na základě titulu, který byl po jejím nařízení 

zrušen, může být vymožené plnění identifikováno s bezdůvodným obohacením“ a jako takové 

                                                 
290 „Výkon rozhodnutí (exekuce) smí být (totiž) nařízen jen na základě titulu, který je vykonatelný po stránce 
formální i materiální a musí být v každém stadiu řízení i bez návrhu zastaven, byl-li nařízen podle titulu, který 
tyto požadavky nesplňuje“ (srov. 20 Cdo 2791/2010).  
291 Srov. 20 Cdo 5139/2007. 
292 Riziko ztráty vykonatelnosti podkladového rozhodnutí v důsledku jeho změny či zrušení je s ohledem na 
způsob, kterým jsou vymezeny podmínky přípustnosti mimořádných opravných prostředků, které jsou 
koncipovány jako výjimka z účinků právní moci (srov. oddíl 4.5), přirozeně vyšší v případě, že exekučním titulem 
je předběžně vykonatelný rozsudek, který neposkytuje záruky, které jsou s právní mocí spojeny. V tom lze 
spatřovat určitou daň za to, že takový rozsudek lze vykonat bez ohledu na jeho právní moc (srov. oddíl 5.4). 
Nutno dodat, že ke zrušení či změně rozhodnutí a ztrátě jeho vykonatelnosti může dojít i jinými postupy jak 
v rámci občanského soudního řízení (srov. např. bod 4.5.2), tak mimo soustavu obecných soudů. Takovým 
postupem může být typicky řízení o ústavní stížnosti. 
293 Srov. 20 Cdo 3554/2006. 
294 Srov. 20 Cdo 4354/2009. NS tak v této souvislosti rovněž judikoval, že „není správný názor odvolacího soudu, 
podle nějž pro rozhodnutí odvolacího soudu je rozhodující stejný stav, jaký byl rozhodný pro vydání usnesení 
soudu prvního stupně a že pro rozhodování o nařízení exekuce je bez významu, že dne 10. 2. 2009 bylo nařízeno 
předběžné opatření, jímž bylo zpětně s účinností od 1. 9. 2008 sníženo výživné" (srov. tamtéž). 
295 Srov. 20 Cdo 1413/2006. Starší judikatura v této souvislosti připomíná, že „výkon rozhodnutí podle § 268 
odst. 1 písm. b) o. s. ř. lze zastavit, jen když rozhodnutí, o jehož výkon jde, bylo po nařízení výkonu zrušeno 
pravomocně“ (srov. 4 Cz 118/65). Jedná se o podmínku, kterou lze přirozeně vztáhnout i na případ změny 
exekučního titulu 
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může být v souladu s příslušnými ustanoveními ObčZ vypořádáno.296 Vzhledem k tomu, že, 

jak jsem již uvedl, výkon rozhodnutí, respektive exekuce jsou, až na výjimky, ovládány 

zásadou dispoziční, „soud nemůže bez nového návrhu oprávněného nařídit výkon rozhodnutí 

(exekuci) podle jiného rozhodnutí, než je označeno v titulu, ani v případě, že se jedná o 

rozhodnutí vydané po zrušení označeného exekučního titulu v témže nalézacím řízení“.297 

Co se týká okamžiku, ke kterému soud zkoumá splnění předpokladu formální 

vykonatelnosti, judikatura dovodila, že při exekuci podle exekučního řádu je nezbytné, aby 

rozhodnutí znějící na peněžité plnění, jehož nuceného uskutečnění se oprávněný domáhá, bylo 

formálně vykonatelné již ke dni, kdy návrh na nařízení exekuce došel soudnímu exekutorovi, 

případně příslušnému exekučnímu soudu. Je tomu tak proto, že v případě, kdy soudní 

exekutor nařídí výkon rozhodnutí ukládajícího peněžité plnění způsobem podle § 59 odst. 1 

písm. c) či d) OSŘ, tedy prodejem movité, nemovité věci či postižením závodu, je tento den 

významný pro pořadí, v němž se oprávnění uspokojují. V takových případech tedy k nabytí 

vykonatelnosti až později v průběhu řízení nelze přihlížet, neboť podání návrhu, s nímž není 

spojen vykonatelný exekuční titul, nemůže oprávněnému založit výhodnější pořadí 

pohledávky oproti oprávněným, kteří návrh podali (řádně) až poté, co se titul stal 

vykonatelným.298 Jak poznamenává Kurka, ve starší judikatuře se lze ve vztahu k soudnímu 

výkonu rozhodnutí naopak setkat i s názory, které uvádějí, že „pro nařízení výkonu 

rozhodnutí stačí, že rozsudek, který je podkladem návrhu na výkon rozhodnutí, je vykonatelný 

v době, kdy soud o nařízení výkonu rozhoduje“.299 Nabyde-li však exekuční titul formální 

vykonatelnosti teprve po vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, nemůže tím být 

„dodatečně zhojen“ nedostatek formální vykonatelnosti existující v době vydání rozhodnutí 

soudu o nařízení výkonu.300 

                                                 
296 Srov. 20 Cdo 4312/2007. 
297 Srov. 20 Cdo 2273/2005. 
298 Srov. např. 21 Cdo 3846/2013, 20 Cdo 1152/2010 či 20 Cdo 1105/2005. Zde je na místě připomenout, že 
v případě exekučního řízení není způsob výkonu podkladového rozhodnutí patrný již ze samotného exekučního 
návrhu, jelikož jej, na rozdíl od soudního výkonu rozhodnutí, nevolí oprávněný, ale s ohledem na výsledky své 
předchozí činnosti a v rámci zákonných mezí tak činí sám exekutor (srov. § 58 odst. 2 EŘ). Stejný požadavek se 
ve vztahu k formální vykonatelnosti podkladového rozhodnutí s ohledem na výše uvedené přirozeně uplatní i u 
návrhu na (soudní) výkon rozhodnutí, bude-li se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí prodejem movité, 
nemovité věci či postižením závodu. 
299 Anon., 2013. Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce, Praha: Wolters Kluwer ČR., s. 29. 
300Ve světle toho se tak jeví nerelevantní tvrzení dovolatele, že exekuční titul (rozsudek) byl rozsudkem 
odvolacího soudu – teprve po vydání rozhodnutí exekučních soudů obou stupňů, které návrh na nařízení 
výkonu rozhodnutí zamítly s odůvodněním, že k exekuci navržený rozsudek nenabyl vykonatelnosti, jelikož, jak 
bylo zjištěno ze spisu nalézacího soudu, odvolání povinného do podkladového rozhodnutí bylo považováno za 
včasné – potvrzen (srov. 20 Cdo 3505/2009). 



75 

 

Při osvědčování, zda byl splněn předpoklad formální vykonatelnosti, vychází soud 

obdobně jako je tomu v případě právní moci (srov. oddíl 2.4) z tzv. doložky, respektive 

potvrzení o vykonatelnosti, které „má charakter veřejné listiny a potvrzuje tak pravdivost 

údajů v něm uvedených“.301 Potvrzením o vykonatelnosti musí být podle § 261 odst. 2 OSŘ 

opatřen stejnopis rozhodnutí, který je obligatorní přílohou návrhu na výkon rozhodnutí či 

exekučního návrhu.302 Potvrzením o vykonatelnosti přitom opatří rozhodnutí soud, který o 

věci rozhodoval jako soud prvního stupně (srov. § 261 odst. 2 OSŘ), v případě jiných 

exekučních titulů pak ten orgán, který je vydal, u smíru a dohod orgán, který je schválil (srov. 

§ 275 odst. 1 OSŘ). Potvrzení o vykonatelnosti, obdobně jako je tomu u doložky o právní 

moci, vyznačí na předloženém stejnopise rozhodnutí na žádost toho, komu byl stejnopis 

rozhodnutí doručen, soud.303 Soud výkonu rozhodnutí, respektive exekuční soud přitom 

z potvrzení o vykonatelnosti vychází, není jím však vázán.304 Naopak, vyvstanou-li zejména 

k námitce povinného pochybnosti o tom, zda se titul stal formálně vykonatelným, soud je 

nejenom oprávněn, ale povinen provést potřebná zjištění a posoudit, zda potvrzení o 

vykonatelnosti je věcně správné, tedy zda exekuční titul je po formální stránce 

vykonatelný.305 Namítá-li přitom obsahovou nesprávnost doložky vykonatelnosti povinný, je 

povinen svá tvrzení prokázat, tedy předně k nim nabídnout důkazy.306 Vzhledem k tomu, že 

formální vykonatelnost rozhodnutí je bez ohledu na to, zda se jedná o rozhodnutí předběžně 

vykonatelné či nikoli, vždy podmíněna jeho řádným doručením povinnému, musí být 

pozornost soudu soustředěna právě k této okolnosti.307 „Samotná doložka právní moci a 

                                                 
301 Srov. 20  Cdo 4713/2009. 
302 Oprávněný vykonatelnost titulu osvědčuje v souladu se zásadou přísné formalizace předpokladů pro výkonu 
rozhodnutí již samotným předložením rozhodnutí opatřeného doložkou vykonatelnosti (srov. 20 Cdo 
4713/2009). Stejnopis rozhodnutí není třeba k návrhu na výkon rozhodnutí připojovat, jestliže se podává u 
soudu, který o věci rozhodoval jako soud prvního stupně (srov. § 261 odst. 2 OSŘ). To má své praktické důvody 
spočívající v tom, že exekuční soud, respektive soud výkonu rozhodnutí má v takovém případě k dispozici spis, 
ze kterého formální vykonatelnost k výkonu navrženého titulu snadno ověří. 
303 Srov. § 24 odst. 2 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. 
304 Srov. 20 Cdo 1343/2007. Obdobně „záznam soudce na vyhotovení rozhodnutí založeném ve spise, že nastala 
jeho právní moc, který slouží pro následné vyznačování doložek o právní moci a vykonatelnosti na stejnopisech 
rozhodnutí, nemá povahu rozhodnutí, jímž by byl exekuční soud vázán“ (srov. 20 Cdo 161/2008). 
305 Srov. 20 Cdo 2041/2007 a 20 Cdo 3160/2007. 
306 Srov. např. 20 Cdo 4713/2009. 
307 Srov. 20 Cdo 3160/2007. Postupy, které pro účely doručování písemností upravuje občanský soudní řád 
(srov. pododdíl 2.1.1), se přitom uplatní i v případě rozhodčích nálezů. „Písemné vyhotovení rozhodčího nálezu 
musí být stranám doručeno postupy zakotvenými v ustanoveních občanského soudního řádu, týkajících se 
doručování písemností. Mají-li nastat účinky právní moci a vykonatelnosti ve stejném rozsahu jako v případě 
soudního rozhodnutí, je nezbytné trvat na dodržení pravidel, jimiž se řídí doručování rozhodnutí vydaných v 
občanském soudním řízení“ (srov. 20 Cdo 4096/2008). Jestliže tak například „rozhodce ustanoví žalovanému 
opatrovníka jako osobě neznámého pobytu (29 odst. 3), aniž by proto byly dány zákonné podmínky, jedná se o 
porušení procesních institutů upravujících doručování, jimiž je i rozhodce vázán. Za takových okolností je soud 
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vykonatelnosti, jíž je podkladové rozhodnutí opatřeno, (totiž, pozn. autora) ještě nemusí bez 

dalšího znamenat, že v exekučním řízení nedospěje soud stran jeho doručení k závěru, že toto 

rozhodnutí doručeno nebylo.“308 Při zkoumání, zda k výkonu navržené rozhodnutí bylo 

povinnému doručeno, přitom soud „vychází ze skutečností vyplývajících z obsahu spisu, v 

němž bylo vykonávané rozhodnutí vydáno, popřípadě ze skutečností o okolnostech doručení 

zjištěných pomocí šetření.309 I když při zjišťování skutečností rozhodných pro posouzení 

předpokladů pro nařízení výkonu rozhodnutí obecně nejde o dokazování, soud při něm 

postupuje přiměřeně podle ustanovení § 122 a násl. o. s. ř. Účastníci proto mají mimo jiné 

právo být přítomni při výslechu svědků, výslechu účastníků či provádění důkazu listinou, jejíž 

obsah je zaměřen ke zjištění rozhodných skutečností, vyjádřit se k její pravosti či správnosti a 

k výsledkům provedeného šetření“.310 

Samotný okamžik, kterým rozhodnutí, popřípadě jiný exekuční titul, nabývá formální 

vykonatelnosti, se může s ohledem na variabilitu exekučních titulů, k jejichž výkonu 

v občanském soudním řízení dochází, lišit. Předpoklady, jejichž splnění je podmínkou 

formální vykonatelnosti exekučního titulu, jsou totiž založeny právním předpisem, na jehož 

základě byl právní akt vydán.311 Nejinak je tomu i v případě rozhodnutí vydávaných 

v občanském soudním řízení. O tom, za jakých podmínek se tak po stránce formální stávají 

vykonatelnými rozhodnutí vydávaná v občanském soudním řízení pojednávají ustanovení § 

161 OSŘ pro rozsudky, § 171 OSŘ pro usnesení a § 172 an. OSŘ pro platební rozkazy.312 

Naopak „rozhodnutí jiných orgánů vypočtená v § 274 písm. b) až h) o. s. ř. musí být 

vykonatelná podle procesních předpisů stanovených pro řízení, v němž byla vydána“.313 

5.2.1 Rozsudky 

Co se týká rozsudků jako primární formy meritorního rozhodnutí (srov. § 152 odst. 1 

OSŘ), lze je pro účely formální vykonatelnosti členit v zásadě do dvou kategorií a to na 

rozsudky, které ukládají povinnost k určitému plnění (dále jen „rozsudky na plnění“) a na 

rozsudky, které takovou povinnost neukládají, mezi které řadíme zejména rozsudky o 

                                                                                                                                                         
oprávněn konstatovat, že rozhodčí nález není vykonatelným exekučním titulem, a proto nelze exekuci provést“ 
(srov. 73 EXE 861/2011). 
308 Srov. 20 Cdo 800/2009. 
309 Srov. 20 Cdo 3160/2007. 
310 Srov. 20 Cdo 3416/2009. 
311 Kurka, V. & Drápal, L., 2004. Výkon rozhodnutí v soudním řízení, Praha: Linde, s. 66. 
312 Srov. 21 Cdo 1309/2000. 
313 Srov. Cpj 159/79. Má-li tak být například notářský zápis se svolením k vykonatelnosti způsobilým podkladem 
pro soudní výkon rozhodnutí či exekuci musí povinný podle § 71a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 
činnosti výslovně svolit k tomu, aby se takový notářský zápis stal formálně vykonatelným exekučním titulem k 
okamžiku, kdy svou povinnost řádně a včas nesplní. 

aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523122'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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žalobách na určení právního vztahu (dále jen „rozsudky určovací“), rozsudky o osobním stavu 

(dále jen „rozsudky statusové“), ale z povahy věci i zamítavé rozsudky o žalobách na 

plnění.314 K rozsudkům obecně, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o rozsudky na plnění či 

nikoli, lze přitom uvést, že jejich formální vykonatelnost se odvíjí s výjimkou případů tzv. 

předběžné vykonatelnosti a s určitými odchylkami v závislosti na druhu rozsudku (srov. další 

výklad) od okamžiku, kdy nabyly (formální) právní moci.  

Rozsudky na plnění nelze rozumět toliko rozsudky ukládající povinnost k peněžitému 

plnění, ale obecně rozsudky, které svým adresátům ukládají, aby se určitým způsobem 

chovali, přesněji řečeno aby něco poskytli (dare), něco učinili (facere), něčeho se zdrželi 

(omittere) či něco strpěli (pati).315 Vzhledem k tomu, že je v souladu s  účelem občanského 

soudního řízení žádoucí, aby se adresáti podrobili rozsudku v první řadě dobrovolně, je třeba 

těmto adresátům za předpokladu, že jim rozsudek ukládá povinnost k takovému plnění, 

poskytnout před tím, než bude možné přistoupit k jejímu nucenému výkonu, přiměřenou lhůtu 

k jejímu dobrovolnému splnění, tedy tzv. pariční lhůtu.316 Rozsudky na plnění se proto 

mohou, bez ohledu na to, zda se jedná o rozsudky předběžně vykonatelné či nikoli, stát 

vykonatelnými z povahy věci až dnem následujícím poté, co lhůta k dobrovolnému splnění 

marně uplyne (srov. § 161 odst. 1 OSŘ). Stanovením délky pariční lhůty tak zákon, případně 

soud, z technického hlediska předurčuje okamžik, kterým se rozsudek za předpokladu, že se 

mu jeho adresát nepodrobí dobrovolně, stane formálně vykonatelným.317 Zákonná pariční 

lhůta je 3 denní, popřípadě 15 denní, jde-li o vyklizení bytu a plyne, až na výjimky (srov. 

                                                 
314 Kurka, V. & Drápal, L., 2004. Výkon rozhodnutí v soudním řízení, Praha: Linde, s. 81. 
315 Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges. s. 290. 
316 Mám za to, že odlišný postup by byl v rozporu s výchovnou funkcí občanského soudního řízení, ke které se 
zákonodárce hlásí v základních ustanoveních občanského soudního řádu (srov. § 1 OSŘ). Nelze přehlížet, že běh 
pariční lhůty má navíc, obdobně jako tomu bylo u zásady dispoziční v řízení nalézacím (srov. oddíl 3.2), i své 
silné důvody praktické, jelikož přistupovat automaticky k nucenému výkonu všech rozhodnutí vydávaných 
v občanském soudním řízení by nebylo z technického hlediska proveditelné.  
317 Drápal, L., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: C.H. Beck, s. 1106. Vzhledem k tomu, že, jak 
dokládá judikatura, vymáhanou povinnost lze dobrovolně splnit i po vydání exekučních příkazů, tedy po 
uplynutí pariční lhůty, byť jsou s tím v zásadě spojeny důsledky v podobě povinnosti hradit náklady exekučního 
řízení (srov. 20 Cdo 3907/2011), neztotožňuji se se závěrem, že pariční lhůta vymezuje „časový okamžik, v němž 
ještě povinný účastník může plnit dobrovolně“ (tamtéž). Tomu, že možnost dobrovolného splnění nelze 
podmiňovat během pariční lhůty, dle mého názoru nasvědčuje například ustanovení § 259 OSŘ, který umožňuje 
soudu, aby, požádá-li o to oprávněný, před podáním návrhu na výkon rozhodnutí nebo při podání tohoto 
návrhu oprávněného předvolal a vyzval ho k dobrovolnému splnění povinnosti, kterou mu rozhodnutí ukládá. 
V exekučním řízení je k obdobné výzvě na základě § 46 odst. 6 EŘ povinen exekutor. Důsledek uplynutí pariční 
lhůty lze tak dle mého názoru spatřovat výlučně v možnosti podat návrh na výkon rozhodnutí, respektive 
exekuci (srov. ustanovení § 251 OSŘ a § 37 EŘ). 
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další výklad), od právní moci rozsudku (srov. § 160 odst. 1 OSŘ).318 Vzhledem k tomu, že se 

jedná o lhůtu obecnou, která se uplatní pokaždé, nestanoví-li soud lhůtu delší, soud ji nemusí 

ve výroku rozhodnutí uvádět výslovně, i když je to běžné a v zájmu právní jistoty jeho 

adresátů i žádoucí.319 Naopak stanoví-li soud, jak mu to § 160 odst. 1 OSŘ rovněž umožňuje, 

delší pariční lhůtu, musí jí ve výroku svého rozhodnutí pochopitelně uvést. Za předpokladu, 

že je v okamžiku vydání rozsudku peněžité plnění zcela splatné, § 160 odst. 1 OSŘ in fine 

soudu rovněž umožňuje rozhodnout, že jej rozloží na splátky.320 V takovém případě bude 

rovněž muset stanovit výši splátek a podmínky jejich splatnosti, čímž fakticky nahradí lhůtu 

k dobrovolnému splnění. Ať už soud rozhoduje o tom, že zákonná pariční lhůta bude 

nahrazena delší lhůtou soudcovskou či stanovuje, že peněžité plnění bude rozloženo na 

splátky, „měl by mít vždy na zřeteli, že se již jedná o výjimku, pro jejíž uplatnění by měly 

svědčit konkrétní okolnosti případu a racionální důvody zohledňující zejména povahu 

projednávané věci, přiznaný nárok a osobní poměry účastníků“.321 Soud tak může těchto 

možností využít například tehdy, pokud ke dni vyhlášení rozsudku není povinný schopen 

uložené povinnosti splnit v obecné 3 denní lhůtě, zatímco ve lhůtě delší, popřípadě ve 

splátkách bude schopen tak učinit nebo pokud je vhodné lhůtu k dobrovolnému splnění 

prodloužit s ohledem na povahu uložené povinnosti.322 Vzhledem k tomu, že takový postup 

by však mohl v rozporu s uhrazovací funkcí vykonávacího, respektive exekučního řízení323 

poškodit oprávněného, „musí soudy s ohledem na konkrétní okolnosti případu zvážit, zda 

využití této možnosti nezaloží nespravedlivou rovnováhu mezi zájmy sporných stran“.324  

Za výjimku ze zásady zakotvené v § 154 odst. 1 OSŘ, podle které je pro rozsudek 

rozhodující skutkový stav zjištěný k okamžiku jeho vyhlášení (srov. kapitolu 4.), lze označit 

odst. 2 téhož ustanovení, který soudu umožňuje, aby za předpokladu, že se jedná o nárok, 

který již existuje ke dni soudního rozhodnutí alespoň co do jedné splatné dávky, ve svém 

rozhodnutí uložil rovněž povinnost k plnění dávek, které se stanou splatnými teprve 

v budoucnu.325 Typickým příkladem takových dávek bude plnění některého z druhů 

                                                 
318  Na běh pariční lhůty se přitom vztahuje § 57 OSŘ. Do jejího běhu se tak nezapočítává den, kdy došlo ke 
skutečnosti určující její počátek. Touto skutečností bude v závislosti na druhu rozhodnutí buď den, kterým 
rozhodnutí nabylo právní moci nebo den, ve kterém bylo doručeno tomu, kdo podle něj má plnit (srov. další 
výklad).  
319 Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 291 
320 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 738. 
321 Srov. 22 Cdo 5352/2016. 
322 Drápal, L., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: C.H. Beck, s. 683. 
323 Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 16. 
324 Srov. 22 Cdo 5352/2016. 
325 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 739. 
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vyživovací povinnosti upraveného v příslušném ustanovení ObčZ. Byť tak zákon výslovně 

nestanoví, soud bude muset i v tomto případě, stejně jako je tomu v případě, kdy rozhoduje o 

rozložení (splatného) peněžitého plnění na splátky (srov. § 160 odst. 1 OSŘ), stanovit 

podmínky pro splatnost jednotlivých dávek, čímž fakticky nahradí lhůtu k dobrovolnému 

splnění.326 Na tuto úpravu reaguje i úprava vykonatelnosti obsažená v § 160 odst. 2 OSŘ, 

která stanoví, že odsoudil-li soud k plnění v budoucnu splatných dávek, je třeba je plnit, 

jakmile se podle rozsudku stanou splatnými. Z toho lze vyvozovat, že takový rozsudek se 

stává ohledně jednotlivých dávek formálně vykonatelným okamžikem, kdy se tyto stávají 

splatnými.327 To nic nemění na tom, že způsobilým podkladem pro nucený výkon či exekuci 

se však takový rozsudek stává z povahy věci již okamžikem splatnosti první dávky. Vzhledem 

k tomu, že z hmotněprávního hlediska představuje opětující se plnění nárok jediný, se totiž 

důsledky vykonatelnosti mohou vztahovat pouze na rozsudek jako na celek. Lze však dodat, 

že jediným způsobem nuceného výkonu, kterým lze v takovém případě zajistit realizaci 

dávek, které se stanou splatnými teprve v budoucnu, budou s ohledem na jejich periodickou 

povahu srážky ze mzdy (srov. § 284 odst. 2 OSŘ). Obdobně tomu bude i v případě rozložení 

plnění na splátky podle § 160 odst. 1 OSŘ.328 

Za zvláštní kategorii rozsudků na plnění lze považovat rozsudky ukládající prohlášení 

vůle (srov. § 161 odst. 3 OSŘ).329 Jejich zvláštní povaha jako nástroje ochrany soukromých 

subjektivních práv spočívá v tom, že na rozdíl od jejich označení, které může působit na první 

pohled poněkud zavádějícím dojmem, prohlášení vůle v zásadě neukládají, ale, jak uvádí již 

samotný § 161 odst. 3 OSŘ in fine, nahrazují je.330 Jedná se tak o rozsudky konstitutivní 

povahy, které mají z hlediska hmotného práva povahu subjektivní právní skutečnosti, přesněji 

řečeno právního jednání, s nímž občanské právo hmotné spojuje zpravidla vznik závazkového 

                                                 
326 „Rozsudky odsuzující k plnění výživného jsou podle ustanovení § 162 odst. 1 o. s. ř. předběžně vykonatelné, tj. 
lze je vykonat bez ohledu na právní moc, přičemž splatnost první v budoucnu splatné dávky výživného nastává 
nejdříve po doručení písemného vyhotovení rozsudku povinnému účastníku. Tomuto v soudní praxi ustálenému 
soudnímu závěru přitom neodporuje ani ustanovení § 160 odst. 4 o. s. ř., podle kterého u rozsudků předběžně 
vykonatelných soud určí lhůtu k plnění od jejich doručení tomu, kdo má plnit; u rozsudků odsuzujících k 
opětovnému plnění v budoucnu splatných dávek totiž lhůtu k plnění (obecně stanovenou v ustanovení § 160 
odst. 1 o. s. ř.) nahrazuje stanovení podmínek pro splatnost jednotlivých dávek“ (srov. 21 Cdo 1342/2014). 
327 Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 293. 
328 Kurka, V. & Drápal, L., 2004. Výkon rozhodnutí v soudním řízení, Praha: Linde, s. 86. 
329 Svoboda, K., 2017. Občanský soudní řád: komentář 2. vydání., V Praze: C.H. Beck, s. 685. 
330 Vedle rozsudků ukládajících prohlášení vůle ve smyslu § 161 odst. 3 OSŘ se lze v praxi setkat rovněž 
s rozsudky, které jako specifickou formu zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti ukládají žalovanému 
povinnost zaslat dopis, jehož obsahem má být omluvné sdělení. Tyto rozsudky se svou povahou přirozeně liší a 
prohlášení vůle ve smyslu § 161 odst. 3 OSŘ nenahrazují. Jelikož povinnost, kterou takové rozsudky ukládají, 
nemůže vykonat nikdo jiný, než – osobně – povinný, je adekvátním prostředkem jejich výkonu ukládání pokut 
podle § 351 OSŘ (srov. 20 Cdo 1330/2003).  

aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523162'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523160'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523160'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523160'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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vztahu. To je důvodem toho, proč se „rozsudek ukládající prohlášení vůle (§ 161 odst. 3 

OSŘ) nevykonává a nemůže být podkladem pro soudní výkon rozhodnutí“331 a to ani způsoby 

podle § 350 či § 351 OSŘ. Vzhledem k tomu, že „účinkem rozsudku ukládajícího prohlášení 

vůle je nahrazení projevu vůle žalovaného a rozsudek ukládající povinnost uzavřít přesně 

označenou smlouvu má za následek, že dnem právní moci rozsudku je smlouva uzavřena“,332 

výkon podle OSŘ či EŘ není u tohoto rozsudku zapotřebí. Cíl, který jeho prostřednictvím 

žalobce v nalézacím řízení sleduje, je totiž beze zbytku naplněn okamžikem jeho právní 

moci.333 Tyto konstitutivní účinky jsou rovněž důvodem toho, proč je u rozsudků ukládajících 

prohlášení vůle stejně tak, jako tomu bude v případě rozsudků neukládajících povinnost 

k plnění (srov. další výklad), rovněž bezpředmětné, aby soud stanovoval lhůtu, ve které má 

žalovaný tento projev vůle učinit.334 Lze tak uvést, že rozsudky ukládající prohlášení vůle se 

stávají formálně vykonatelnými bez dalšího v zásadě již okamžikem jejich (formální) právní 

moci.  

Pro ilustraci lze uvést, že nejtypičtějším případem užití rozsudku ukládajícího 

prohlášení vůle je institut smlouvy o smlouvě budoucí tak, jak je upraven v § 1785 an. ObčZ. 

Podstata smlouvy o smlouvě budoucí spočívá v tom, že se nejméně jedna strana v souladu se 

zásadou autonomie vůle zaváže uzavřít po vyzvání v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku, 

budoucí smlouvu (někdy též označovanou jako smlouvu hlavní či realizační), na jejímž 

obsahu se musí dohodnout alespoň obecným způsobem.335 Nesplní-li přitom zavázaná strana 

na výzvu strany oprávněné v ujednané lhůtě povinnost uzavřít hlavní či realizační smlouvu, 

popřípadě odmítá-li uzavřít ji podle předjednaných podmínek a náležitostí, může se 

oprávněná strana v souladu s § 1787 odst. 1 ObčZ domáhat v promlčecí lhůtě (srov. § 634 

ObčZ), aby bylo smluvní prohlášení druhého subjektu nahrazeno rozsudkem podle § 161 odst. 

3 OSŘ 336 Obdobně může k aplikaci § 161 odst. 3 OSŘ dojít například v důsledku žaloby pro 

porušení předkupního práva při převodu spoluvlastnického podílu.337 

                                                 
331 Srov. 15 Co 20/95. 
332 Srov. 30 Cdo 2541/2006. obdobně 33 Cdo 930/2009: „pravomocný rozsudek, jímž soud vyhoví žalobě, 
nahrazuje smluvní prohlášení povinného subjektu a mezi subjekty vznikne budoucí smlouva“. 
333 Kurka, V. & Drápal, L., 2004. Výkon rozhodnutí v soudním řízení, Praha: Linde, s. 16. 
334 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 80. 
335 Obdobně srov. 33 Cdo 1691/2008. 
336 Obdobně srov. 33 Cdo 1721/2007. Pro úplnost poznamenejme, že současná právní úprava smlouvy o 
smlouvě budoucí, ostatně stejně její předchůdkyně, o žalobě na nahrazení prohlášení vůle výslovně nehovoří, 
když pouze uvádí, že „oprávněná osoba se může u soudu domáhat, aby obsah budoucí smlouvy určil soud“ 
(srov. § 1787 ObčZ). Svým obsahem však jde, stejně jako tomu bylo v minulosti, o žalobu na nahrazení 
prohlášení vůle ve smyslu § 161 odst. 3 OSŘ. Je přitom nevýznamné, zda výrok rozsudku je formulován tak, že 
se nahrazuje projev vůle žalovaného, či jiná formulace se stejným obsahem, např. určuje se obsah smlouvy 

aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523161'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523161'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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V případě, že je to s ohledem na povahu hmotněprávního vztahu na místě, však bude 

třeba odlišovat účinky obligační od účinků věcněprávních. Má-li tak být rozsudkem podle § 

161 odst. 3 OSŘ nahrazen souhlas k uzavření smlouvy o převodu nemovité věci zapsané do 

veřejného seznamu, nebude mít právní moc vyhovujícího rozsudku podle § 161 odst. 3 OSŘ, 

respektive nahrazení vůle žalovaného soudním rozhodnutím za následek převod vlastnického 

práva; k takovému přechodu bude třeba další krok, kterým je v souladu s § 1102 ObčZ vklad 

práva do katastru nemovitostí.338 

Druhou kategorií rozsudků jsou rozsudky neodsuzující k plnění, mezi které řadíme, 

jak jsem již předznamenal, rozsudky určovací, rozsudky statusové a z povahy věci i zamítavé 

rozsudky o žalobách na plnění. Zvláštnost těchto rozsudků, jak napovídá již jejich označení, 

spočívá v tom, že zasahují do právní sféry jejich adresátů, aniž by však od nich vyžadovaly, 

aby se chovali jedním z výše uvedených způsobů, tedy aby poskytovali určité plnění. Jelikož 

realizace právních vztahů, o kterých se tyto rozsudky vyslovují tak, na rozdíl od rozsudků na 

plnění, nevyžaduje ze strany jejich adresátů v zásadě žádnou součinnost, pročež běh pariční 

lhůty je u nich z povahy věci vyloučen, nic nebrání tomu, aby se stávaly, obdobně jako tomu 

bylo u rozsudků ukládajících prohlášení vůle (srov. předchozí výklad), formálně 

vykonatelnými rovněž již okamžikem jejich (formální) právní moci (srov. § 161 odst. 2 OSŘ). 

Souhlasím přitom se Zoulíkem, který v této souvislosti dle mého názoru velmi trefně 

poznamenává, že v případě těchto rozsudků se rozdíly mezi jejich vykonatelností a 

závazností, respektive, přesněji řečeno, vykonatelností a závazností ve vztahu ke všem 

orgánům tak, jak jsem ji vymezil v pododdílu 3.1.2 této diplomové práce, přinejmenším 

z praktického hlediska téměř stírají.339 K naplnění účelu občanského soudního řízení totiž 

v případě těchto rozsudků dochází již tím, že všechny správní orgány jsou z nich při své 

činnosti povinny vycházet, respektive na jejich základě provádět registrační úkony. Negativní 

či pozitivní určovací rozsudek o existenci vlastnického práva se tak například za předpokladu, 

že nabyde právní moci, “vykoná“ již tím, že na jeho základě orgán, kterým je v tomto případě 

nikoli soud, ale katastrální úřad, provede podle § 14 odst. 2 ve spojení s § 39 písm. a) zákona 

č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí zápis do veřejného seznamu, kterým je katastr 

                                                                                                                                                         
mezi žalobcem a žalovaným či se ukládá povinnost uzavřít smlouvu. Právní mocí takového rozsudku dochází 
k nahrazení tohoto prohlášení (srov. Lavický, P. & Handrlica, J., 2013-. Občanský zákoník ...: komentář, V Praze: 
C.H. Beck., s. 136). 
337 Srov. 33 Cdo 1918/2012. 
338 Srov. 30 Cdo 2541/2006. 
339 Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 290. 
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nemovitostí.340 Obdobně se realizují rovněž rozsudky statusové, o jejichž vydání má soud 

podle § 83 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení povinnost do 30 dnů 

od jejich právní moci spravit příslušný matriční úřad, který na jejich základě provede záznam 

v příslušné matriční knize.341 Zamítavé rozsudky na plnění jsou k nucenému výkonu podle 

části šesté OSŘ či EŘ konečně přirozeně nezpůsobilé již z toho důvodu, že ani tyto rozsudky, 

pomineme-li případnou povinnost k náhradě nákladů řízení, žádnou povinnost k plnění 

neukládají. 

5.2.2 Usnesení 

Obecná úprava formální vykonatelnosti usnesení, která se uplatní, není-li v OSŘ či ve 

zvláštním právním předpisu stanoveno jinak, je obsažena v § 171 OSŘ. 342 Jak je patrné již ze 

struktury tohoto ustanovení, rovněž usnesení lze pro účely formální vykonatelnosti po vzoru 

rozsudků dělit na ty, které ukládají povinnost k plnění a na ty, které takovou povinnost 

neukládají. Usnesení, které řadíme do první skupiny, se přitom ze stejných důvodů, které byly 

vyloženy u rozsudků na plnění, mohou formálně vykonatelnými stát až dnem následujícím po 

uplynutí pariční lhůty, která však na rozdíl od rozsudků neběží od okamžiku jejich právní 

moci, ale již od okamžiku jejich doručení tomu, kdo podle nich má plnit.343 Tuto odchylku lze 

odůvodnit povahou usnesení jako základní, „méně slavnostní“ formy rozhodnutí, kterou soud 

rozhoduje ve všech případech, ve kterých zákon nestanoví jinak (srov. § 167 odst. 1 OSŘ). 

Lze mít za to, že byla-li by i u tohoto druhu rozhodnutí jeho vykonatelnost systematicky 

podmiňována právní mocí stejně, jako je tomu pravidlem u rozsudků jako formy vyhrazené 

pro rozhodnutí ve věci, mělo by to, vzhledem k tomu, že usnesením se rozhoduje rovněž 

o otázkách vedení občanského soudního řízení, neblahý dopad na jeho rychlost a flexibilitu. I 

s touto alternativou však zákonodárce v zájmu posílení ochrany účastníků občanského 

soudního řízení v některých případech počítá. Výjimkou z pravidla zakotveného v § 171 odst. 

1 OSŘ jsou tak usnesení upravená v odst. 3 téhož ustanovení, u nichž se počátek běhu pariční 

lhůty odvíjí, ať už ze zákona či na základě rozhodnutí soudu, od okamžiku jejich právní moci. 

Ze zákona se tak vždy děje například v případě usnesení, kterým se rozhoduje o náhradě 

                                                 
340 Hrnčířník in Svoboda, K., 2017. Občanský soudní řád: komentář 2. vydání., V Praze: C.H. Beck, s. 686. 
341 Kurka, V. & Drápal, L., 2004. Výkon rozhodnutí v soudním řízení, Praha: Linde, s. 78.. 
342 Drápal, L., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: C.H. Beck, s. 1144. 
343 V tomto ohledu tak lze poznamenat, že co je u rozsudků výjimkou (srov. § 160 odst. 4 OSŘ), je u usnesení 
dokonce zásadou (srov. § 171 odst. 1). Srov. Kurka, V. & Drápal, L., 2004. Výkon rozhodnutí v soudním řízení, 
Praha: Linde, s. 16. Rizikům této konstrukce lze, stejně jako je tomu u předběžné vykonatelných rozsudků (srov. 
oddíl 5.4), čelit nárokem na vydání bezdůvodného obohacení. 
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nákladů řízení (srov. § 151 odst. 6 OSŘ)344. Rozhoduje-li naopak o tom, že usnesení bude 

vykonatelné až po právní moci soud, musí mít s ohledem na absenci zákonných kritérií vždy 

na paměti, že „využití této možnosti předpokládá posouzení všech okolností případu, včetně 

zvážení možnosti, zda neprodleným výkonem usnesení ještě před právní mocí nevznikne 

účastníku značná nebo nenahraditelná újma, jakož i toho, zda určením vykonatelnosti 

usnesení až po jeho právní moci nebude zamýšlené opatření zmařeno“.345 Soud přitom může, 

vzhledem k tomu, že mu zákon v tomto směru žádné meze neklade, k odsunutí vykonatelnosti 

usnesení na dobu po jeho právní moci přistoupit jak u usnesení čistě procesní povahy, tak u 

usnesení, kterým se rozhoduje ve věci samé nebo u usnesení o výkonu rozhodnutí.346 Adresát 

usnesení však musí být, obdobně jako tomu bude v případech předběžné vykonatelnosti (srov. 

oddíl 5.4), prostřednictvím rozhodnutí v každém případě informován o tom, kterým 

okamžikem nastává jeho formální vykonatelnost. Soud je tak povinen ve výroku usnesení 

uvést, zda se lhůta k dobrovolnému splnění odvíjí již od jeho doručení či až od okamžiku jeho 

právní moci.347 

Naopak usnesení, která žádnou povinnost k plnění neukládají, se stávají formálně 

vykonatelnými v závislosti na tom, jakým způsobem jsou jejich adresátům oznamována.348 

Děje se tak v první řadě buď již okamžikem, kterým jsou doručena a není-li třeba je 

doručovat, jakmile jsou vyhlášena či vyhotovena (srov. § 171 odst. 2 OSŘ).349 Usnesení 

vydávaná v občanském soudním řízení je totiž nezbytné doručovat pouze za předpokladu, že 

spadají do jedné ze čtyř skupin uvedených v § 168 odst. 2 OSŘ, tedy jedná-li se buď o 

usnesení proti němuž je přípustné odvolání či dovolání, o usnesení, jehož doručení je třeba 

pro vedení řízení anebo jde-li o usnesení, kterým se účastníkům ukládá nějaká povinnost. 

Pokud usnesení pod žádný z výše uvedených případů nespadá, není třeba jej doručovat a 

takové usnesení nabývá formální vykonatelnosti již okamžikem svého vyhlášení. Konečně, 

jestliže se usnesení nedoručuje ani nevyhlašuje, stává se formálně vykonatelným okamžikem 

                                                 
344 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 801. 
345 Drápal, L., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: C.H. Beck, s. 1145. 
346 Tamtéž. 
347 Tamtéž, s. 1144. 
348 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 800. 
349„Usnesení, jímž exekuční soud zprostil pověřeného soudního exekutora provedením exekuce a jejím 
provedením pověřil jiného soudního exekutora, je vykonatelné – není-li v něm výslovně stanoveno jinak – 
doručením tohoto usnesení účastníkům exekučního řízení a oběma soudním exekutorům, od tohoto okamžiku 
pokračuje (bez zřetele na případné odvolání) nově pověřený soudní exekutor v provádění exekuce“ (srov. 21 Cdo 
1465/2014). 
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jeho vyhotovení, kterým je podle § 169 odst. 3 OSŘ třeba rozumět záznam výroku a data 

vydání usnesení ve spise či jeho protokolární zachycení.350 

Zvláštní úpravu formální vykonatelnosti, která se odchyluje od obecné úpravy 

obsažené v § 171 OSŘ, si s ohledem na svůj účel spočívající v prozatímní úpravě poměrů 

vyžaduje usnesení, kterými se nařizuje předběžné opatření (srov. § 76d OSŘ). Usnesení o 

nařízení předběžného opatření, jehož účelem je bezodkladná ochrana toho, kdo o jeho vydání 

žádá,351 nenabývá formální vykonatelnosti až uplynutím pariční lhůty či doručením, ale bez 

dalšího již okamžikem svého vyhlášení. Pro případy, kdy usnesení o nařízení předběžného 

opatření nebylo vyhlášeno, je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá 

povinnost.352 Tou nemusí být s ohledem na povahu předběžného opatření pouze účastník 

řízení, ale i třetí osoba. 

5.2.3 Platební rozkazy 

Formální vykonatelnost platebních rozkazů občanský soudní řád na rozdíl od rozsudků 

a usnesení výslovně neupravuje.353 Okamžik, kterým se platební rozkaz, případně směnečný 

platební rozkaz stává formálně vykonatelným je proto dle mého názoru nutné dovodit 

s ohledem na jeho povahu. Specifikum platebních rozkazů, respektive směnečných platebních 

rozkazů, kterým se tyto odlišují od ostatních forem rozhodnutí vydávaných v občanském 

soudním řízení, spočívá v první řadě v tom, že jejich prostřednictvím lze uložit výlučně 

povinnost k (peněžitému) plnění (srov. § 172, 175 OSŘ). Jejich formální vykonatelnost tak 

může, po vzoru rozsudků či usnesení na plnění z povahy věci nastat vždy až dnem 

následujícím po marném uplynutí pariční lhůty, nikoli dříve. Zvláštní povaha platebních, 

respektive směnečných platebních rozkazů odůvodněná tím, že jsou výsledkem tzv. 

rozkazního, tedy zkráceného řízení, jehož účelem je rozhodovat o nárocích, které se jeví jako 

dostatečně zřejmé,354 se dle mého názoru dále projevuje rovněž v běhu pariční lhůty. Je tomu 

tak proto, že, jak je patrné zejména z ustanovení § 172 OSŘ, lhůta k dobrovolnému splnění 

platebním rozkazem deklarovaných povinností neplyne, na rozdíl od rozsudku na plnění, od 

okamžiku, kterým tento nabývá v souladu s § 174 odst. 1 OSŘ účinků pravomocného 

rozsudku, tedy stává se závazným a nezměnitelným (srov. kapitolu 3.), ale již od okamžiku 

                                                 
350 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 801. 
351 Salač, J. in A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 320. 
352 „Je-li podkladovým rozhodnutím pro nařízení výkonu rozhodnutí usnesení o předběžném opatření nařízení 
podle § 76 o. s. ř., je vykonatelné doručením tomu, komu ukládá povinnost. Výkon rozhodnutí lze tedy nařídit 
bez ohledu na to, zda unesení nabylo právní moci“ (srov. 20 Cdo 4282/2007). 
353 Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 291. 
354Tamtéž, s. 348. 
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jeho doručení tomu, kdo má podle něj plnit.355 Platebním rozkazům je tak vlastní, že pariční 

lhůta a lhůta k uplatnění procesní obrany, kterou jsou v případě platebních rozkazů odpor 

(srov. § 174 OSŘ), popřípadě námitky (srov. § 175 OSŘ), plynou souběžně. Domnívám se 

proto, že s ohledem na výše uvedené nelze dospět k jinému závěru, než že platební, respektive 

směnečný platební rozkaz nabývá formální vykonatelnosti marným uplynutím lhůty 

k dobrovolnému splnění jím uložené povinnosti za předpokladu, že povinný v této lhůtě 

nepodá proti platebnímu či směnečnému platebnímu rozkazu odpor či námitky (k vlivu 

odporu či námitek na vykonatelnost platebních a směnečných platebních rozkazů srov. oddíl 

5.5). Zákonná pariční lhůta je přitom jak v případě platebních, tak v případě směnečných 

platebních rozkazů patnáctidenní (srov. § 172 odst. 1 a 175 odst. 1 OSŘ). Vzhledem k tomu, 

že zákon takový postup neumožňuje, tato lhůta nemůže být, na rozdíl od rozsudků na plnění 

(srov. § 160 odst. 1 OSŘ), nahrazena lhůtou soudcovskou.  

Pro úplnost nelze v této souvislosti opomenout ani evropský platební rozkaz (srov. § 

174b OSŘ), který, po vzoru rozhodnutí vydávaných v občanském soudním řízení, nabývá 

formální vykonatelnosti podle pravidel stanovených právním předpisem, na jehož základě byl 

vydán (srov. oddíl 5.2). Tím však v jeho případě není zákon, ale přímo použitelné nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí 

řízení o evropském platebním rozkazu a jehož čl. 18 stanoví, že není-li soudu původu ve 30 

denní lhůtě k podání odporu s přihlédnutím k přiměřené době pro doručení odporu doručen 

žádný odpor, prohlásí soud původu evropský platební rozkaz za formálně vykonatelný a jako 

takový může být podkladem pro nucený výkon rozhodnutí. Z toho je tak dle mého názoru 

patrné, že závěry, ke kterým jsme v otázce formální vykonatelnosti dospěly u platebního a 

směnečného platebního rozkazu, lze, s výjimkou délky pariční lhůty, v zásadě vztáhnout i na 

evropský platební rozkaz. 

5.3 Materiální vykonatelnost rozhodnutí 

Aby mohlo být rozhodnutí, popřípadě jiný exekuční titul vykonatelný v užším slova 

smyslu, tedy některým ze způsobů podle části šesté OSŘ či EŘ, musí vedle podmínky 

formální vykonatelnosti splňovat rovněž určité náležitosti obsahové, tedy být tzv. materiálně 

vykonatelný.356 Požadavek materiální vykonatelnosti plyne z povahy soudního výkonu 

                                                 
355 Předejměme, že to je rovněž důvodem toho, proč je u platebních rozkazů z povahy věci vyloučena 
předběžná vykonatelnost (srov. oddíl 5.4). 
356 Tomu, že se jedná o náležitosti obsahové a nikoli procesní povahy nasvědčuje, obdobně jako je tomu 
v případě právní moci, přívlastek „materiální“ (tedy obsahová). Pro úplnost lze poznamenat, že formální i 
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rozhodnutí, respektive exekuce jako takové, jelikož každé rozhodnutí, které má být 

podkladem pro nucený výkon povinností, které jsou jeho prostřednictvím uloženy či 

deklarovány, musí být ve všech ohledech dostatečně určité k tomu, aby mohlo být některým 

ze zákonných způsobů vynuceno. To dokládá skutečnost, že předpoklady materiální 

vykonatelnosti původně občanský soudní řád vůbec neupravoval a byly tak dovozovány 

pouze soudní praxí.357 Je to až se zákonem č. 30/2000 Sb., který nabyl účinnosti k 1. 1. 2001 a 

kterým byly tyto obsahové předpoklady promítnuty do zákonného textu a to, na rozdíl od 

předpokladů formální vykonatelnosti (srov. oddíl 5.2), jednotně pro všechny druhy 

exekučních titulů (srov. § 261a OSŘ ve spojení s § 247 OSŘ).358 Nedostatek materiální 

vykonatelnosti je přitom, stejně jako nedostatek té formální, jedním z důvodů pro zamítnutí 

návrhu na nařízení exekuce, respektive pro zastavení vykonávacího či exekučního řízení 

v každém jeho stadiu, bylo-li již nařízeno.  

Ustanovení § 261a odst. 1 OSŘ, do kterého byly náležitosti materiální vykonatelnosti 

novelou občanského soudního řádu vtěleny, stanoví, že výkon rozhodnutí lze nařídit jen 

tehdy, obsahuje-li rozhodnutí označení povinné a oprávněné osoby, vymezení obsahu a 

rozsahu povinností, k jejichž splnění byl výkon rozhodnutí navržen a určení lhůty ke splnění 

povinnosti.359 Odst. 2 a 3 téhož ustanovení pak upravují právní fikci pro případ, že rozhodnutí 

soudu neobsahuje určení lhůty ke splnění povinnosti či způsob, kterým se mají povinné osoby 

podílet na dělitelném plnění. Tato fikce se však, jak napovídá již znění samotného § 261a 

odst. 2 OSŘ, neuplatní u jiných exekučních titulů podle § 274 OSŘ (srov. § 274 odst. 1 OSŘ). 

Zvláštní požadavky na náležitosti exekučního titulu se pak podle odst. 4 uplatní v případě 

výkonu rozhodnutí prodejem zástavy.360 Judikatura v souladu s výše uvedeným dovodila, že 

soudní výkon rozhodnutí či exekuci lze nařídit i v případě, že exekuční titul všechny 

předpoklady materiální vykonatelnosti uvedené v ustanovení § 261a odst. 1 OSŘ neobsahuje, 

                                                                                                                                                         
materiální vykonatelnost nejsou, stejně jako je tomu v případech formální a materiální právní moci, pojmy 
zákonnými, ale toliko teoretickými.  
357 Macur tak ještě v roce 1998 uvádí, že „jestliže civilní soudní řád obsahuje výslovná ustanovení o tom, kdy se 
rozhodnutí stane formálně vykonatelným (k tomu srov. oddíl 5.2, pozn. autora), nemá žádná ustanovení o 
materiálních (obsahových) náležitostech vykonatelnosti. Z toho však nevyplývá, že materiální náležitosti nejsou 
pro výkon rozhodnutí stejně důležité, jako náležitosti formální. Je nutno vycházet z obecně platného právního 
principu, podle něhož každé právo a jemu odpovídající povinnost musí být v autoritativním právním aktu 
vymezeno přesným a jednoznačným způsobem, neboť jen taková rozhodnutí mohou být nuceně vykonána 
v exekučním řízení“ (Macur, J., 1998. Kurs občanského práva procesního: exekuční právo, Praha: Beck, s. 34). 
358 Srov. např. 20 Cdo 699/2002. 
359 Již ustálená soudní praxe totiž dovodila, že exekuční titul „musí z hlediska materiálního obsahovat přesnou 
individualizaci oprávněného a povinného, určité a přesné vymezení práva a jemu odpovídající povinnosti 
k plnění, jakož i přesný obsah a rozsah plnění, včetně stanovení lhůty k plnění tam, kde tuto lhůtu nestanoví 
právní předpis“(srov. např. 21 Cdo 1309/2000). 
360 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 1429. 
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avšak chybějící údaje nebo údaje v něm uvedené nepřesně, nesrozumitelně nebo neurčitě lze 

doplnit nebo nahradit postupem podle odst. 2 a 3.361 Není-li nicméně možné tyto náležitosti 

z exekučního titulu dovodit ani výkladem s přihlédnutím k povaze uložené povinnosti nebo ke 

způsobu exekuce, nelze takový exekuční titul vykonat.362 Z povahy vykonávacího, respektive 

exekučního řízení (srov. předchozí výklad) totiž plyne, že z hlediska požadavku materiální 

vykonatelnosti exekučního titulu chybějící okolnosti soud v exekučním řízení již v zásadě 

zjišťovat nemůže, a že tedy v exekuci není přípustné titul navržený k exekuci o tyto okolnosti 

doplňovat, a to ani rešeršemi do nalézacího řízení, ani (až na výjimky) k příslušnému 

právnímu předpisu, natož pak tyto okolnosti zjišťovat dokazováním.363 

Judikatura přitom vychází ze závěru, že „splnění předpokladů materiální 

vykonatelnosti musí vyplývat v zásadě z výroku vykonávaného rozhodnutí, který však lze za 

tímto účelem vykládat v souvislosti se záhlavím rozhodnutí (zejména ohledně přesné 

individualizace oprávněného a povinného) nebo s jeho odůvodněním, jestliže obsah výroku 

blíže ozřejmuje a je možné s jeho pomocí odstranit případné pochybnosti o obsahu a rozsahu 

uložených povinností, s přihlédnutím k povaze věci nebo k předepsanému způsobu 

exekuce“.364 Tento závěr navazuje v souladu s tím, co bylo řečeno o objektivních mezích 

účinků právní moci (srov. oddíly 3.2 a 4.4) na praxi, podle níž „soudní rozhodnutí tvoří jeden 

funkční celek, který nelze pro účely posouzení jeho vykonatelnosti důsledně rozdělit na část 

výrokovou a odůvodňující. Případný nedostatek výroku spočívající v jeho relativní neurčitosti 

tak lze zhojit za pomoci informací uvedených v odůvodnění“.365 Z odůvodnění rozhodnutí lze 

však vycházet vždy pouze za účelem výkladu výroku, tedy k odstranění případných 

pochybností o obsahu a rozsahu výrokem uložené povinnosti. Výrok exekučního titulu tak 

nelze jakkoli doplňovat či opravovat.366 

                                                 
361 Srov. 20 Cdo 2021/2007. 
362 Srov. tamtéž. Vzhledem k tomu, že předpoklady materiální vykonatelnosti se mohou odvíjet i od 
hmotněprávní povahy závazku, který je právním důvodem vynucované povinnosti, lze náležitosti § 261a OSŘ za 
předpokladu, že z exekučního titulu neplynou přímo, dovozovat i výkladem hmotněprávních předpisů (srov. 
Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 1427). 
363 Srov. 20 Cdo 3989/2007. 
364 Srov. 20 Cdo 1266/2010. „Zjednodušující, a tedy nesprávný je také závěr odvolacího soudu, že nelze vycházet 
z odůvodnění rozsudku. Zásadu, že závazný je (v zásadě, pozn. autora) pouze výrok pravomocného rozsudku 
totiž nelze zaměňovat s nepřípustností výkladu výroku v souvislosti (pomocí) jeho odůvodnění“ (srov. 20 Cdo 
1119/2004). 
365 Srov. např. 21 Cdo 1531/2000. 
366 Srov. 20 Cdo 1258/2005. 
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5.3.1 Označení oprávněné a povinné osoby 

Podíváme-li se blíže na jednotlivé obsahové náležitosti materiální vykonatelnosti, § 

261a odst. 1 OSŘ v první řadě stanoví, že rozhodnutí, popřípadě jiný exekuční titul musí 

obsahovat přesnou individualizaci povinné a oprávněné osoby.367 Jak totiž dovodila i 

judikatura, „přesné označení účastníků je nezbytnou obsahovou náležitostí písemného 

vyhotovení rozsudku, respektive usnesení, přičemž stejný požadavek se uplatí i pro písemné 

vyhotovení platebního rozkazu“.368 Označí-li tak soud v rozhodnutí účastníky způsobem, který 

neodpovídá požadavkům § 79 odst. 1 věty druhé a třetí OSŘ 369 či obsahuje-li rozhodnutí, 

které má být podkladem pro nucený výkon, nesprávný identifikační údaj účastníka 

(povinného), bude pro posouzení, zda představuje tzv. exekuční titul rozhodující, zda lze 

spolehlivě dalšími (zbývajícími údaji) v rozhodnutí ztotožnit daný právní subjekt či nikoli.370 

Použije-li tak soud v podkladovém rozhodnutí k označení účastníka vedle jiných údajů 

(jména, příjmení, povolání, bydliště) například také rodné číslo,371 které je nesprávné ať už 

proto, že nebylo vůbec přiděleno a nebo náleží jiné fyzické osobě (člověku),372 popřípadě je 

užito nesprávné datum narození či neúplná nebo nepřesná adresa, je to na újmu materiální 

vykonatelnosti tohoto rozhodnutí pouze za předpokladu, že nelze spolehlivě učinit závěr o 

identitě dotčeného účastníka řízení (povinného), respektive není-li možné z něj, popřípadě 

z listin s ním přímo souvisejících, bez pochybností dovodit, komu bylo přiznáno právo nebo 

                                                 
367 Přestože, jak uvádí Dvořák (Dvořák, B., Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie, 2008, s. 
76), zákon ani procesní teorie na rozdíl od účinků právní moci nehovoří o subjektivních mezích vykonatelnosti 
rozhodnutí, tedy o okruhu osob, případně orgánů, kterým je tato určena, mám za to, že je lze v zásadě 
ztotožňovat se subjektivními mezemi závaznosti pravomocného rozhodnutí tak, jak byly vymezeny v pododdílu 
3.1.1. To lze dle mého názoru vyvozovat z toho, že stejně tak, jako je pravomocné rozhodnutí závazné v zásadě 
pouze vůči tomu, vůči komu je zároveň vykonatelné, vykonatelné může být pouze vůči tomu, vůči komu je 
v první řadě závazné. Jistou výjimkou z této podmíněnosti lze dle mého názoru, alespoň formálně, spatřovat 
v institutu předběžné vykonatelnosti (srov. pododdíl 3.1.1). 
368 Srov. 20 Cdo 904/2009. Totéž platí i pro exekuční návrh, který “kromě náležitostí předepsaných v § 261 odst. 
1 musí obsahovat obecné náležitosti podání podle § 42 odst. 4 a náležitosti návrhu na zahájení řízení, 
vyjmenované v § 79 odst. 1, větě druhé o. s. ř., včetně řádného označení účastníků řízení“ (srov. 20 Cdo 
1020/99). Judikatura přitom v této souvislosti dovodila, že „oprávněný je povinen označit se v exekučním 
návrhu způsobem odpovídajícím § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1, i když takové označení neodpovídá jeho z hlediska 
správnosti a úplnosti vadnému označení ve vykonávaném rozhodnutí“ (tamtéž). 
369 Srov. 21 Cdo 2101/98. 
370 Srov. 10 Co 840/2005. Obdobně: „Vady exekučního titulu nejsou na újmu, je-li možné z něj bez pochybností 
dovodit, komu bylo přiznáno právo nebo uložena povinnost“ (srov. 20 Cdo 2273/2008). 
371 „Bez zřetele k tomu, že rodné číslo fyzické osoby - účastníka řízení - nepatří k údajům, které zákon jako 
obsahovou náležitost návrhu na zahájení řízení či rozhodnutí vyžaduje, lze ho k identifikaci subjektu užít“ (srov. 
20 Cdo 904/2009). 
372 Například v situaci, kdy soud do písemného vyhotovení rozhodnutí převezme z návrhu na vydání 
směnečného platebního rozkazu také rodné číslo žalovaného, které však v té době již nebylo správné, neboť v 
systému evidence obyvatel došlo k jeho opravě (srov. 20 Cdo 904/2009). 
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uložena povinnost.373 K závěru o materiální nevykonatelnosti rozhodnutí či jiného exekučního 

titulu tak nelze dospět například pouze proto, že povinná je v něm označena nesprávným 

křestním jménem374 či rodným příjmením375 za předpokladu, že je z exekučního titulu bez 

pochybností možné dovodit, že se jedná o povinnou. 

5.3.2 Vymezení rozsahu a obsahu povinností 

Výkon rozhodnutí lze podle § 261a odst. 1 OSŘ rovněž nařídit pouze za předpokladu, 

že obsahuje vymezení rozsahu a obsahu povinností, k jejichž splnění byl výkon navržen, 

respektive, že práva a jim odpovídající povinnosti byly jako co do svého rozsahu, tak co do 

svého obsahu určeny přesným a nepochybným způsobem.376 Ke zjištění toho, co je obsahem 

práv a povinností, které mají být vykonány, má totiž s ohledem na svůj účel sloužit již řízení 

nalézací, tak, aby „vykonávací orgán věděl, co vlastně má být vynuceno a aby nemusel teprve 

v průběhu vykonávacího řízení zjišťovat, co je obsahem uložené povinnosti“.377 Vykonávací 

řízení má v souladu s tím, co bylo uvedeno výše, pouze poskytovat záruku toho, že 

„nalezený“ právní stav bude realizován i za předpokladu, že není respektován dobrovolně. 

Projev této funkční provázanosti řízení nalézacího a vykonávacího jako dvou hlavních „fází“ 

občanského soudního řízení lze spatřovat v tom, že je to v první řadě již samotný návrh 

(žaloba), který „musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) obsahovat též 

náležitosti uvedené v § 79 odst. 1 o. s. ř., tedy mimo jiné i vylíčení rozhodujících skutečností a 

musí z něj být patrno, čeho se žalobce domáhá (tzv. žalobní petit). Vymezení práv a jim 

odpovídajících povinností obsažené v žalobním petitu musí být provedeno tak přesně a 

jednoznačně, aby po jeho převzetí do výroku soudního rozhodnutí mohl být nařízen a 

proveden výkon rozhodnutí (tedy aby byl v intencích § 261a o. s. ř. po materiální stránce 

vykonatelný)“.378 To je projevem zásady iudex ne eat ultra petita partium, podle které soud 

nemůže, až na zákonné výjimky, účastníkům přiznat jiná práva a uložit jim jiné povinnosti, 

než jsou navrhovány, a musí svým rozhodnutím žalobní petit vyčerpat a nesmí jej (s výjimkou 

případů dle § 153 odst. 2 OSŘ) překročit.379   

Exekučnímu soudu tak za účelem zjištění, zda jsou splněny předpoklady materiální 

                                                 
373 Srov. 20 Cdo 904/2009 a 10 Co 840/2005. 
374 Srov. 20 Cdo 2273/2008. 
375 Srov. 20 Cdo 50/2008. 
376 Srov. 20 Cdo 3989/2007 a 20 Cdo 2021/2007. 
377 Srov. 20 Cdo 2021/2007. 
378 Srov. 26 Cdo 2093/2011. Požaduje-li tak žalobce peněžité plnění, musí být ze žaloby patrno i to, jakou částku 
mu žalovaný má zaplatit; nemůže-li žalobce svůj peněžitý nárok přesně vyčíslit, musí jej uvést alespoň v 
přibližné výši (tamtéž). 
379 Tamtéž. 

aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%252342'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%252379'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523261a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523153'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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vykonatelnosti rovněž „přísluší posoudit, zda rozhodnutí k výkonu navržené ukládá 

povinnému povinnosti, jež lze vskutku vykonat, tedy např. zda uložená povinnost odpovídá 

možným způsobům exekuce, zda tato povinnost je konkretizována dostatečně určitě apod., a 

ačkoli musel mít nalézací soud na zřeteli totéž, nelze vyloučit, že soud exekuční dospěje k 

jinému závěru a pro nedostatek (materiální) vykonatelnosti předloženého titulu návrh na 

nařízení výkonu rozhodnutí zamítne.“380 Tak například v případě, že exekuční titul ukládá 

povinnému povinnost strpět přístup oprávněného do nemovitosti, je materiálně vykonatelný 

pouze „je-li v něm předmětná nemovitost identifikována dostatečně určitě tak, aby ji při 

exekuci nebylo možno zaměnit s nemovitostí jinou“. Vzhledem k tomu, že, jak jsem uvedl již 

v úvodu této kapitoly, ani zásada formalizace předpokladů pro výkonu rozhodnutí však 

nebrání tomu, aby byly náležitosti materiální vykonatelnosti exekučního titulu dovozovány 

výkladem, nemůže být tato zásada v rozporu s účelem vykonávacího řízení pojímána 

absolutně. K závěru o materiální nevykonatelnosti rozhodnutí tak nelze dospět například jen 

z toho důvodu, že ve výroku, který se dotýká povinné, není předmětná nemovitost 

identifikována prostřednictvím ulice a čísla popisné jiné nemovitosti, jejímž je tato 

příslušenstvím, ale jenom jako „předmětná kůlna“ za předpokladu, že ze zbytku rozhodnutí, 

zejména z jeho jiného výroku či z odůvodnění nelze mít pochyby o tom, o jakou nemovitost 

se jedná.381 Závěr o materiální nevykonatelnosti rozhodnutí ukládajícího povinnost vyklidit 

byt stejně tak nelze bez dalšího vyvozovat pouze z toho, že rozhodnutí neuvádí číslo bytu, 

případně patro či podlaží, v němž se byt nachází za předpokladu, že je vyklizovaný byt ve 

vykonávaném rozhodnutí identifikován dostatečně určitě (zejména prostřednictvím 

ubytovacího zařízení) tak, aby jej nebylo možno při výkonu rozhodnutí zaměnit s bytem 

jiným.382 K závěru o materiální nevykonatelnosti platebního rozkazu pak tím spíše nemůže 

vést pouhá okolnost, že na jeho originále chybí ve výroku u částky 3.780,00 označení měny či 

že u náhrady nákladů řízení je namísto správného textu „500,- Kč“ zcela zjevně chybou 

(překlepem) v psaní uvedeno „500,- Kř“.383 

Materiálně nevykonatelným s ohledem na způsob vymezení povinností naopak 

judikatura shledala rozsudek, „kterým bylo oprávněné osobě přiznáno právo na styk 

s nezletilým dítětem v pravidelných intervalech a povinné osobě uložena povinnost styk 

v tomto rozsahu umožnit, aniž by však bylo specifikováno, od kterého okamžiku bude takto 

                                                 
380 Srov. Cdo 2021/2007. 
381 Srov. 20 Cdo 1119/2004. 
382 Srov. 20 Cdo 1070/2007. 
383 Srov. 20 Cdo 2021/2007. 
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upravený styk realizován“.384 Soud při této příležitosti zejména zdůraznil, že z hlediska 

materiální vykonatelnosti je bez výjimky třeba setrvat na požadavku, aby vykonávané 

rozhodnutí bylo natolik určité, aby jak straně oprávněné, tak straně povinné byl jednoznačně 

zřejmý a zcela určitý rozsah a obsah rozhodnutím autoritativně nastolených či deklarovaných 

práv a povinností, které jim svědčí, popřípadě které jim jdou k tíži. Uzavřel, že požadavkům 

materiální vykonatelnosti proto neodpovídá povinnost, která je vymezena tak, že je na vůli 

jedné strany, aby svým faktickým chováním určila počátek realizace titulem založeného 

práva. Připomněl, že totiž nelze pomíjet skutečnost, že právu jedné strany na pravidelný styk 

s dítětem odpovídá povinnost druhé strany dítě na tento styk připravit. Obdobně dospěla 

soudní praxe k závěru, že „materiálně není vykonatelný rozsudek, jímž soud uložil 

žalovanému povinnost, aby se zdržel obtěžování žalobců vodou a tekutými odpady „nad míru 

přiměřenou poměrům“, s odůvodněním, že „rozsudek v takovém případě neukládá povinnému 

žádnou zcela konkrétní povinnost, tedy jakého konkrétního jednání se má zdržet, aby 

oprávněné vodou a tekutými odpady neobtěžoval“.385 

5.3.3 Určení lhůty ke splnění povinnosti 

Ustanovení § 261a odst. 1 OSŘ do třetice stanoví, že rozhodnutí musí rovněž 

obsahovat určení lhůty ke splnění povinnosti. Vzhledem k právní fikci, kterou upravuje odst. 

2 téhož ustanovení, se však ve srovnání s ostatními náležitostmi materiální vykonatelnosti 

jedná o předpoklad, pro nějž platí zvláštní režim.386 Neobsahuje-li totiž rozhodnutí vydané 

v občanském soudním řízení určení lhůty dobrovolnému splnění povinností, nemá to bez 

dalšího za následek jeho materiální nevykonatelnost. Uplatí se totiž právní fikce, podle které 

je tuto povinnost třeba splnit v obecných lhůtách, tedy do 15 dnů od právní moci rozhodnutí, 

jde-li o vyklizení bytu a do tří dnů od právní moci, jde-li o jinou povinnost (srov. § 261a odst. 

2 OSŘ). Neobsahuje-li však lhůtu k plnění některý z titulů vyjmenovaných v § 274 odst. 1 

OSŘ ačkoli podle právních předpisů, podle kterých byl vydán, musí tuto obsahovat, nelze jej 

vykonat, ledaže by chybějící nebo nesrozumitelně či neurčitě vyjádřené náležitosti bylo 

možné dovodit z obecně závazných právních předpisů.387 

                                                 
384 Srov. 20 Cdo 1693/2005. 
385 Srov. Co 90/95. 
386 Srov. 20 Cdo 1378/2003. Obdobně např. Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters 
Kluwer ČR, s. 1427.  
387 Krbek in Drápal, L., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: C.H. Beck, s. 2182. 
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5.4 Předběžná vykonatelnost 

Jak jsem již uvedl, v českém civilním procesu je pravidlem, že vykonatelnost rozsudku 

jako primární formy meritorního rozhodnutí je ve prospěch zásady právní jistoty podmíněna 

jeho právní mocí (srov. § 160 odst. 1 ve spojení s § 161 odst. 1 OSŘ). S ohledem na to, že 

soudy v občanském soudním řízení však prostřednictvím své rozhodovací činnosti poskytují 

ochranu nejenom hodnotám čistě majetkové povahy, mohla by se tato úprava, přinejmenším 

tam, „kde plnění přisouzení dosud nepravomocným rozsudkem představuje základní zdroj 

obživy žalobce“388 zdát nepřiměřená až kontraproduktivní.389 Nelze totiž odhlížet zejména od 

toho, že kdyby zákonodárce i v takových případech podmiňoval formální vykonatelnost 

rozsudku jeho právní mocí, časová prodleva, která by mohla nastat mezi vynesením rozsudku 

a jeho formální vykonatelností v důsledku uplatnění řádného opravného prostředku 

protistranou, by mohla mít za následek, že ochrana subjektivních práv, která je prvotním 

účelem občanského soudního řízení, by mohla ztrácet na účinnosti, popřípadě by mohla být 

zcela zmařena.390 Občanský soudní řád proto zavádí institut předběžné vykonatelnosti, který 

představuje výjimku ze zásady, že počátek lhůty k dobrovolnému splnění povinností 

uložených či deklarovaných rozsudkem se odvíjí až od okamžiku jeho právní moci, tedy od 

existence závazného a nezměnitelného rozhodnutí ve věci.391 § 160 odst. 4 OSŘ totiž stanoví, 

že pariční lhůta u rozsudků předběžně vykonatelných plyne již od okamžiku jejich doručení 

tomu, kdo má podle nich plnit. Přínos této konstrukce, jejímž primárním účelem je chránit 

toho, komu rozsudek přiznává právo na plnění (dále jen „oprávněného“) a která je výjimkou 

z logické posloupnosti účinků právní moci a vykonatelnosti spočívá v tom, že umožňuje 

v případě, že ten, komu předběžně vykonatelný rozsudek ukládá povinnost k plnění (dále jen 

„povinný“) tuto nesplní v soudem stanovené lhůtě dobrovolně, přistoupit k jejímu nucenému 

                                                 
388 Srov. Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 754. 
389 Tuto skutečnost ilustruje Ústavní soud, uvádí-li, že „smyslem a účelem institutu předběžné vykonatelnosti 
rozsudků dle § 162 odst. 1 písm. a) je ochrana, zajištění důstojnosti života osoby, jíž bylo soudem přisouzeno ze 
strany osoby jiné poskytování výživného. Tomuto účelu zákonodárce v předmětném zákonném ustanovení 
přikládá prioritu před účelem právní jistoty, jež má obvykle za následek spojení vykonatelnosti soudního 
rozhodnutí s nabytím jeho právní moci“ (srov. IV. ÚS 2795/09). Lze dodat, že předběžná vykonatelnost tak svým 
účelem není nepodobná předběžným opatření tak, jak je upravují § 74 an. OSŘ (srov. Zoulík in Winterová, A. & 
Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 294). 
390 Obdobně tamtéž. 
391 Srov. IV. ÚS 3929/16. Předběžná vykonatelnost je tedy „předběžná“ toliko v tom smyslu, že předbíhá právní 
moc. Ani předběžně vykonatelné rozhodnutí se totiž nemůže stát vykonatelné před uplynutím lhůty 
k dobrovolnému splnění povinností, které jsou jeho prostřednictvím uloženy či deklarovány, jelikož situovat 
vykonatelnost před tento okamžik, by bylo v rozporu s účelem občanského soudního řízení. Adresáti rozhodnutí 
musejí mít totiž za předpokladu, že jim rozhodnutí ukládá povinnost k plnění, nejprve možnost splnit tuto 
dobrovolně (srov. oddíl 5.2). 
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výkonu „dříve“, tedy bez ohledu na to, zda rozsudek nabyl právní moci.392 Přestože 

zákonodárce vymezuje předběžnou vykonatelnost stanovením dne rozhodného pro počátek 

běhu pariční lhůty, její samotnou délku, na rozdíl od ostatních rozsudků, nestanovuje, když 

pouze přikazuje, aby ji určil soud (srov. § 160 odst. 4 OSŘ). V procesní teorii nepanuje úplná 

shoda ohledně toho, zda může soud být taková lhůta kratší než obecná zákonná lhůta, která je 

třídenní.393 Rizikem předběžné vykonatelnosti, které je projevem upozadění zásady právní 

jistoty, je naopak skutečnost, že bude-li plněno, ať již dobrovolně či vymožením, na základě 

předběžně vykonatelného rozsudku, který bude později v řízení o řádném opravném 

prostředku změněn či zrušen, bude takové plnění třeba v souladu s pravidly o plnění bez 

právního důvodu tak, jak jsou upravena § 2991 an. ObčZ, vypořádávat.394 

Vzhledem k tomu, že jak pro usnesení, tak pro platební rozkazy platí, že nestanoví-li 

zákon jinak (srov. § 172, 175 odst. 1 a 171 OSŘ), lhůta k dobrovolnému splnění povinností, 

které jsou jejich prostřednictvím uloženy (deklarovány), plyne již od okamžiku jejich 

doručení tomu, kdo má podle nich plnit (srov. pododdíly 5.2.2 a 5.2.3), předběžná 

vykonatelnost je u nich z povahy věci vyloučena. Předběžná vykonatelnost se tak co do formy 

rozhodnutí vydávaných v občanském soudním řízení týká se pouze rozsudků. Z povahy věci 

přitom plyne, že z rozsudků se navíc týká pouze rozsudků na plnění, jelikož u rozsudků 

neukládajících povinnost k plnění spadá z důvodů, které jsem vyložil v pododdílu 5.2.1, 

okamžik jejich právní moci a formální vykonatelnosti v jedno, pročež jeden nemůže předbíhat 

druhému (srov. § 161 odst. 2 OSŘ).  

Jelikož předběžná vykonatelnost představuje výjimku z  pravidel formální 

vykonatelnosti rozsudků, která může mít vedle ochrany oprávněného rovněž nepříznivé 

důsledky pro povinného, jehož prostředky procesní obrany proti (nesprávnému) předběžně 

vykonatelnému rozsudku jsou omezeny v tom smyslu, že odvolání proti němu bude mít 

                                                 
392 Zoulík in Winterová, A., Macková, A. a kol., Civilní právo procesní, Část první, 2015, s. 293. Dle mého názoru 
se tak předběžně vykonatelný rozsudek fakticky stává „materiálně“ závazným již okamžikem jeho doručení 
tomu, kdo má podle něj plnit (srov. pododdíl 3.1.1). 
393 Zatímco někteří autoři zastávají stanovisko, že tomu tak může být (Zoulík in Winterová, A., Macková, A. a 
kol., Civilní právo procesní, Část první, 2015, s. 294), jiní upozorňují na to, že tak krátká pariční lhůta by mohla 
přinejmenším v některých případech dobrovolné splnění znemožňovat již z čistě technických důvodů (Anon., 
2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 755). 
394 Naopak v případě, že je „rozsudek soudu prvního stupně, u něhož byla vyslovena předběžná vykonatelnost 
nebo která je předběžně vykonatelný ze zákona, napaden odvoláním, a dospěje-li odvolací soud k závěru, že 
uplatněný nárok je opodstatněný, musí na plnění, které účastníkovi pracovněprávního vztahu náleží, zaúčtovat 
plnění poskytnuté podle předběžně vykonatelného rozsudku prvního stupně. Plnění, které podle závěru 
odvolacího soudu účastníku pracovněprávního vztahu náleží, mu pak může přiznat jenom v takovém rozsahu, 
v jakém nebylo uhrazeno plněním poskytnutým podle předběžně vykonatelného rozsudku prvního stupně; bylo-li 
uhrazeno zcela, je to důvodem zamítnutí žaloby (vzájemné žaloby)“ (srov. 21 Cdo 1758/2002). 
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suspenzivní (odkladný) účinek toliko ve vztahu k jeho právní moci, nikoli však k 

vykonatelnosti, předběžná vykonatelnost je přípustná pouze v zákonem stanovených 

případech.395 Co se zákonné úpravy týká, lze přitom poznamenat, že rozsudky, které jsou ze 

zákona či na základě rozhodnutí předběžně vykonatelné vyjmenovává současně znění § 162 

OSŘ, aniž by však uvádělo jaké důsledky jsou s předběžnou vykonatelností spojeny. 

Samotnou podstatu předběžné vykonatelnosti totiž upravuje § 160 odst. 4 OSŘ, když ukládá 

soudu, aby u rozsudků předběžně vykonatelných bez ohledu na to, zda se jedná o rozsudky 

předběžně vykonatelné ze zákona či na základě rozhodnutí soudu, vždy určil lhůtu k plnění od 

jejich doručení tomu, kdo má plnit. Tímto způsobem zákon zajišťuje, že bude povinný 

srozuměn s tím, že jeho plnění není vázáno na právní moc rozsudku, ale na okamžik, kdy mu 

je takové rozhodnutí doručeno a že je mu tak v podstatě vysvětleno, s jakou vlastností jsou 

předběžně vykonatelné rozsudky spojovány.396 Pokud soud podle § 160 odst. 4 OSŘ naopak 

nepostupuje, rozsudek se předběžně vykonatelným stát nemůže a to ani v případě, kdyby se 

jednalo o některý z rozsudků, který je předběžně vykonatelný ze zákona (srov. § 162 odst. 1 

OSŘ).397 Tak v případě, že soud váže splnění povinnosti na právní moc rozsudku, je pro toho, 

kdo má podle rozsudku plnit, i pro toho, v jehož prospěch má být plněno, výrok rozsudku 

rozhodující.398 Obdobně v situaci, kdyby soud lhůtu k dobrovolnému splnění ve výroku 

neuvedl vůbec, uplatnila by se podle § 261a odst. 2 OSŘ domněnka (srov. oddíl 5.3), že lhůta 

je třídenní a počíná běžet ode dne, kterým rozsudek nabyde právní moci.399  

Zákon rozlišuje předběžnou vykonatelnost obligatorní (srov. § 160 odst. 1 OSŘ) a 

fakultativní (srov. § 160 odst. 2 OSŘ). Obligatorně, tedy ze zákona předběžně vykonatelné 

jsou rozsudky odsuzující k plnění všech druhů vyživovací povinnosti tak, jak jsou s účinností 

od 1. 1 2014 upraveny jednotlivými ustanoveními ObčZ a k plnění pracovní odměny za 

poslední tři měsíce. Tyto rozsudky jsou tak předběžně vykonatelné vždy, aniž by měl soud, na 

rozdíl od rozsudků, které jsou předběžně vykonatelné podle § 162 odst. 2 OSŘ, povinnost o 

jejich předběžné vykonatelnosti rozhodovat samostatným výrokem.400 To nic nemění na tom, 

že, adresát předběžně vykonatelného rozsudku musí být o jeho předběžné vykonatelnosti 

poučen.401 Soud však může předběžnou vykonatelnost podle § 162 odst. 2 OSŘ vyslovit 

                                                 
395 Zoulík, in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 294. 
396 Srov. 20 Cdo 2304/2007. 
397 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 754. 
398 Srov. 20 Cdo 4692/2007, obdobně např. 20 Cdo 2304/2007. 
399 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 754. 
400 Srov. 14 Co 32/2017.  
401 Ústavní soud v této souvislosti připomněl, že tento požadavek lze s obecnou platností pro všechny rozsudky 
vyvozovat již z § 157 odst. 1 OSŘ věta první in fine, který stanoví, že v písemném vyhotovení rozhodnutí se 
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rovněž na návrh, pokud by účastníků hrozilo nebezpečí těžko nahraditelné nebo závažné 

újmy. Tyto jsou tzv. neurčitými právními pojmy, jejichž naplnění musí soud posoudit 

s ohledem na skutkové okolnosti konkrétního případu, přičemž důkazní břemeno nese 

navrhovatel.402 Co se týká okruhu rozsudků, které jsou předběžně vykonatelné fakultativně, 

zákon jej nikterak neomezuje. Soud tak může samostatným výrokem rozhodnout o předběžné 

vykonatelnosti jakéhokoliv rozsudku na plnění za předpokladu, že jsou pro to splněny 

zákonné předpoklady. 

5.5 Odklad vykonatelnosti 

Zatímco v některých případech může být v zájmu ochrany oprávněného žádoucí, aby 

rozhodnutí bylo vykonatelné „dříve“, rozuměj předběžně, v občanském soudním řízení se 

mohou vyskytnout i situace, ve kterých je naopak na místě chránit před negativními dopady 

rozhodnutí protistranu, tedy povinného a to sice odkladem jeho vykonatelnosti. V kontextu 

výkladu o právní moci lze připomenout, že judikatura vychází ze závěru, že (teprve) v 

případě, že tyto dopady nelze odstranit odkladem vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, 

připadá v úvahu odklad jeho materiální právní moci, tedy jeho závaznosti a nezměnitelnosti 

(srov. pododdíl 3.1.2).403 Stejně tak, jako tomu bylo u  předběžné vykonatelnosti, rovněž 

odklad vykonatelnosti přichází z povahy věci v úvahu pouze u rozhodnutí, které ukládají 

povinnost k plnění. Odkladem vykonatelnosti je totiž třeba rozumět výlučně odklad 

vykonatelnosti v tzv. užším slova smyslu, jehož důsledkem je, jak již název napovídá, že 

rozhodnutí nelze vykonat v řízení podle části šesté OSŘ či podle EŘ.404 O odkladu 

vykonatelnosti tak z povahy věci nelze uvažovat u těch rozhodnutí, které těmito způsoby 

vykonávat ani nelze. Tak tomu bude typicky nejenom v případě rozsudku určovacího, ale i 

v případě rozsudku nahrazujícího prohlášení vůle (srov. § 161 odst. 3 OSŘ) o němž starší 

                                                                                                                                                         
uvede mimo jiné „poučení o možnosti výkonu rozhodnutí“. Uvedl přitom, že je nerozhodné, zda bude povinný o 
předběžné vykonatelnosti rozsudku informován prostřednictvím jeho výroku, poučení či jiné jeho části (srov. I. 
ÚS 1928/11). 
402 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 757. 
403 „Materiální právní moc dovoláním napadeného rozhodnutí (či jeho výroku) je možné odložit jen tehdy, 
nemohou-li být negativní dopady rozhodnutí (výroku) do poměrů dovolatele beze zbytku sistovány odkladem 
jeho vykonatelnosti“ (srov. 27 Cdo 5003/2017). Taková může být situace například v případě, kdy jde o 
rozhodnutí, které nemůže být z povahy věci podkladem pro soudní výkon či exekuci, tedy není tzv. exekučním 
titulem (tamtéž). 
404 Proto „nařízení odkladu vykonatelnosti rozhodnutí odvolacího soudu přichází v úvahu jen tehdy, může-li být 
podle dovoláním napadeného rozhodnutí nařízen výkon rozhodnutí či zahájena (případně provedena) exekuce. 
Jestliže se tak napadené rozhodnutí podle části šesté občanského soudního řádu (či exekučního řádu) 
nevykonává, což je i případ vyhovujícího rozsudku o určení vlastnického práva k pozemku, může se dovolatel 
účinkům takového pravomocného rozsudku bránit pouze návrhem na odklad právní moci napadeného 
rozsudku“ (srov. 28 Cdo 6085/2017). 
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judikatura uvádí, že „se nevykonává a nemůže být podkladem pro soudní výkon rozhodnutí. 

Proto nelze ani odložit jeho vykonatelnost podle § 233 OSŘ“.405 I u rozhodnutí, která 

neukládají povinnost k plnění, se však bude možné domáhat odkladu jejich vykonatelnosti za 

předpokladu, že obsahují výrok, jímž byla účastníkovi uložena povinnost k náhradě nákladů 

řízení, jelikož ten ze své povahy vždy ukládá povinnost k peněžitému plnění.406 Odklad 

vykonatelnosti naopak nemá vliv na právní moc rozhodnutí, pročež „účinky právní moci 

soudního rozhodnutí, jež se projevují tím, že je již nelze napadnout odvoláním jako řádným 

opravným prostředkem (formální právní moc) a dále závazností výroku rozhodnutí a jeho 

nezměnitelností (materiální právní moc) zůstávají odkladem vykonatelnosti rozhodnutí 

nedotčeny“.407  

Účel odkladu vykonatelnosti přitom nebrání tomu, aby, za předpokladu, že byla 

vykonatelnost rozhodnutí odložena před nařízením jeho výkonu, případně exekuce, soud 

výkon rozhodnutí (exekuci) nařídil za předpokladu, že jeho výkon po dobu, po kterou bude 

odklad vykonatelnosti platit, podle § 266 odst. 2 OSŘ současně odloží. Obdobně v případě, 

kdy vykonávací, respektive exekuční řízení již probíhá, není odklad vykonatelnosti důvodem 

k jeho zastavení, ale opět toliko k odkladu jeho výkonu podle téhož ustanovení.408 Od odkladu 

vykonatelnosti rozhodnutí je tak třeba odlišovat odklad jeho výkonu, který je upraven v § 266 

odst. 1 a 2 OSŘ a který je projevem základních zásad vykonávacího řízení a to sice zásady 

obrany a ochrany povinného.409 Odklad výkonu rozhodnutí, respektive exekuce připadá 

v úvahu přirozeně pouze za předpokladu, že již byly nařízeny a má pouze za následek, že se 

dočasně neprovádí. Na vykonatelnost podkladového rozhodnutí však sám o sobě vliv nemá. 

Byť mezi odkladem vykonatelnosti rozhodnutí a odkladem jeho výkonu tak existuje úzká 

souvislosti spočívající v tom, že odklad vykonatelnosti rozhodnutí je v zásadě důvodem 

k odkladu jeho výkonu, samotná „okolnost, že u dovolacího soudu byl podán návrh na odklad 

                                                 
405 Srov. 15 Co 20/95. 
406 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 1262. 
407  Srov. 29 NSČR 29/2009-A-108 KSOS 31 INS 3370/2008. 
408 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 1263. 
409 „V § 266 odst. 1 a 2 o. s. ř. zákon stanoví dva samostatné (na sobě nezávislé) důvody, pro které může být 
provedení nařízeného výkonu rozhodnutí odloženo. Kromě toho, že se tyto důvody odlišují okolnostmi, pro které 
lze provedení výkonu rozhodnutí odložit, je mezi nimi rozdíl i ve způsobu zahájení řízení o odklad provedení 
výkonu rozhodnutí. Zatímco k odkladu provedení výkonu rozhodnutí podle § 266 odst. 2 o. s. ř. může soud 
přistoupit bez návrhu (ochrana povinného), o odkladu provedení výkonu rozhodnutí podle § 266 odst. 1 může 
rozhodnout jen na návrh povinného (obrana povinného)“ (srov. 21 Cdo 576/98). 

aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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vykonatelnosti rozhodnutí napadeného odvoláním (§ 243) není důvodem pro odklad výkonu 

rozhodnutí podle § 266 odst. 2“.410 

K potřebě odložit vykonatelnost rozhodnutí může v zájmu ochrany povinného dojít 

v rozdílných fázích občanského soudního řízení, což se promítá i do struktury její zákonné 

úpravy, která je, na rozdíl od úpravy předběžné vykonatelnosti, obsažena v celé řadě 

ustanovení OSŘ (srov. zejména § 164, § 235c, § 235g či § 243 písm. a) OSŘ). K odkladu 

vykonatelnosti, může, ať již ze zákona či na základě rozhodnutí soudu, dojít nejčastěji 

v souvislosti s uplatněním mimořádného opravného prostředku, jehož prostřednictvím 

povinný zpochybňuje správnost podkladového rozhodnutí. Účelem je snaha, aby se 

pokračujícím plněním rozhodnutí (dobrovolným či exekučním) zbytečně nezvyšovala částka, 

kterou bude třeba vracet v případě, kdy je opravný prostředek zřejmě odůvodněný.411 Zákon 

či soudní praxe tak odklad vykonatelnosti v takových případech v zásadě podmiňují tím, že je 

přinejmenším možné, ne-li pravděpodobné, že mimořádnému opravnému prostředku bude 

vyhověno (srov. další výklad). 

V souvislosti s výkladem o odkladu vykonatelnosti rozhodnutí však vedle 

mimořádných opravných prostředků dle mého názoru není na místě opomíjet ani odvolání, 

které je řádným opravným prostředkem směrujícím proti rozsudkům a usnesením soudu 

prvního stupně pokud to zákon nevylučuje (srov. zejména § 202 odst. 1 a 2 OSŘ) a které za 

předpokladu, že jsou splněny podmínky § 206 odst. 1 OSŘ, disponuje suspenzivním 

(odkladným) účinkem ve vztahu k právní moci napadeného rozhodnutí. Z povahy věci tak 

plyne, že není-li rozsudek předběžně vykonatelný, tedy odvíjí-li se lhůta k dobrovolnému 

splnění, jak je tomu pravidlem, od okamžiku jeho právní moci, bude spolu s odkladem právní 

moci rozhodnutí odložena rovněž jeho vykonatelnost. V souladu s tím co bylo řečeno o 

oddělené právní moci (srov. oddíl 2.2), podání odvolání pouze jedním nebo vícero 

samostatnými společníky nicméně nebude bránit tomu, aby napadené rozhodnutí nabylo 

vykonatelnosti ve vztahu k ostatním samostatným společníkům. Naopak v případě, že bude 

odvolání směřovat proti rozsudku, který je, ať již ze zákona či na základě soudního 

rozhodnutí, předběžně vykonatelný, odvolání bude mít odkladný účinek toliko ve vztahu 

k jeho právní moci, nikoli však k vykonatelnosti, jelikož takový rozsudek se stává 

vykonatelným bez ohledu na právní moc. Vzhledem k tomu, že, co se týká usnesení, jeho 

vykonatelnost se, až na výjimky, neodvíjí od okamžiku jeho právní moci, ale již od okamžiku 

                                                 
410 Srov. 2 Cdon 336/96. 
411 Zoulík in Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 295. 
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jeho doručení (srov. pododdíl 5.2.2), nebude mít odvolání proti němu ve většině případů na 

jeho vykonatelnost žádný vliv.  

Vzhledem k tomu, že „suspenzivní účinek odvolání nenastává vždy, ale jen při splnění 

předpokladů vymezených v ustanovení § 206 odst. 1 o.s.ř.“,412 tedy za předpokladu, že bylo 

podáno včas, osobou k tomu oprávněnou a je přípustné, tedy zákon je nevylučuje, „samotná 

okolnost, že proti podkladovému rozhodnutí bylo podáno odvolání, jistotu o jeho 

(ne)vykonatelnosti neposkytuje“.413 Důvodem pro zamítnutí návrhu na nařízení soudního 

výkonu rozhodnutí či exekuce tak v důsledku toho nemůže být pouhá okolnost, že proti 

podkladovému rozhodnutí opatřenému doložkou vykonatelnosti bylo podáno odvolání, 

jelikož „do okamžiku, než je rozhodnuto o jeho odmítnutí nebo o odvolání rozhodnuto tak, že 

je zřejmé, že je naopak odvolací soud pokládal za včasné (kupříkladu projednal-li odvolání a 

rozhodl-li o něm věcně podle § 219 až § 221 o. s. ř.), panuje stav nejistoty, zda suspenzívní 

účinky odvolání skutečně nastaly. Exekuční soud proto musí buď vyčkat rozhodnutí 

nalézacího soudu o tomto opravném prostředku, anebo otázku, zda odvolání bylo podáno 

včas, musí posoudit sám“.414 Je-li však vydáno pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu o 

odvolání proti podkladovému rozhodnutí, je podle § 159a odst. 3 OSŘ závazné rovněž pro 

všechny orgány, tedy včetně soudů v exekučním řízení a tyto tak jsou jím vázány (srov. 

pododdíl 3.1.2).415 

Obdobně tomu bude v případě procesní obrany směřující proti směnečnému 

platebnímu rozkazu, kterou jsou podle § 175 OSŘ námitky, jejichž podáním se v jimi 

vymezeném rozsahu odkládá právní moc a vykonatelnosti směnečného platebního rozkazu. 

„Na základě včasných a odůvodněných námitek pak nalézací soud v řízení rozhodne, že 

směnečný platební rozkaz zůstává zcela nebo zčásti v platnosti nebo že ho zrušuje a v jakém 

rozsahu. Vysloví-li soud, že jej ponechává v platnosti, nabude směnečný platební rozkaz 

vykonatelnosti dnem, kdy se rozsudek soudu o jeho ponechání v platnosti stane 

vykonatelným.“416 Naopak v případě, že námitky nebyly podány včas, popřípadě neobsahují 

odůvodnění, soud je odmítne (srov. § 175 odst. 3 OSŘ) a „nastává situace – z hlediska 

vyznačení potvrzení o právní moci (vykonatelnosti) – jako kdyby námitky nebyly vůbec 

podány. Podkladové rozhodnutí si pak způsobilost být exekučním titulem zachovává, i když 

                                                 
412 Srov. 20 Cdo 5139/2007. 
413 Srov. 20 Cdo 973/2010. 
414 Srov. 20 Cdo 3416/2009. 
415 Srov. 20 Cdo 973/2010. 
416 Srov. 20 Cdo 7/2012. 

aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523206'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523219'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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osoba k tomu oprávněná jej námitkami napadla. Do doby, než soud rozhodne tak, že námitky 

odmítne, nebo než věc projedná a rozhodne rozsudkem v námitkovém řízení, panuje stav 

nejistoty, zda suspenzivní účinky námitek skutečně nastaly“.417 Po vzoru odvolání rovněž 

platí, že „námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu podané jedním ze žalovaných, kteří 

mají v řízení postavení samostatných společníků, nemají vliv na právní moc a vykonatelnost 

směnečného platebního rozkazu ve vztahu k dalším žalovaným“.418 Tímto se námitky liší od 

odporu jako procesní obrany směřující proti platebnímu rozkazu, jehož podáním, byť jedním 

ze žalovaných, se tento ze zákona v plném rozsahu ruší (srov. § 174 odst. 2 OSŘ), v důsledku 

čehož tak jeho vykonatelnost nikdy nenastane.419 Její odklad tak není zapotřebí. 

Prvním a nejčastějším z mimořádných opravných prostředků, v souvislosti s nímž 

může dojít k odkladu vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, je dovolání. Dovolání směřuje 

proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (srov. § 236 

odst. 1 OSŘ) a na rozdíl od odvolání ze zákona nedisponuje suspenzivním účinkem ve vztahu 

k jeho právní moci ani vykonatelnosti. Ustanovení § 243 OSŘ však dovolacímu soudu 

umožňuje, aby vykonatelnost (případně právní moc, srov. kapitolu 3.) napadeného rozhodnutí 

kdykoliv v průběhu dovolacího řízení i bez návrhu odložil, pokud by neprodleným výkonem 

rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.420 Domáhá-li se odkladu 

vykonatelnosti sám dovolatel, platí přitom, že „z ústavních kautel řádně vedeného soudního 

řízení podle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod rovněž vyplývá 

povinnost dovolacího soudu rozhodnout bez zbytečných průtahů, popř. i neprodleně, o návrhu 

na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, a to usnesením, jehož písemné vyhotovení 

bude obsahovat předepsané náležitosti, včetně řádného odůvodnění, a které bude doručeno 

účastníkům řízení; není však porušením těchto ústavně zaručených práv, rozhodne-li dovolací 

                                                 
417 Srov. 20 Cdo 1808/2004. 
418 „Ustanovení § 175 o. s. ř. neupravuje účinky námitek podaných jen jedním nebo několika žalovanými, proti 
nimž byl vydán směnečný platební rozkaz. Vzhledem k tomu, že námitkami se tento platební rozkaz neruší, 
nepřichází v úvahu analogické použití § 174 odst. 2 o.s.ř. Účinky takto podaných námitek na právní moc a 
vykonatelnost směnečného platebního rozkazu je pak třeba posoudit v závislosti na povaze společenství 
analogicky podle § 206 odst. 1, 2 o.s.ř. Podá-li námitky některý ze samostatných společníků (§ 91 odst. 1 o.s.ř.), 
mají tyto námitky účinky jen ve vztahu k tomu, kdo je podal, a v rozsahu, v jakém je podal. Z toho plyne, že vůči 
ostatním samostatným společníkům platební rozkaz nabude právní moci, a že soud ve vztahu k nim důvodnost 
uplatněné obrany posuzovat nemůže“ (srov. 20 Cdo 2142/2006). 
419 Srov. 29 Cdo 2201/2013. 
420 „Dovolací soud před samotným rozhodnutím o dovolání může i bez návrhu odložit vykonatelnost 
napadeného rozhodnutí. Jedním z nezbytných předpokladů pro vyhovění návrhu na odklad vykonatelnosti je 
skutečnost, že neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí by dovolateli hrozila závažná újma na jeho 
právech“ (srov. 23 Cdo 4575/2017). Lze upozornit, že znění ustanovení § 243 OSŘ písm. a) účinné od 1. 1. 2013 
je formulováno přísněji v tom směru, že k odložení vykonatelnosti již nepostačuje prostá (jakákoliv) újma, nýbrž 
újma závažná (srov. 25 Cdo 2275/2017). 

aspi://module='ASPI'&link='2/1993%20Sb.%2523%25C8l.36'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='2/1993%20Sb.%2523%25C8l.38'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523175'&ucin-k-dni='u'
aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523174'&ucin-k-dni='u'
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soud spolu s dovoláním o návrhu na odklad vykonatelnosti, aniž by se zabýval odůvodněním 

takového návrhu, stane-li se tak ve lhůtě přiměřené pro samotné rozhodnutí o návrhu na 

odklad vykonatelnosti rozhodnutí“.421 Byť zákon výslovně nestanoví podmínky, za kterých 

může být vykonatelnost rozhodnutí odvolacího soudu odložena, judikatura dovodila, že 

s přihlédnutím k účelu, k jakému odklad vykonatelnosti podle § 243 písm. a) OSŘ slouží, lze 

dovodit, že k předpokladům vyhovujícího rozhodnutí o odkladu vykonatelnosti, které musejí 

být splněny kumulativně, patří, že „dovolání nemá vady, které by bránily v pokračování 

dovolacího řízením, je včasné a přípustné, podle dovoláním napadeného rozhodnutí lze 

nařídit výkon rozhodnutí nebo exekuci, neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí by 

dovolateli hrozila závažná újma na jeho právech, podle obsahu spisu je pravděpodobné 

(možné), že dovolání bude úspěšné422 a že odklad se nedotkne právních poměrů jiné osoby, 

než účastníka řízení“.423 Od odkladu vykonatelnosti rozhoduje odvolací soud (samostatným) 

usnesením.424 V této souvislosti lze vyzdvihnout, že ustálenou praxi Nejvyššího soudu, která 

vycházela ze závěru, že v případech, kdy nejsou shledány důvody návrhu na odklad 

vykonatelnosti vyhovět, není naopak zapotřebí vydávat o tom samostatné rozhodnutí,425 

shledal Ústavní soud v nálezu sp. zn. III. ÚS 3425/16 (srov. předchozí výklad) pro rozpor se 

zásadou zákonnosti protiústavní. Ústavní soud v tomto nálezu dospěl k závěru, že „i v případě 

procesních návrhů by mělo platit obecné pravidlo, vycházející z ústavního principu, dle něhož 

státní moc lze uplatňovat v mezích a způsobem, které zákon stanoví (čl. 2 odst. 3 Ústavy), že 

neupraví-li zákon jinak, o každém návrhu je třeba (výslovně) rozhodnout“.426 K trvání 

odkladu vykonatelnosti lze uvést, že není-li stanovena kratší doba, platí odklad vykonatelnosti 

až do právní moci rozhodnutí, jímž bylo dovolací řízení skončeno. Pominou-li však 

                                                 
421 Srov. III. ÚS 3425/16. 
422 „O tom, že podané dovolání bude pravděpodobně úspěšné, lze hovořit tehdy, jestliže dosavadní poznatky 
podle obsahu spisu nasvědčují tomu, že dovolatelem uvedený dovolací důvod je (zjevně) naplněn nebo že řízení 
může být postiženo některou z vad, k nimž Nejvyšší soud u přípustného dovolání přihlíží z úřední povinnosti (§ 
242 odst. 3 o. s. ř.), tedy že dosavadní poznatky podle obsahu spisu umožňují (bez prejudice ve vztahu k 
vlastnímu rozhodnutí o dovolání) pravděpodobnostní úsudek ve prospěch závěru o možné důvodnosti dovoláním 
uplatněného dovolacího důvodu, případně ve prospěch závěru o možné existenci vad, k nimž Nejvyšší soud u 
přípustného dovolání přihlíží z úřední povinnosti (§ 242 odst. 3 o. s. ř.)” (srov. 2275/2017). 
423 Srov. 25 Cdo 2275/2017. 
424 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 1263? 
425 Srov. 20 Cdo 873/2005. 
426 Lze dodat, že Ústavní soud v této souvislosti zejména vyzdvihl význam odkladu vykonatelnosti jako 
procesního prostředku, když uvedl, že „byť je totiž jeho působení pouze dočasné, jeho smyslem a účelem je 
zabránit zásadním a potenciálně nevratným následkům, jež na základě (vadného) pravomocného rozhodnutí, 
resp. v důsledku jeho výkonu mohou v právní sféře navrhovatele nastat, takže následné poskytnutí ochrany (ve 
věci samé) už nemusí mít žádný reálný význam“ (srov. III. ÚS 3425/16). 

aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523242'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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předpoklady pro povolení odkladu vykonatelnosti před skončením dovolacího řízení, případně 

před uplynutím stanovené doby, dovolací soud odklad vykonatelnosti usnesením zruší.427  

Zbývajícími mimořádnými opravnými prostředky, v souvislosti s nimiž může dojít 

k odkladu vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, jsou žaloba na obnovu řízení a žaloba pro 

zmatečnost, které jsou upraveny v § 228 an. OSŘ. Samotné podání žaloby na obnovu řízení či 

žaloby pro zmatečnost nemá, stejně jako je tomu v případě dovolání, ze zákona vliv na právní 

moc či vykonatelnost napadeného rozhodnutí. Proto „okolnost, že exekuční titul byl napaden 

žalobou na obnovu řízení, nemá v řízení o nařízení exekuce význam“,428 jelikož „podání 

tohoto mimořádného opravného prostředku nemá za následek pozbytí vykonatelnosti 

podkladového rozsudku“.429 Vzhledem k tomu, že závaznost ani vykonatelnost napadeného 

rozhodnutí tak není dotčena, adresát jeho závaznosti je i nadále povinen splnit povinnost, 

která byla jeho prostřednictvím uložena či deklarována (závaznost, srov. pododdíl 3.1.1) 

s tím, že neučiní-li tak dobrovolně, může se druhý účastník domáhat vynucení tohoto splnění 

(vykonatelnost, srov. předchozí výklad).  Zákon však pro případ, že je pravděpodobné, že 

bude žalobě na obnovu řízení či žalobě pro zmatečnost vyhověno, umožňuje, aby soud 

vykonatelnost jimi napadeného rozhodnutí kdykoliv v průběhu řízení až do vyhlášení 

rozhodnutí i bez návrhu odložil (srov. § 235c OSŘ). Obdobně, jako tomu bylo v případě 

dovolání, však musí být pro to, aby soud, ať už z moci úřední či na návrh, rozhodl o odkladu 

vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, splněny určité předpoklady. Žaloba tak musí být 

zejména podána včas (srov. § 233 a 234 OSŘ), legitimovaným subjektem a se všemi 

příslušnými náležitostmi (srov. § 232 OSŘ), přičemž navrhovatelem uplatněný důvod obnovy 

řízení nebo zmatečnosti musí odpovídat důvodům vymezeným v § 228 odst. 1 a § 229 OSŘ. Z 

obsahu spisu musí být navíc pravděpodobné, že žalobě bude vyhověno.430 Soud o odkladu 

vykonatelnosti rozhoduje (samostatným) usnesením, proti němuž je odvolání přípustné. Jak 

v případě žaloby na obnovu řízení, tak v případě žaloby pro zmatečnost trvá odklad 

vykonatelnosti až do právní moci rozhodnutí, kterým se řízení o mimořádném opravném 

prostředku končí.431 Dojde-li soud kdykoli v průběhu řízení k závěru, že žalobě nebude 

vyhověno, může odklad vykonatelnosti zrušit.432 Specifikum žaloby na obnovu řízení, kterým 

se tato odlišuje od ostatních mimořádných opravných prostředků, lze spatřovat v tom, že 

                                                 
427 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 1263. 
428 Srov. 2719/2007. 
429 Tamtéž. 
430 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 1199. 
431 Anon., 2009. Občanský soudní řád: komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 1200. 
432 Tamtéž. 
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nebyla-li v jejím důsledky vykonatelnost napadeného rozhodnutí odložena již dříve (srov. § 

235c OSŘ), odkládá se tato ze zákona (automaticky) spolu s unesením o povolení obnovy 

řízení (srov. § 235g OSŘ).433 To je důsledkem zvláštní povahy řízení o žalobě na obnovu 

řízení, které se skládá v zásadě ze dvou fází.434 V té první soud, který ve věci rozhodoval 

v prvním stupni, nejprve posuzuje, zda jsou splněny předpoklady pro povolení obnovy řízení, 

za účelem čehož musí již v této fázi napadené rozhodnutí z rozhodných hledisek přezkoumat. 

Teprve dojde-li soud k závěru, že jsou tyto předpoklady splněny, vydá usnesení o povolení 

obnovy řízení, okamžikem jehož právní moci může být věc znovu projednána. Dospěje-li 

přitom řízení o žalobě na obnovu řízení až do této fáze, je pravděpodobnost budoucí změny 

rozhodnutí v rámci obnoveného řízení již natolik vysoká, že je na místě vykonatelnost 

napadeného rozhodnutí ze zákona odložit.435  

K odkladu vykonatelnosti rozhodnutí může v občanském soudním řízení vedle 

řádného či mimořádných opravných prostředků konečně dojít i v souvislosti s opravou jeho 

výroku podle § 164 OSŘ. Toto ustanovení ukládá předsedovi senátu, aby kdykoliv, tedy i za 

předpokladu, že rozhodnutí již nabylo právní moci,436 kdy vyjde najevo, že vyhotovení 

rozsudku obsahuje chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti, přistoupil i bez 

návrhu k jeho opravě.437 Zjevnými nesprávnostmi ve smyslu věty první § 164 OSŘ přitom 

nelze rozumět neprávnosti obsahové, ale výlučně technické povahy „vzniklé v důsledku 

zjevného a okamžitého selhání v duševní nebo mechanické činnosti osoby, za jejíž účasti došlo 

k vyhlášení nebo vyhotovení rozsudku, a které je pro každého snadno poznatelné, zejména 

z porovnání výroku rozsudku s jeho odůvodněním, případně i z jiných souvislostí“.438 Opravou 

rozsudku podle § 164 OSŘ tak „nelze řešit nedostatky spočívající v tom, že soud nerozhodl o 

některé části předmětu řízení, o nákladech řízení nebo o předběžné vykonatelnosti; v těchto 

případech se postupuje podle § 166 o. s. ř.“439 Zrovna tak je vyloučeno, aby postupem podle § 

164 OSŘ docházelo v rozporu s požadavky na transparentnost a předvídatelnost soudního 

rozhodnutí a požadavkem na řádné, přesvědčivé a přezkoumatelné odůvodnění rozhodnutí ke 

                                                 
433 Jelikož se jedná o účinek, který s usnesením o povolení obnovy řízení spojuje zákon, soud jej nemůže 
v takovém případě zrušit a to ani kdyby se jevilo jako nepochybným, že napadené rozhodnutí je věcně správné. 
434 Winterová, A. & Macková, A., 2015. Civilní právo procesní, Praha: Leges, s. 548. 
435 Jak jsme znázornili již v rámci výkladu o mimořádných opravných prostředcích jako výjimkách z právní moci, 
povolení obnovy řízení zasáhne rovněž do právní moci rozhodnutí, jelikož jím zaniká překážka věci pravomocně 
rozhodnuté a soud je i přes právní moc oprávněn věc znovu projednat a rozhodnout. 
436Srov. 28 Cdo 4560/2009. 
437 Srov. 28 Cdo 1823/2013. 
438 Srov. 22 Cdo 4943/2015. 
439 Tamtéž. 
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změně jeho právních důvodů.440 V případě, že se jedná o vadu, které postihuje výrok 

rozhodnutí, přitom nepostačí, aby předseda senátu provedl její opravu toliko v originále 

rozhodnutí či jeho stejnopisech, ale musí vydat opravné usnesení, které se doručuje 

účastníkům řízení a proti kterému se lze bránit odvoláním. Vzhledem k tomu, že dokud 

usnesení, jímž je opravován rozsudečný výrok, nenabude právní moci, je rozsudek v původní 

(neopravené) podobě i nadále vykonatelný, lze tento důsledek s účinkem ke dni doručení 

opravného usnesení vyloučit tím, že soud výrokem opravného usnesení odloží vykonatelnost 

opravovaného (výroku) rozsudku do doby, než opravné usnesení nabyde právní moci.441 § 

204 odst. 1 věta druhá OSŘ přitom stanoví, že od právní moci opravného usnesení znovu běží 

lhůta k podání odvolání proti opravovanému rozsudku, což však neznamená, že by vydáním 

opravného usnesení byla automaticky dotčena právní moci či vykonatelnost opravovaného 

rozsudku. Judikatura totiž dodává, že pokud není proti opravovanému rozsudku podáno 

odvolání, na účincích jeho právní moci se nic nemění.442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
440 Srov. II. ÚS 1456/11. 
441 Srov. 20 Cdo 1105/2008. 
442 Srov. 28 Cdo 4560/2009. 
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Závěr 

Jak je patrné již z rozboru mechanismů římského civilního procesu, který jsme 

provedli na úvod této diplomové práce a jak ostatně napovídá již určitá terminologická 

kontinuita, se kterou se lze v současně procesní teorii setkat zejména u účinků právní moci, 

nelze popírat, že institut právní moci tak, jak ho známe dnes, má své kořeny již v římském 

civilním procesu. Mechanismus institutu právní moci i jeho teoretická koncepce však prošla 

od dob římského civilního procesu podstatným vývojem, který lze přičítat v první řadě 

krystalizaci občanského práva procesního jako samostatného právního odvětví a později 

zejména odklonu od materiální teorie právní moci ve prospěch teorie procesní. Ta je 

v souladu s koncepcí moderního civilního procesu, který vychází z duality vztahů 

hmotněprávních a procesněprávních a jejich vzájemné nezávislosti. 

Co se povahy formální právní moci, respektive konečnosti pravomocného rozhodnutí 

týká, kloním se na základě výkladu platné právní úpravy a rozboru procesní teorie k závěru o 

pojmové duplicitě mezi konečností pravomocného rozhodnutí, kterou někteří autoři ztotožňují 

s formální právní mocí a jeho nezměnitelností, kterou procesní teorie naopak tradičně 

považuje za projev její materiální stránky. Byť můj rozbor potvrdil, že mezi oběma pojmy tak, 

jak jsou vymezovány některými autory tuzemské i zahraniční provenience, existuje určitý 

rozdíl kvantitativní, tento není dle mého názoru v zájmu srozumitelnosti a ekonomie procesní 

nauky, na kterých je u institutu natolik komplexního, jakým je právní moc, třeba zvláště 

setrvat, důvodem dostatečně pádným k tomu, aby se česká procesní teorie odchylovala od 

v současnosti převažující, v české procesní teorii však nikoli výlučné, bipartice účinků právní 

moci na závaznost a nezměnitelnost. To, že formální právní moc, respektive konečnost, nelze 

považovat za účinek právní moci, jí však nic neubírá na významu. Formální právní moc lze 

totiž ztotožňovat s (procesními) předpoklady, které musejí být nejprve kumulativně splněny 

proto, aby (skutečné) účinky právní moci, respektive její materiální stránka, mohla vůbec 

nastat. Formální právní moc je tak zejména zárukou toho, že se rozhodnutí vydané 

v občanském soudním řízení stane závazným a nezměnitelným pouze za předpokladu, že jeho 

adresát měl v první řadě možnost se s jeho obsahem zákonem stanoveným způsobem 

seznámit a že měl v případě, že s ním není spokojen, v souladu s právem na spravedlivý 

proces a s výjimkou situací, kdy zákon takový postup a priori vylučuje, rovněž možnost 

domáhat se přezkumu jeho správnosti nezávislým soudem. V této souvislosti je rovněž 

vhodné zmínit, že rozhodne-li se adresát nepravomocného rozhodnutí této možnosti využít, 

průnik suspenzivního účinku, který s odvoláním spojuje zákon a zásady dispoziční lze 
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spatřovat v tzv. oddělené právní moci, která má za následek, že, nebrání-li tomu povaha práv 

nebo účastenství, právní moci může v zájmu neprodlené ochrany soukromých subjektivních 

práv nabýt ta část rozhodnutí, která nebyla odvoláním napadena. Spíše pro úplnost lze doplnit, 

že, co se pojmosloví týká, určitou zbytností se může dle mého názoru i v kontextu výkladu o 

vykonatelnosti rozhodnutí vyznačovat rovněž, byť tradiční a v české procesualistice pevně 

zakořeněné, dělení právní moci na formální a materiální. Mám za to, že důvod lze, vedle toho, 

co bylo uvedeno výše, spatřovat zejména v tom, že formální právní moc, na rozdíl od 

formální vykonatelnosti, implikuje materiální právní moc a naopak. Výstižnější je tak dle 

mého názoru hovořit buď o formální a materiální stránce právní moci, z čehož je lépe patrné, 

že se jedná pouze o dvě stránky téhož právního jevu, případně ve vztahu k právní moci 

jakékoli přívlastky opustit a hovořit pouze o právní moci jako takové. 

V kontextu výkladu o oddělené právní moci jsme si ukázali, že k odchylkám v rozsahu 

účinků právní moci může docházet rovněž v situacích, kdy soud rozhoduje rozsudkem 

částečným či mezitímním.  

Nabytí právní moci, tedy okolnost, že rozhodnutí představuje „poslední slovo“ ve věci 

a že tak zejména splňuje jeden z nezbytných předpokladů pro navazující fázi procesu ochrany 

soukromých subjektivních práv, kterou je jeho nucený výkon, se konečně osvědčuje tzv. 

doložkou o právní moci, která má povahu veřejné listiny a se kterou je tak spojena právní 

domněnka správnosti. 

Závaznost pravomocného rozhodnutí plní nezastupitelnou roli v procesu ochrany 

soukromých subjektivních práv a je nezbytným předpokladem realizace ústavně zaručené 

zásady rovnosti osob v právech. Závaznost je integrální součástí procesněprávních vztahů, 

která tyto vztahy odlišuje od vztahů hmotněprávních a zajišťuje jejich vymahatelnost i 

v případech, kdy nejsou respektovány dobrovolně. Lze ji rovněž řadit k hlavním projevům 

veřejnoprávní povahy občanského práva procesního jako samostatného právního odvětví. 

Nelze opomíjet, že závaznost pravomocného rozhodnutí obecně je z povahy věci podmíněna 

druhým z účinků, který zákon s institutem právní moci spojuje, totiž nezměnitelností, se 

kterou tvoří funkční jednotu a která zaručuje, že plní-li adresát na základě pravomocného 

rozhodnutí, ať už se tak děje dobrovolně či vymožením, činí tak na základě aktu aplikace 

práva poskytujícího záruku, že se nebude, až na zcela výjimečné případy, měnit, popřípadě 

nebude zrušen. Za faktickou výjimku z této podmíněnosti účinků právní moci lze dle mého 

názoru považovat institut předběžné vykonatelnosti, který má za následek, že rozsudek se 
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stává „materiálně“ závazným již okamžikem jeho doručení a to i přesto, že není nezměnitelný. 

Vzhledem k tomu, že závaznost pravomocného rozhodnutí se svou povahou zásadně odlišuje 

v závislosti na tom, kdo je jejím adresátem, pokusil jsem se v této diplomové práci čtenáři 

nabídnout netradiční přístup k problematice jejího pozitivního vymezení a nevymezovat 

závaznost toliko obecně, ale výlučně s ohledem na její subjektivní meze. Adresáty závaznosti 

jsem přitom rozdělil do dvou skupin a to na (všechny) orgány a na adresáty pravomocného 

rozhodnutí, mezi které je, jak ukázal rozbor platné právní úpravy, třeba řadit široký okruh 

osob, který nelze redukovat na účastníky občanského soudního řízení, jak tomu někdy bývá. 

Zatímco vymezení závaznosti pravomocného rozhodnutí ve vztahu ke všem orgánům nečiní 

procesní teorii, zejména s ohledem na způsob, kterým se v občanském soudním řízení 

vymezují předběžné otázky, žádné potíže, způsob, kterým jsem vymezil závaznost 

pravomocného rozhodnutí ve vztahu k jeho adresátům dle mého názoru zejména dokládá, že 

tuto nelze, i přes jistou významovou blízkost, zaměňovat s jinou jeho vlastností, totiž s 

vykonatelností. Přestože jak závaznost, tak vykonatelnost, které spolu úzce souvisí, lze dle 

mého názoru považovat za projev autoritativnosti soudního rozhodnutí, jejich účel v procesu 

ochrany soukromých subjektivních práv se liší. Zatímco závaznost pravomocného rozhodnutí 

poskytuje jeho adresátovi v duchu výchovné funkce občanského soudního řízení příležitost, 

aby autoritativnost rozhodnutí respektoval dobrovolně, jinými slovy tzv. „po dobrém“, 

vykonatelnost nastupuje z pravidla až za předpokladu, že tak neučiní a umožňuje tuto 

autoritativnost vynutit, tedy realizovat ji tzv. „po zlém“ se všemi případnými důsledky, které 

z toho pro povinného plynou. To se projevuje rovněž v tom, že závaznost rozhodnutí jeho 

vykonatelnosti v procesu ochrany soukromých subjektivních práv obvykle předchází.  

Při vymezování závaznosti pravomocného rozhodnutí je bez ohledu na její subjektivní 

meze dle mého názoru dále třeba vycházet rovněž z toho, že je z povahy věci vždy podmíněna 

tzv. „vynutitelností“, respektive existencí procesních mechanismů, které se mohou s ohledem 

na to, kdo je jejím adresátem, lišit, nicméně které musí vždy umožňovat, aby bylo možné se 

jejího prosazení domoci i v případech, kdy není respektována dobrovolně. Budeme-li 

závaznost pravomocného rozhodnutí vymezovat vždy s ohledem na její vynutitelnost, 

předejdeme tím dle mého názoru zejména tomu, aby byla vymezována příliš široce tak, jak se 

s tím příležitostně setkat v soudní praxi. Co se týká závaznosti pravomocného rozhodnutí ve 

vztahu ke všem orgánům, lze pouze dodat, že tento druh závaznosti především nelze, i přes 

jistou kvalitativní podobnost a z důvodů, které jsem podrobně rozebral, zaměňovat s vnitřní 

vázaností soudu rozhodnutím, které vyhlásil.  
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K vymezení závaznosti pravomocného rozhodnutí v obecném smyslu mi vedle jejich 

subjektivních mezí posloužili rovněž její meze objektivní, jejichž podstata je, jak jsem 

znázornil, úzce spjata s povahou soukromých subjektivních práv, jejichž ochrana je účelem 

občanského soudního řízení. Jak je patrné zejména z ustálené soudní praxe Nejvyššího soudu, 

platnou právní úpravu objektivních mezí závaznosti pravomocného rozhodnutí však nelze 

vykládat doslovně a svazovat tak účinek závaznosti pravomocného rozhodnutí toliko s jeho 

výrokem. Důvod je třeba spatřovat v tom, že přestože rozhodnutí vydávaná v občanském 

soudním řízení lze členit na několik na sobě relativně nezávislých částí, mezi které řadíme 

vedle výroku rozhodnutí zejména jeho odůvodnění, tyto tvoří funkční celek, jehož části nelze 

ani pro účely vymezení účinků právní moci či vykonatelnosti uměle separovat. Takový postup 

by totiž vedl k absurdním závěrům, které by byly v rozporu s účelem občanského soudního 

řízení a jeho zásadami. 

Co se týká nezměnitelnosti pravomocného rozhodnutí, dospěl jsem na základě 

komplexní analýzy platné právní úpravy a její konfrontace s pojmoslovím, které česká 

procesualistika tradičně užívá k označení účinku, který s právní moci spojuje § 159a odst. 4 

OSŘ, v první řadě k závěru, že procesní teorie nepostihuje tento účinek zcela vyčerpávajícím 

způsobem, čímž dle mého názoru ke snazšímu uchopení institutu právní moci rovněž 

nepřispívá.  Shledal jsem naopak, že i v současné procesní teorii se lze setkat s alternativními 

označeními, která více respektují platnou právní úpravu a podstatu tohoto účinku tak vystihují 

ve výsledku zdařileji, byť jsou méně častá. Samostatný oddíl jsem v souvislosti s výkladem o 

nezměnitelnosti pravomocného rozhodnutí věnoval rovněž rozboru jednotlivých předpokladů 

totožnosti (předmětu) občanského soudního řízení, která je, již od dob římského civilního 

procesu nezbytným předpokladem pro to, aby se mohla nezměnitelnost v jiném řízení 

v podobě překážky věci pravomocně rozhodnuté projevit. Při rozboru jsem vycházel 

především z ustálené praxe Nejvyššího soudu, ale i z procesní teorie a výklad jsem ilustrovat 

praktickými příklady. Poukázal jsem rovněž na to, že na požadavku totožnosti řízení nelze 

s ohledem na záruky, které má nezměnitelnost pravomocného rozhodnutí v procesu ochrany 

soukromých subjektivních práv poskytovat, setrvat bezvýjimečně. Za nesystematickou však 

považuji praxi Nejvyššího soudu, která výjimku z podmínky totožnosti řízení fakticky 

rozšiřuje i na vztah rozsudků o žalobách na plnění a pozdějších žalob určovacích zejména 

s ohledem na to, že takový postup je dle mého názoru v rozporu s objektivními mezemi 

nezměnitelnosti tak, jak jsem je vymezil v oddílu 4.4. 
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V kontextu výkladu o subjektivních mezích závaznosti pravomocného rozhodnutí 

jsem samostatný oddíl kapitoly čtvrté věnoval rovněž krátké úvaze o subjektivních mezích 

nezměnitelnosti. Vzhledem k tomu, že za skutečné adresáty nezměnitelnosti jako účinku 

právní moci směřujícího výlučně dovnitř soudní soustavy je, na rozdíl od jeho závaznosti, dle 

mého názoru třeba považovat toliko (všechny) orgány (soudy) jako vrchnostenské subjekty 

procesněprávních vztahů, mám za to, že subjektivní meze nezměnitelnosti nelze ztotožňovat 

se subjektivními mezemi závaznosti. Domnívám se naopak, že, jak bylo demonstrováno na 

praktickém příkladu, nezměnitelnost pravomocného rozhodnutí disponuje po vzoru jeho 

závaznosti mezemi objektivními.  

Vzhledem k tomu, že stejně jako závaznost pravomocného rozhodnutí, ani jeho 

nezměnitelnost není hodnotou absolutní, ale toliko relativní, samostatný výklad jsem na závěr 

kapitoly čtvrté diplomové práce věnoval rovněž výjimkám ze (zásady) nezměnitelnosti 

pravomocného rozhodnutí. Převažuje-li totiž zájem na správném, popřípadě novém 

uspořádání právních poměrů nad zájmem na jejich stabilitě, mimořádné opravné prostředky, 

popřípadě doložka změny poměrů umožňují nezměnitelnost pravomocného rozhodnutí 

prolomit.  

Pátou, tedy závěrečnou kapitolu diplomové práce jsem konečně věnoval výlučně 

vykonatelnosti rozhodnutí, která je vedle účinků právní moci nezbytným předpokladem 

realizace základního práva na soudní ochranu tak, jak ho zaručuje Listina. V úvodu této 

kapitoly jsem zejména navázal na předchozí výklad o právní moci a věnoval jsem se 

vzájemnému vztahu mezi právní mocí a vykonatelností. Vykonatelnost představuje 

samostatnou vlastnost rozhodnutí vydávaných v občanském soudním řízení, kterou, jak jsem 

demonstroval na praktickém příkladu, zejména nelze řadit mezi účinky právní moci. Mezi 

vykonatelností a právní mocí však existuje úzká souvislost spočívající zejména ve vzájemné 

podmíněnosti jejich účinků. Závaznost pravomocného rozhodnutí ve vztahu k jeho adresátům 

je totiž přinejmenším v některých případech (fakticky) podmíněna jeho vykonatelností, která 

může naopak nastat, až na výjimky, pouze za předpokladu, že rozhodnutí je nezměnitelné. 

Vykonatelnost je přitom s ohledem na účel občanského soudního řízení vlastností všech 

rozhodnutí, která jsou v něm vydávána. Nelze ji tak zaměňovat s možností výkonu rozhodnutí 

podle části šesté OSŘ či podle EŘ, které jsou způsobem realizace vztahujícím se výlučně na 

rozhodnutí ukládající povinnost k určitému plnění. Byť tato v občanském soudním řízení 

převažují, nejsou to zdaleka jediná rozhodnutí, která jsou v něm vydávána. 



109 

 

Pro účely výkladu o vykonatelnosti rozhodnutí jsem rovněž ve stručnosti nastínil 

některé zásady, povahu a vztah řízení nalézacího a vykonávacího jako dvou fází občanského 

řízení, které se vzájemně doplňují, jsou však na sobě v zásadě nezávislé. Projev této 

nezávislosti, jak dokládá ustálená praxe Nejvyššího soudu, lze spatřovat v tom, že na 

vykonatelnost rozhodnutí nemá vliv jeho věcná správnost. Stručný výklad jsem v této 

souvislosti pro zajímavost věnoval rovněž vývoji judikatury a zákonné úpravy ve věci 

přezkumu rozhodčích nálezů, respektive rozhodčích doložek ve vykonávacím a exekučním 

řízení.  

Za jádro výkladu věnovaného institutu vykonatelnosti lze označit oddíly 5.2 a 5.3, 

které jsem věnoval problematice formální a materiální vykonatelnosti, jejichž povahu jsem 

nejprve vymezil. Při určování okamžiku, kterým rozhodnutí vydávaná v občanském soudním 

řízení nabývají formální vykonatelnosti a stávají se tak způsobilými k jejich nucené realizaci, 

jsem zohlednil jak jejich formu, tak jejich povahu. Rozhodnutí jsem tak za tímto účelem 

rozdělil v první řadě na rozsudky, usnesení a platební rozkazy a obecněji pak na rozhodnutí 

ukládající povinnost k určitému plnění a na rozhodnutí, která takovou povinnost neukládají. 

V kontextu výkladu o formální a materiální právní moci jsem rovněž vymezil vztah formální 

a materiální vykonatelnosti rozhodnutí jako jeho dvou na sobě nezávislých vlastností. To, že 

se rozhodnutí stane formálně vykonatelným, ještě neznamená, že nemůže své vykonatelnosti i 

v průběhu vykonávacího či exekučního řízení pozbýt, k čemuž může dojít nejčastěji 

v důsledku jeho změny či zrušení v řízení o opravném prostředku, ale i jinými způsoby jak 

v rámci občanského soudního řízení, tak mimo něj. Taková ztráta vykonatelnosti je přitom 

důvodem k  zastavení vykonávacího, respektive exekučního řízení. Ve stručnosti jsem se tak 

zabýval rovněž problematikou ztráty vykonatelnosti zejména v důsledku změny či zrušení 

rozhodnutí v řízení o opravném prostředku.  

Stejně jako tomu bylo v případě právní moci, jsem i v souvislosti s 

formální vykonatelností věnoval pozornost doložce, respektive potvrzení o vykonatelnosti a 

zejména otázce jejího přezkumu ve vykonávacím řízení.  

Vedle formální právní moci jsem v rámci kapitoly páté podrobněji rozebral i 

předpoklady materiální vykonatelnosti, tedy jednotlivé obsahové náležitosti, které musí 

rozhodnutí splňovat, aby mohlo být způsobilým podkladem pro soudní výkon rozhodnutí či 

exekuci, přičemž výklad jsem ilustroval četnými příklady ze soudní praxe.  
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Skutečnost, že občanský soudní řád formální vykonatelnost (meritorních) rozhodnutí 

v zásadě podmiňuje jeho právní mocí, má pozitivní dopad na právní jistotu účastníků právních 

vztahů. Neoddiskutovatelné záruky, které v tomto ohledu institut právní moci poskytuje, jsou 

však, optikou oprávněného, vykoupeny zejména možností docílit v zákonem stanovené lhůtě 

odkladu formální vykonatelnosti rozhodnutí prostřednictvím řádného opravného prostředku. 

Občanský soudní řád proto počítá, v některých případech ex lege, v jiných na základě 

rozhodnutí soudu, s výjimkou z této logické podmíněnosti účinků právní moci a 

vykonatelnosti. Touto výjimkou je institut předběžné vykonatelnosti, který je odůvodněn 

zájmem na ochraně lidské důstojnosti jako jedné z vůdčích hodnot ústavního pořádku České 

republiky a jehož účelem je chránit oprávněného před nepříznivými důsledky, které by pro něj 

mohly v takových případech plynout z délky, která je se standardním průběhem občanského 

soudního řízení spojena.  

V občanském soudním řízení se však může vyskytnout rovněž celá řada případů, ve 

kterých je naopak žádoucí předcházet závažné újmě, které by mohla v důsledku soudního 

výkonu rozhodnutí či exekuce dle obecně platných pravidel vzniknout v první řadě 

protistraně, tedy povinnému. Tohoto cíle lze v takových případech dosáhnout prostřednictvím 

odkladu vykonatelnosti rozhodnutí, který není důvodem k zastavení jeho nuceného výkonu, 

případně nebrání jeho nařízení, ale suspenduje jej tak, že po dobu, po kterou trvá, nelze 

nucený výkon realizovat. Závěr kapitoly páté diplomové práce jsem proto věnoval 

jednotlivým případům, kdy k takovému odkladu vykonatelnosti ze zákona či na základě 

rozhodnutí soudu dochází, ať už se jedná o řádné, mimořádné opravné prostředky či opravu 

rozhodnutí. 
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kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu 
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2002, sp. zn. 33 Odo 6/2002 
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. 20 Cdo 2101/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2011, sp. zn. 20 Cdo 4270/2009 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 2010, sp. zn. 20 Cdo 50/2008 
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2011, sp. zn. 20 Cdo 3596/2009 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2008, sp. zn. 20 Cdo 1940/2008 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 7. 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2009, sp. zn. 20 Cdo 1343/2007 
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 7. 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012 

Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18.10.1996, sp. zn. 11 Co 582/96 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 2010, sp. zn. 20 Cdo 50/2008 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2010, sp. zn. 20 Cdo 884/2008 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 20 Cdo 1512/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2009, sp. zn. 20 Cdo 2410/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 29. 4.1997, sp. zn. 2 Cdon 30/96 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 15. 7.2010, sp. zn. 20 Cdo 3003/2008 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2011, sp. zn. 20 Cdo 1702/2009 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2011, sp. zn. 20 Cdo 906/2010 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. 20 Cdo 5431/2008 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 3. 2008, sp. zn. 20 Cdo 2956/2006 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2009, sp. zn. 20 Cdo 3160/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2012, sp. zn. 20 Cdo 2791/2010 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 10. 2008, sp. zn. 20 Cdo 5139/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2007, sp. zn. 20 Cdo 3554/2006 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2010, sp. zn. 20 Cdo 4354/2009 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 7. 2006, sp. zn. 20 Cdo 1413/2006 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 28. 9.1965, sp. zn. 4 Cz 118/65 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2008, sp. zn. 20 Cdo 4312/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2006, sp. zn. 20 Cdo 2273/2005 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3846/2013 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2011, sp. zn. 20 Cdo 1152/2010 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2006, sp. zn. 20 Cdo 1105/2005 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2011, sp. zn. 20 Cdo 3505/2009 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2011, sp. zn. 20 Cdo 4713/2009 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2011, sp. zn. 20 Cdo 4713/2009 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2009, sp. zn. 20 Cdo 1343/2007 
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2008, sp. zn. 20 Cdo 161/2008 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. 20 Cdo 2041/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2009, sp. zn. 20 Cdo 3160/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2011, sp. zn. 20 Cdo 4713/2009 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2009, sp. zn. 20 Cdo 3160/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2010, sp. zn. 20 Cdo 4096/2008 

Usnesení Okresní soud Plzeň - město ze dne 30. 5.2011, sp. zn. 73 EXE 861/2011 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2009, sp. zn. 20 Cdo 3160/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2010, sp. zn. 20 Cdo 3416/2009 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1309/2000 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5352/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1330/2003 

Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 1.1995, sp. zn. 15 Co 

20/95 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 2541/2006 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2011, sp. zn. 33 Cdo 930/2009 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2010, sp. zn. 33 Cdo 1691/2008 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1721/2007 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1721/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 2541/2006 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1465/2014 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2009, sp. zn. 20 Cdo 4282/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2003, sp. zn. 20 Cdo 699/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1309/2000 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2009, sp. zn. 20 Cdo 2021/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2009, sp. zn. 20 Cdo 3989/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2010, sp. zn. 20 Cdo 1266/2010 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1119/2004 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2005, sp. zn. 20 Cdo 1258/2005 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 25. 2.1999, sp. zn. 21 Cdo 2101/98 

Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25.10.2005, sp. zn. 10 Co 

840/2005 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 7. 2008, sp. zn. 20 Cdo 2273/2008 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2010, sp. zn. 20 Cdo 904/2009 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 2010, sp. zn. 20 Cdo 50/2008 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2009, sp. zn. 20 Cdo 3989/2007 
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2012, sp. zn. 26 Cdo 2093/2011 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1119/2004 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 20 Cdo 1070/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2005, sp. zn. 20 Cdo 1693/2005 

Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 5.1995, sp. zn. 14 Co 90/95 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 30. 8.2004, sp. zn. 20 Cdo 1378/2003 

Nález sp. zn. IV. ÚS 2795/09 ze dne 28. 6. 2010 

Nález sp. zn. IV. ÚS 3929/16 ze dne 17. 10. 2017 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1758/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2009, sp. zn. 20 Cdo 2304/2007 

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 1.2017, sp. zn. 14Co 32/2017 

Nález sp. zn. I. ÚS 1928/11 ze dne 6. 11. 2013 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. 27 Cdo 5003/2017 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2018, sp. zn. 28 Cdo 6085/2017 

Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 1.1995, sp. zn. 15 Co 

20/95 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 17. 2.2011, sp. zn. KSOS 31 INS 

3370/2008, 29 NSČR 29/2009 - A – 108 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 26. 8.1998, sp. zn. 21 Cdo 576/98 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 10. 2008, sp. zn. 20 Cdo 5139/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2011, sp. zn. 20 Cdo 973/2010 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2010, sp. zn. 20 Cdo 3416/2009 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2011, sp. zn. 20 Cdo 973/2010 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 8. 2012, sp. zn. 20 Cdo 7/2012 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 8. 2005, sp. zn. 20 Cdo 1808/2004 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 10. 2006, sp. zn. 20 Cdo 2142/2006 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. 29 Cdo 2201/2013 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. 23 Cdo 4575/2017 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2018, sp. zn. 27 Cdo 192/2018 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2017, sp. zn. 25 Cdo 2275/2017 

Nález sp. zn. III. ÚS 3425/16 ze dne 23. 8. 2017 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2017, sp. zn. 25 Cdo 2275/2017 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2005, sp. zn. 20 Cdo 873/2005 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2009, sp. zn. 20 Cdo 2719/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2011, sp. zn. 28 Cdo 4560/2009 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2014, sp. zn. 28 Cdo 1823/2013 
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4943/2015 

Nález sp. zn. II. ÚS 1456/11 ze dne 10. 4. 2012  

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2010, sp. zn. 20 Cdo 1105/2008 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2011, sp. zn. 28 Cdo 4560/2009 

5. Seznam ostatních zdrojů 

Autorizovaný systém právních informací (ASPI) 

Osobní konzultace s prof. JUDr. Michalem Skřejpkem, DrSc.  
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Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 

Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce jsou právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 

vydávaných v občanském soudním řízení. Jejím hlavním cílem je poskytnout čtenáři 

podrobný, ale zároveň srozumitelný rozbor účinků, které s těmito instituty spojuje zákon, 

jejich rolí v procesu ochrany soukromých subjektivních práv a vzájemných vztahů. Cílem této 

diplomové práce je v neposlední řadě kritická konfrontace platné právní úpravy 

s pojmoslovím, které česká procesní nauka užívá k označení účinků právní moci. 

Přestože instituty právní moci a vykonatelnosti spolu úzce souvisí, je o nich s ohledem 

na jejich zásadní nezávislost pojednáno zvlášť. Nejprve bude pojednáno o právní moci a 

posléze o vykonatelnosti. Diplomová práce se dělí do celkem pěti kapitol, které se dále člení 

na oddíly a pododdíly. 

První kapitola diplomové práce obsahuje stručný rozbor relevantních mechanismů 

římského civilního procesu, jehož význam pro dnešní institut právní moci nelze podceňovat. 

Tento rozbor by měl přispět ke snazšímu pochopení jeho podstaty a funkce v moderním 

civilním procesu. Při jeho příležitosti bude stručně pojednáno rovněž o materiální a procesní 

teorii právní moci. 

V druhé kapitole se budu zabývat problematikou formální právní moci a konečnosti 

pravomocného rozhodnutí. Mým hlavním cílem bude vymezení jejich skutečné povahy, 

ohledně níž nepanuje v procesní teorii úplná shoda a jejíž správné uchopení je předpokladem 

pro vymezení materiální právní moci, respektive jejich účinků tak, jak je o nich pojednáno 

v kapitolách třetí a čtvrté. Samostatný výklad v rámci druhé kapitoly věnuji rovněž vlivu, 

který má na právní moc rozhodnutí uplatnění řádného opravného prostředku, specifikům 

rozsudků částečných a mezitímních a konečně doložce o právní moci. 

Kapitoly třetí a čtvrtá pojednávají o materiální právní moci, respektive jejich 

jednotlivých účincích, mezi které řadíme závaznost a neměnitelnost. V těchto kapitolách 

rozeberu zejména předpoklady jejich uplatnění, jejich povahu a roli v procesu ochrany 

soukromých subjektivních práv. Závaznost a nezměnitelnost pravomocného rozhodnutí se 

v neposlední řadě pokusím zejména prostřednictvím jejich subjektivních a objektivních mezí 

pozitivně vymezit. Oba tyto účinky v neposlední řadě komparuji s vlastnostmi rozhodnutí, 

které za účinky právní moci považovat nelze. 
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Pátou, tedy závěrečná kapitolu konečně věnuji vykonatelnosti rozhodnutí. V rámci této 

kapitoly se zabývám na prvním místě vztahem právní moci a vykonatelnosti. Samostatné 

oddíly pak budou věnovány formální a materiální vykonatelnosti. Závěrem bude pozornost 

věnována problematice předběžné vykonatelnosti rozsudků a odkladu vykonatelnosti. 

 

Klíčová slova: právní moc, vykonatelnost, občanské soudní řízení 
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Legal force and enforcement of judgement 

Abstract 

The subject of this thesis are legal force and enforcement of judicial decisions 

adjudicated in the civil procedure. Its main goal is to provide an in depth yet comprehensive 

analysis of its effects, its role in the judicial proces and to demonstrate their functional 

connexion. A secondary objectif of this thesis is to provide the reader with a current 

legislation based critical assesement of the legal terminology employed by the czech doctrine 

to describe the effects of legal force. 

Despite the fact that the legal force and enforcement of judicial decisions are closely 

linked by their purpose, they are conceptually independent. Therefore, they will be dealt with 

separately. First, the legal force of a judicial decision will be examined, second, its 

enforcement will be adressed. The thesis is divided into five chapters in total which are 

further subdivided into sections and subsections. 

The first chapter consists of a brief introdution to the relevant mechanics of the Roman 

civil procedure which importance to the notion of legal force as we know it is not to be 

underestimated. Apart from a historical context, its analysis should contribute to a better 

understanding of its true nature and function in the contemporary civil procedure. In this 

context, material and procedural theories of legal force will be presented shortly as well.  

In the second chapter I will dissect a legal phenomenon which is referred to by a part 

of the czech doctrine as formal legal force or finality of the judgement. My main goal in this 

chapter will be to determine its true nature to which there exist multiple opinions given that its 

full understanding constitutes a precondition to a successful definition of the material legal 

force and its individual effects. Those effects will be the subject of chapters three and four of 

this thesis respectively. 

The third a the fourth chapters will be devoted to the material legal force, or more 

precisely its effects which are those of the binding force and irrevocability of the judgement. 

In these chapters I will initially proceed to analyse all preconditions that must be met for these 

effects to apply, subsequently I will deal with their nature and role in the judicial proces. Last, 

but not least I will try to provide a positive definition of both of these effects mainly through 

their subjective and objective boundaries.   
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The fifth and final chapter of this thesis will be dedicated exclusively to the 

enforcement of judicial decisions. First, I will put an emphasis on the functional connection 

between the legal force and enforcement of a judicial decision and their complementarity. 

Afterwards, as it was the case with the legal force, both formal and material enforcement will 

be individually adressed within their own sections. Both of these will be layed out in general 

terms and with regard to the different types of judicial decisions present in the civil procedure. 

Finally, the preliminary enforcement of a judicial decison and its suspension will be 

presented. 

 

Key words: legal force, enforcement, civil procedure 

 

 

 

 

 

 

 


