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Úvod 

Pro svou rigorózní práci jsem si zvolil téma z oboru civilního práva procesního, 

konkrétně téma věnující se odůvodnění rozhodnutí a jeho přesahu do ústavně garantovaného 

práva na spravedlivý proces, neboť právo na odůvodnění rozhodnutí je součástí práva na 

spravedlivý proces. Vzhledem k tomu jsem tuto práci pojmenoval – Odůvodnění rozhodnutí 

jako součást práva na spravedlivý proces. 

Úvodem si dovolím shrnout svou motivaci, která mě vedla k tomu, abych se začal blíže 

věnovat problematice odůvodňování rozhodnutí. V současné době pracuji na Krajském 

soudě v Praze jako justiční čekatel. Před nastoupením do přípravné služby jsem působil jako 

asistent soudce u téhož soudu. Není pochyb o tom, že při výběru tématu rigorózní práce jsem 

se nechal ovlivnit právě mým zaměstnáním a pracovními zkušenostmi, které jsem doposavad 

nabyl. Náplní mé práce je z velké části vyhotovování rozhodnutí pro soudce, kdy toto 

spočívá převážně ve vyhotovování odůvodnění příslušných rozhodnutí. Pamatuji si na první 

dny a týdny na soudě, kdy jsem popsanou činnost začal vykovávat. Od soudce jsem toliko 

obdržel pokyn, že jeho vyhlášené rozhodnutí je potřeba odůvodnit. A v této chvíli logicky 

vyvstala otázka, jakým způsobem je potřeba rozhodnutí odůvodnit. Pokoušel jsem se tedy 

hledat odpověď na tuto otázku. Jistě, právní úprava zakotvuje výčet náležitostí, které má 

odůvodnění rozsudku obsahovat, avšak pro začínajícího člověka v justici toto není zcela 

uchopitelné. Nevyhnutelně tak vystupují do popředí další inspirační zdroje, kterými jsou 

dřívější rozhodnutí a tam uvedená odůvodnění. Zákonná úprava a již vyhotovená dřívější 

rozhodnutí mi tedy umožnily, abych mohl splnit onen výše uvedený pokyn soudce. 

Postupem času jsem však začal vnímat, že nikoli každé odůvodnění, které je prezentované 

jako vzor, je vzorem vhodným k následování. Používá-li se opakovaně nevhodný vzor, pak 

se chyby v něm obsažené stále a znovu opakují, což má za následek časté kasační zásahy ze 

strany instančně nadřízeného soudu. Veden touto zkušeností, začal jsem sám pátrat, jak má 

vypadat řádné odůvodnění. Zjistil jsem, že se jedná o problematiku vskutku rozsáhlou a 

nikoli triviální, neboť tato problematika má i zásadní ústavněprávní konotace způsobené tím, 

že právo na odůvodnění rozhodnutí je součástí práva na spravedlivý proces. Vzhledem 

k tomu, že právo na spravedlivý proces je upraveno nejen v Listině, ale také v právu 

mezinárodním a právu EU, povinnost soudu odůvodnit rozhodnutí získává i výrazný 

mezinárodní přesah, což opět podtrhuje důležitost odůvodnění. 

Na tomto místě je potřeba blíže věcně vymezit zaměření této práce. Vzhledem k tomu, 

že jsem si zvolil téma z oboru civilního práva procesního, budu se proto věnovat výhradně 
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odůvodnění soudního civilního rozhodnutí. Problematika odůvodnění soudního civilního 

rozhodnutí je však velmi široká, a to vzhledem k obsahově různorodým rozhodnutím 

vydávaných v civilním řízení soudním. Práce, která by si vytyčila cíl pojednat o odůvodnění 

všech možných rozhodnutích vydávaných v civilním řízení soudním, by pak zcela jistě 

výrazným způsobem překročila přiměřený a žádoucí rozsah. Tato práce tedy nemá ambice, 

a to vzhledem k uvedenému, podat kompletní výklad věnující se odůvodnění všech 

rozhodnutích vydávaných v civilním řízení soudním. Zaměřil jsem se toliko na odůvodnění 

rozhodnutí, která jsou vydávána ve sporném civilním řízení soudy prvního stupně a soudy 

odvolacími, a to pouze ve formě rozsudku a usnesení. Z výše řečeného plyne, že se 

nezabývám rozhodnutími vydávanými v civilním řízení nesporném. Nechávám rovněž 

stranou mého zájmu odůvodnění rozhodnutí vydávaného podle 5. části občanského soudního 

řádu. Problematika odůvodnění všech touto prací opomenutých rozhodnutí si podle mého 

názoru zaslouží blíže rozebrat. Z toho důvodu proto navrhuji, aby se tato problematika stala 

předmětem případného budoucího výzkumu.  

Osobně považuji toto téma za aktuální, neboť podle mého názoru není problematice 

odůvodnění rozhodnutí věnována taková pozornost, jaká by ji měla být věnována. V soudní 

praxi se stále objevují odůvodnění, která současným kvalitativním požadavkům kladeným 

na obsah odůvodnění neodpovídají. Svědčí o tom judikatura zejména ÚS a NS, kterou jsou 

zrušovány rozhodnutí soudů, a to právě z důvodu nedostatků v odůvodnění. Často se však 

jedná o nedostatky stejné a stále se opakující. Lze jen spekulovat, proč se soudy uchylují ke 

stále stejným pochybením. Možná se tak děje z pouhé neznalosti právní úpravy a judikatury, 

popřípadě nelze vyloučit také rutinu, kdy soudci odůvodňují svá rozhodnutí podle svých 

ustálených a zažitých postupů. Jsem toho názoru, že nelze vyloučit ani snahy o ulehčení 

vlastní práce. V soudci může v konkrétním případě převládnout přesvědčení, že kvalitní 

odůvodnění není potřeba, neboť například proti rozhodnutí není řádný opravný prostředek 

přípustný či z chování účastníků řízení není patrná vůle proti rozhodnutí brojit. Je v takové 

situaci vyhotovování kvalitního, respektive řádného odůvodnění, pouhé mrhání časem 

soudce?1 Tato práce má také za cíl zodpovědět tuto otázku.  

Aktuálnost tématu spatřuji i v tom, že je připravována rekodifikace civilního procesu. 

V současné době pokročily tyto práce do fáze, kdy je zpracován věcný záměr budoucího 

civilního řádu soudního. Existence věcného záměru je tak jistě vhodnou příležitostí k 

                                                           
1 Nemusí se jednat pouze o soudce. Řečené platí stejně i v případě asistenta soudce, justičního čekatele nebo 
například také pro vyššího soudního úředníka. 
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určitému srovnání právní úpravy odůvodnění rozhodnutí, která je stále ještě platná a účinná, 

s právní úpravou navrhovanou. V této práci proto na místech k tomu vhodných na 

navrhovanou právní úpravu odůvodnění rozhodnutí poukazuji.  

Podle mého mínění je vhodné již v této úvodní části této rigorózní práce udělat 

drobnou terminologickou vsuvku. Práce se věnuje odůvodnění rozhodnutí a jeho kvalitám, 

přičemž právní řád na různých místech přikazuje, že rozhodnutí je potřeba odůvodnit. Kdo 

však rozhodnutí odůvodňuje? Je to soud či soudce? Uvedená otázka úzce souvisí s tím, zda 

soudnictví v ČR vykonávají soudy či soudci. Zřejmě ani samotný právní řád v tomto nemá 

jasno, neboť na některých jeho místech je uváděno, že soudnictví vykonávají soudy2, na 

jiných místech právního řádu soudnictví vykonávají zase soudci.3 Podle odborné literatury 

zřejmě neexistuje jediná správná odpověď. Jde o to, zda–li je na uvedenou problematiku 

nahlíženo z právně pozitivistického hlediska nebo z hlediska právně sociologického a právně 

psychologického. Z právně pozitivistického hlediska potom jednoznačně soudí soudy, 

přičemž soudci jsou toliko osoby, které jsou nadány soudní autoritou, a jako takové 

rozhodují a rozhodnutí odůvodňují jménem soudu. Z opačného hlediska, tedy z hlediska 

právně sociologického a právně psychologického, soudí výhradně soudci.4 Z těchto dvou 

možných pohledů tedy plyne, že obě varianty jsou možné. Soudit tedy mohou soudy i soudci. 

Současná komentářová literatura naopak zastává názor, že orgány moci soudní jsou soudy, 

moc soudní však již reálně vykonávají samosoudci, senáty či pléna, přičemž tento svůj názor 

vyvozuje ze znění různých zákonných ustanovení.5 Podle mého názoru, i když naposledy 

uvedený postoj má určitou logiku, nelze i přesto pomíjet dikci Ústavy, konkrétně čl. 81, 

kterým začíná IV. hlava Ústavy nazvaná „Moc soudní.“ Zde se jasně hovoří o tom, že soudní 

moc vykonávají soudy. Právní řád tedy v tomto není jednotný. V této situaci tedy i dnes 

považuji za aktuální názor Viktora Knappa, který připouští obě dvě varianty. V této práci 

                                                           
2 K tomu např. čl. 81 odst. 1 Ústavy, podle kterého platí, že „Soudní moc vykonávají jménem republiky 
nezávislé soudy,“ dále podle § 7 o.s.ř. platí, že „V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy…“, 
podle § 152 odst. 1 o.s.ř. platí, že „Rozsudkem rozhoduje soud…“ a v neposlední řadě v této práci mnohokráte 
zmiňovaný § 157 odst. 2 o.s.ř., podle kterého platí, že „…soud v odůvodnění rozsudku uvede…“ 
3 K tomu např. čl. 94 odst. 1 věty první Ústavy, podle kterého platí, že „Zákon stanoví případy, kdy soudci 
rozhodují v senátu a jaké je jeho složení,“ dále podle § 36 odst. 1 o.s.ř. platí, že „V řízení před soudem jedná a 
rozhoduje senát nebo jediný soudce (samosoudce),“ nebo také § 34 odst. 2 věty první zákona o soudech a 
soudcích, podle kterého platí, že „Rozhodovací činnost okresního soudu vykonávají soudci a přísedící.“ 
4 KNAPP, Viktor. Přínos středoevropského soudnictví k evropské právní kultuře. Právník: teoretický časopis 
pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 1993, 132 (9), 727 – 728. ISSN 0231-6625. 
5 SLÁDEČEK, Vladimír. Komentář k čl. 81 Ústavy. In: SLÁDEČEK, Vladimír a MIKULE, Vladimír a SUCHÁNEK, 
Radovan a SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. Beckova 
edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-590-9. s. 845. 
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proto budu v souvislosti s rozhodováním a odůvodňováním rozhodnutí používat obě tato 

slova – soud i soudce – promiscue.6  

Pokud bych měl zhodnotit stav vědeckého zkoumání odůvodnění rozhodnutí, pak lze 

konstatovat, že uceleně a cíleně se tomuto tématu věnuje pouze Pavel Vrcha. V této 

souvislosti lze poukázat na jeho odbornou publikaci, která se věnuje pouze odůvodnění 

rozsudku.7 Jedná se o jedinou takovou publikaci na trhu. K tomuto autorovi je potřeba dodat 

i to, že Vrcha se odůvodněním nezabývá pouze v teoretické rovině. Vzhledem k tomu, že 

v současné době je Vrcha soudcem NS, je možné z jeho rozhodovací činnosti v častých 

případech vypozorovat, že na odůvodnění rozhodnutí a jeho kvalitu klade veliký důraz.8 

Další autoři se problematice odůvodnění již nevěnují cíleně, ale pouze nahodile, a to 

v případech, kdy je v odborné literatuře diskutována určitá aktuální otázka či problém 

vyplynuvší z praxe. Nelze také opomenout autory věnující pozornost odůvodnění pouze jako 

součásti širších publikací (např. komentáře), ve kterých by výklad bez problematiky 

odůvodnění nebyl úplný. I z tohoto důvodu se domnívám, že komplexní pohled na 

odůvodnění rozhodnutí lze jenom přivítat. 

Rigorózní práce je opatřena úvodem a závěrem, vedle toho se dále člení na sedm částí. 

První část jsem věnoval nezbytnému historickému přehledu právní úpravy, která se týkala 

odůvodňování rozhodnutí na území dnešní ČR za uplynulých 100 let. Takto je tedy 

pojednáno o období 1. Československé republiky, kde je důraz kladen na právní úpravu 

odůvodňování rozhodnutí obsaženou v CŘS. I když vládní návrh československého 

civilního řádu soudního z roku 1937 nebyl schválen, pro jeho vysokou kvalitu a 

inspirativnost pro současnost nelze v této části tento návrh opomenout. Dále se v této části 

věnuji právní úpravě odůvodňování rozhodnutí obsažené v OSŘ 1950. Následně se již 

zabývám platným a účinným občanským soudním řádem, avšak pro účely této části 

poukazuji i na jednotlivé změny v právní úpravě odůvodňování, ke kterým v tomto právním 

předpise došlo od 1. dubna 1964 do současnosti. Druhá část se zabývá právem na spravedlivý 

proces, jehož neoddělitelnou součástí je právo na odůvodnění rozhodnutí. Vzhledem k tomu, 

že právo na spravedlivý proces je upraveno nejen ve vnitrostátním právu, ale také v právu 

EU a rovněž také v právu mezinárodním, analyzuji jednotlivé dokumenty (Listina, Úmluva 

a Listina základních práv EU) právě z pohledu práva na odůvodnění rozhodnutí. V části třetí 

                                                           
6 Přeloženo z latiny jako „zaměnitelně“ či „jeden místo druhého.“ 
7 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. Praktik. ISBN 
978-80-7502-147-2, 167 s. 
8 Vrcha je členem senátu 30 Cdo. 
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je podrobně pojednáno o odůvodnění meritorního rozhodnutí soudu prvního stupně, přičemž 

je oddělována ústní podoba odůvodnění a písemná podoba odůvodnění. Vzhledem k tomu, 

že odůvodnění usnesení o (ne)schválení smíru s sebou nese určitá specifika, je proto o tomto 

odůvodnění pojednáno ve zvláštní kapitole. Odůvodnění procesních rozhodnutí je věnována 

část čtvrtá. Blíže je také v této části rozebrána problematika procesních rozhodnutí, která 

podle stávající právní úpravy odůvodnění mít vůbec nemusí, přičemž je poukazováno na 

slabá místa této právní úpravy. Vzhledem k tomu, že odůvodnění rozhodnutí odvolacích 

soudů má určitá specifika oproti odůvodnění rozhodnutí soudů prvoinstančních, zabývá se 

pátá část práce právě těmito specifiky. V návaznosti na předchozí části se šestá část poté 

věnuje smyslu a účelu (významu) odůvodnění. Součástí této části je také pojednání o nutné 

vlastnosti, kterou odůvodnění rozhodnutí musí mít. Touto vlastností je přesvědčivost. 

V důsledku přijetí ObčZ došlo také ke zvýšení důležitosti odůvodnění rozhodnutí, neboť 

výslovně § 13 ObčZ zakotvil princip předvídatelnosti soudního rozhodování. Vzhledem 

k tomu, že k tomuto došlo před poměrně krátkou dobou a vzhledem k tomu, že tato právní 

úprava s sebou nese řadu často nejednoznačných názorů odborné veřejnosti, věnuji proto 

sedmou část této práce právě bližší analýze vztahu odůvodnění a zmíněného principu 

předvídatelnosti soudního rozhodování. 

Ve své rigorózní práci se budu snažit najít odpovědi na následující základní výzkumné 

otázky: 

a) Právní úprava odůvodňování rozhodnutí prošla v posledních 100 letech určitým 

vývojem. Mohou tyto předchozí právní úpravy sloužit v něčem jako inspirační zdroj 

pro současnost? 

b) Právo na spravedlivý proces, jehož součástí je právo na odůvodnění rozhodnutí, je 

upraveno v právu vnitrostátním i nadnárodním (mezinárodní právo a právu EU). 

Doplňují se vzájemně tyto právní úpravy nebo se naopak překrývají? 

c) Je nutné, aby právní řád zakotvoval konkrétní požadavky na obsah odůvodnění 

rozsudku? A je současná právní úprava dostatečná? 

d) Občanský soudní řád ukládá povinnost odůvodňovat procesní usnesení, avšak 

konkrétní požadavky na obsah odůvodnění v zákoně absentují. Jakým způsobem je 

tudíž potřeba procesní usnesení odůvodňovat? 

e) V § 169 odst. 2 o.s.ř. jsou uvedeny případy, ve kterých není podle dikce zákona 

potřeba příslušná usnesení odůvodňovat. Je tato právní úprava ústavně konformní? 

Popřípadě je tato právní úprava souladná s čl. 6 odst. 1 Úmluvy? 



 

6 
 

f) Podle § 13 ObčZ může každý legitimně očekávat, že jeho právní případ bude 

rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut, a to za 

předpokladu, že se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích, a pokud 

se tak nestane, pak má každý právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky. 

Která rozhodnutí jsou ale schopna toto legitimní očekávání založit? 

K dosažení výše popsaných cílů a zodpovězení předestřených výzkumných otázek 

použiji metodu analyticko-deskriptivní. Ve své práci tak nejprve popisuji současný stav 

právní úpravy odůvodňování rozhodnutí. Jednotlivé části této právní úpravy poté podrobuji 

myšlenkovému rozkladu, který kriticky hodnotím. Dále se v této souvislosti věnuji vztahům 

mezi jednotlivými částmi právní úpravy věnující se odůvodnění a vůbec jejich systematikou 

v právním předpise – občanském soudním řádu. Takto dosažené závěry následně kombinuji 

se závěry plynoucími z judikatury, která se problematice odůvodnění přímo či nepřímo 

věnuje, abych tímto způsobem nakonec dospěl k obecnějším poznatkům. Pro vyšší vědeckou 

hodnotu práce vyžiji i metodu komparativní, neboť hodlám na místech k tomu vhodných 

porovnat požadavky kladené na obsah odůvodnění rozhodnutí v současné právní úpravě de 

lege lata s navrhovanou budoucí úpravou obsaženou ve věcném záměru. 

Tato rigorózní práce je zpracována k právnímu stavu platnému v ČR ke dni 20. 

prosince 2018. 
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1. Novodobý vývoj právní úpravy odůvodňování rozhodnutí na 

území ČR 

1.1. Období 1. Československé republiky 

Vznik Československé republiky dne 28. října 1918 bohužel zastihl české politické 

představitele nepříliš připravené. Domácí přípravy na vznik samostatného československého 

státu neprobíhaly zdaleka tak intenzivně, jak by se mohlo očekávat, a to přesto, že již od 

počátku roku 1918 bylo zřejmé, jakým směrem se budou ubírat válečné události a jaký 

politický osud Rakousko-Uherskou monarchii postihne.9 Podle představ tehdejší domácí 

politické reprezentace měl být v samostatném státě realizován politický a hospodářský 

program, s jehož přípravami se začalo v dubnu 1918. Přípravy politického a hospodářského 

programu vyústily ve vypracování dvou osnov zákonů. První osnovou byla prozatímní 

ústavní listina10 a druhou osnovou byl zákon, který měl zajistit samostatné hospodářství 

s vlastní měnou.11 Tyto osnovy však nebyly ke dni 28. října 1918 připraveny tak, aby mohly 

být okamžitě Národním výborem československým přijaty.  

Pod vlivem událostí 28. října 1918 proto pravděpodobně okolo 22. hodiny12 přijal 

Národní výbor československý zákon, který byl později publikován jako zákon č. 11/1918 

Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého. Z pohledu dalšího právního 

vývoje byly zásadní jeho dva články. Článek druhý zakotvoval, že „Veškeré dosavadní 

zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.“ Článek třetí stejného 

zákona stanovil, že „Všechny úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, 

okresní a zejména i obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají 

dle dosavadních platných zákonů a nařízení.“13 Na základě druhého článku došlo k recepci 

rakouského právního řádu, jenž dále i po 28. říjnu 1918 platil na území Čech, Moravy a 

Slezska a uherského právního řádu, který dále platil na území Slovenska a po pozdějším 

připojení Podkarpatské Rusi k Československé republice i na jejím území.14 Třetím článkem 

byla převzata rakouská a uherská státní správa, která však byla nově podřízena Národnímu 

                                                           
9 Čeští politikové předpokládali, že 1. světová válka skončí až na jaře 1919. 
10 Jednalo se o návrh zákona politického, jehož autorem byl Ferdinand Pantůček. 
11 V tomto případě se jednalo o návrh zákona hospodářského, jehož autorem byl Jaroslav Preiss. 
12 VOJÁČEK, Ladislav. První československý zákon. Pokus o opožděný komentář. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2018. Právní monografie. s. 28. ISBN 978-80-7552-185-9.  
13 Na základě citovaných dvou článků je proto zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu 
československého, často nazýván jako zákon recepční. 
14 K připojení Podkarpatské Rusi k Československé republice došlo na základě mírové smlouvy uzavřené v 
Saint-Germain-en-Laye dne 10.9.1919. 
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výboru československému. Domnívám se, že sám autor tohoto zákona Alois Rašín15 přesně 

vyjádřil jeho smysl a účel, když uvedl, že „základním tímto zákonem mělo být zamezeno, 

aby nenastal bezprávní stav, aby se celá státní správa nezastavila a aby se 29. října 

pracovalo dále, jako by revoluce vůbec nebyla.“16 Rašín uvedený smysl a účel recepčního 

zákona vtělil i do samotného textu tohoto zákona, respektive do jeho preambule, ve které 

bylo vyjádřeno, že je nutné zachovat „…souvislost dosavadního právního řádu se stavem 

novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu.“  

V Československé republice tak byl recepčním zákonem založen právní dualismus, 

což pochopitelně platilo i pro civilní proces.17 Ze znění druhého článku recepčního zákona 

je však patrno, že tento stav byl myšlen jako přechodný.18 Václav Hora o tomto soudil, že 

takto nastavený právní stav panující v Československé republice nebyl vhodným, nýbrž 

v době kdy byl založen, byl nevyhnutelným. Nevyhnutelnost toho kroku Hora dokládá mj. i 

tím, že i jiné státy se potýkaly po 1. světové válce s existencí různých právních řádů na svém 

území.19 20 Lze však na tomto místě podotknout, že Československé politické reprezentaci 

se nepodařilo právní dualismus po celé trvání 1. Československé republiky zcela překonat.21 

V důsledku recepčního zákona tak leželo na území, kde dosud platilo právo rakouské, těžiště 

                                                           
15 Pokud jde o autorství zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, pak 
Ladislav Vojáček místy označuje Rašína nikoli jako jeho autora, ale jako jeho spoluautora, neboť z velké části 
se Rašín nechal inspirovat či přímo převzal do „svého“ zákona části Pantůčkova návrhu politického zákona 
(VOJÁČEK, Ladislav. První československý zákon. Pokus o opožděný komentář. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2018. s. 46. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-185-9). 
16 MALÝ, Karel a kolektiv. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. přepracované vydání. 
Praha: Leges, 2010. s. 320. Student. ISBN 978-80-87212-39-4.  
17 Na základě čl. 83 mírové smlouvy č. 217/1921 Sb., mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Německem a 
Protokol, podepsané ve Versailles dne 28. června 1919, připadlo Československé republice území označované 
jako Hlučínsko. Na tomto území platil německý právní řád. Československá republika následně zákonem  
č. 76/1920 Sb., o inkorporaci kraje Hlučínského, účinného od 13. února 1920, na toto území rozšířila svou 
suverenitu. Podle § 2 uvedeného zákona bylo stanoveno, že „Dosavadní zákony a nařízení, platné v 
inkorporovaném území, zůstávají v platnosti, pokud je to srovnatelno se změnou suverenity, a pokud nebudou 
zrušeny nebo změněny zákony a nařízeními republiky Československé.“ Toto se však týkalo jen starších 
předpisů, neboť československé předpisy, které byly vyhlášeny od 1. května 1920, platily již i na tomto území. 
V Československé republice tak byl, nutno však podotknout, že na poměrně krátkou dobu, založen právní 
trialismus.  
18 VOJÁČEK, Ladislav a SCHELLE, Karel. České právní dějiny do roku 1945. 1. vydání. Ostrava: Key Publishing 
s.r.o., 2007. s. 164 – 165. Právo. ISBN 978-80-87071-20-5. 
19 Jedno se například o Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, Polsko, Rumunsko, Itálii, samotné Rakousko nebo 
o Francii, které připadlo území Alsaska a Lotrinska (VOJÁČEK, Ladislav. První československý zákon. Pokus o 
opožděný komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. s. 159. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-
185-9). 
20 HORA, Václav. Československé civilní právo procesní: se stálým zřetelem ke Slovensku a Podkarpatské Rusi. 
Díl I., Nauka o organisaci a příslušnosti soudů. 4. opravené a doplněné vydání. Praha: Václav Hora, 1934. s. 
17.  
21 Podařilo se kupříkladu unifikovat civilní řízení nesporné, k čemuž došlo zákonem č. 100/1931 Sb., o 
základních ustanoveních soudního řízení nesporného, který měl již celostátní působnost.  
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právní úpravy civilního procesu v několika předpisech.22 S ohledem na tematické zaměření 

této práce je nejdůležitější CŘS.23  

Obdobně jako je tomu v současnosti, tak i v předmětném období počítalo tehdejší 

civilní procesní právo s rozhodnutími různých povah, účinků a účelů. Již tehdy platilo, že 

rozsudkem se rozhoduje ve věci samé. Vedle rozsudku stálo naopak usnesení, kterým se 

rozhodovalo v ostatních případech.24 Rozsudky a usnesení se pak lišily svým podkladem25, 

obsahem26 a formou27, přičemž Hora řadí odůvodnění rozhodnutí pod formu rozhodnutí.28  

Již CŘS předpokládal, že rozsudek má být vynesen a prohlášen na základě ústního 

jednání, a to nejlépe ihned po jeho skončení. Veřejné vyhlášení rozsudku nebylo v civilním 

řízení soudním nutné, neboť podle Ústavy 192029 bylo nutné vždy veřejně vyhlásit rozsudek 

jen v řízení trestním.30 K prohlášení rozsudku plně postačovalo oznámení výroku31 a 

oznámení nejpodstatnějších rozhodovacích důvodů. Následně až písemné vyhotovení 

rozsudku obsahovalo vedle podstatných důvodů i důvody méně podstatné.32  

Z hlediska právní úpravy odůvodnění rozsudku byl pak nejdůležitější § 417 CŘS. Toto 

ustanovení zakotvilo požadavky, jež byly kladeny na písemné vyhotovení rozsudku. 

Z hlediska tematického zaměření této práce je nejpodstatnější 4. bod tohoto ustanovení, ve 

kterém byly zakotveny obsahové požadavky odůvodnění rozsudku (tzv. rozhodovací 

důvody).33 Z tohoto důvodu si 4. bod § 417 CŘS dovolím na tomto místě ocitovat: 

                                                           
22 Jednalo se o tyto nejdůležitější předpisy: zákon č. 110/1895 ř.z., jímž se uvádí zákon o vykonávání soudní 
moci a o příslušnosti řádných soudců v občanských věcech právních (jurisdikční norma), zákon č. 111/1895 
ř.z., o vykonávání soudní moci a o příslušnosti řádných soudů v občanských věcech právních (jurisdikční 
norma), zákon č. 112/1895 ř.z., jímž se uvádí zákon o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní 
řád soudní) a konečně CŘS. 
23 Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 1898. 
24 Z tohoto pravidla již tehdy existovala výjimka v podobě § 459 CŘS (rozhodnutí ve sporech z rušené držby), 
kdy se ve věci samé rozhodovalo usnesením. 
25 Podkladem rozhodnutí se rozumí to, zda je příslušné rozhodnutí vydáno po předchozím ústním jednání či 
bez něj.   
26 Obsahem rozsudku je rozhodnutí o žalobním nároku, naproti tomu obsahem usnesení jsou otázky 
předcházející rozsudku či otázky, které následují po vyhlášení rozsudku.   
27 Pod formu rozhodnutí spadá problematika jeho vyhlášení a písemného vypracování včetně jeho obsahu. 
28 HORA, Václav. Československé civilní právo procesní: se stálým zřetelem ke Slovensku a Podkarpatské Rusi. 
Díl II., Řízení před soudy prvé stolice. 3. opravené a doplněné vydání. Praha: Václav Hora, 1932. s. 378 – 379.   
29 Zákon č. 121/1920 Sb., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky. 
30 § 101 odst. 2 zákona č. 121/1920 Sb., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky. 
31 CŘS používá pojem „rozsudečný nález.“ 
32 § 414 CŘS. 
33 Vedle 4. bodu toto ustanovení požaduje, aby odůvodnění rozsudku obsahovalo přesné označení soudu 
včetně jmen soudců, označení stran a jejich zástupců a rozsudečný nález (výrok). 
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„Rozsudek má v písemném vyhotovení obsahovati rozhodovací důvody, ve kterých také 

stručně se vylíčí sporný děj.  

Rozhodovací důvody buďtež zevně odděleny od rozsudečného výroku. V nich vylíčí se 

především stručně, jak se má věc podle přednesu stran, při čemž se uvedou věcné návrhy 

stranami učiněné, pak se udá, které skutečnosti stranami tvrzené má soud za jištěné, kterými 

průvody a z jakých důvodů. Odporují-li si některé důkazy, třeba vysvětliti, proč nabyl soud 

podle některých z nich přesvědčení o pravdivosti toho kterého tvrzení stran. K tomu se 

konečně připojí, podle kterých zákonných ustanovení se věc posuzuje a výrok činí. Opisovati 

skutkové přednesy za spisů a zápisů o jednání není přípustno; rovněž tak výsledky 

provedených důkazů. Odmítl-li soud dodatečné přednesy stran nebo dodatečně nabídnuté 

důkazy proto, že nebyla listina předložena včas, svědek přesně udán anebo že uplynula 

marně lhůta ku provedení důkazu, vytkne to soud v důvodech uvedla obsah odmítnutého 

přednesu nebo nabídnutý důkaz. 

Rozsudky pro zmeškání, zřeknutí se neb uznání mohou býti sepsány zkráceně a možno 

k tomu použíti stejnopisu žaloby nebo záhlaví. Podrobnosti ustanovuje nařízení.“  

Ustanovení § 417 CŘS v citovaném znění platilo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 

ode dne 1. května 1921.  

Před 1. květnem 1921 platila právní úprava, podle které nebyl skutkový děj (skutková 

podstata) pojímán do odůvodnění rozsudku jakožto jeho dílčí součást, nýbrž byl uváděn 

v samostatné zvláštní části rozsudku. Tato právní úprava byla odstraněna právě zákonem č. 

161/1921 Sb. z. a n., který nabyl účinnosti dne 1. května 1921 a který tímto způsobem 

novelizoval CŘS. Deklarovaným důvodem pro vypuštění skutkového děje ze zvláštní části 

rozsudku měla být racionalizace řízení, přičemž tehdejší zákonodárce tímto zamýšlel ulehčit 

práci soudcům, čímž mělo dojít ke zrychlení civilního procesu.34 Domnívám se však, že 

deklarovaný cíl nebyl naplněn. Soudce ani po 1. květnu 1921 nebyl zproštěn od povinnosti 

uvádět do rozsudku skutkový děj, pouze se tak napříště dělo v rámci samotného odůvodnění. 

S tím souvisí i to, že k povinnosti uvést skutkový děj do zvláštní části rozsudku se naopak 

navracel vládní návrh československého civilního řádu soudního z roku 1937, který měl 

civilní proces unifikovat na celém území Československé republiky. V důvodové zprávě 

                                                           
34 PROCHÁZKA, Jan. Normy procesního práva na území ČSR v desetiletí 1918 – 1928. Všehrd: List 
československých právníků. Praha: S.ČS.P. „Všehrd“ v Praze, ČS.A.S. „Právník“ v Brně a S. ČS.P.P. „Právnik“ 
v Bratislave, 1929, X (1.-2.), 19 – 20. ISSN 1210-5740. 
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k tomuto návrhu je paradoxně uvedeno, že povinnost soudce sepsat zvláštní skutkovou 

podstatu odděleně od odůvodnění rozsudku žádným způsobem soudce nezatěžuje. Bude-li 

skutkový děj sepsán ve zvláštní části rozsudku, nemusí se již soudce tomuto věnovat 

v odůvodnění rozsudku.35 

Základní funkcí odůvodnění bylo, stejně jako je tomu i v současnosti, sdělit dotčeným 

subjektům, z jakého důvodu soud ve věci určitým způsobem rozhodl. Soud tedy musel 

v odůvodnění rozsudku v první řadě vylíčit skutkový děj, což se dělo přesným vystihnutím 

obsahu sporu. Následně soud uvedl, co přednesly strany a jaké věcné návrhy učinily. Tyto 

přednesy stran a jejich návrhy soud zhodnotil, přičemž své zhodnocení promítl do 

odůvodnění, ve kterém k tomuto uvedl, které skutečnosti považuje za pravdivé a které nikoli 

a z jakých důvodů. Hora v této souvislosti hovoří o psychologickém zpracování skutkového 

děje. Takto zhodnocený skutkový děj pak soud posoudil z právního hlediska.36 Odůvodnění 

obsahovalo i dodatečné přednesy stran a jejich důkazní návrhy, jestliže tyto dodatečné 

přednesy stran nebo dodatečně nabídnuté důkazy byly soudem odmítnuty s odkazem na to, 

že jsou činěny pouze za účelem průtahů v řízení či pokud lhůta k provedení důkazu již 

uplynula.37  

CŘS tedy zakotvoval zásadu, že rozsudky musí být vždy odůvodněny, a to v souladu 

s § 417 CŘS. Z této zásady však existovaly výjimky v podobě rozsudku na základě 

zmeškání, uznání a vzdání. Tyto rozsudky odůvodnění obsahovat nemusely. U rozsudku pro 

zmeškání38 toto však platilo pouze tehdy, byl-li rozsudek pro zmeškání vydán na základě 

zmeškání žalovaného a zároveň bylo-li žalobě vyhověno.39 40  

Co se týče právní úpravy týkající se požadavků kladených na obsah písemného 

vyhotovení usnesení, tak tato právní úprava zakotvovala určité zjednodušení ve srovnání s 

                                                           
35 VLÁDA REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu uvozovacího zákona k zákonu o 
tom, jak se v občanských věcech právních vykonává soudní moc a které řádné soudy jsou příslušné ve 
sporných věcech právních (zákonu o soudní příslušnosti) a k civilnímu řádu soudnímu. Sněmovní tisk č. 850. 
s. 343. 4. volební období (1935 – 1938). [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0850_28.htm  
36 HORA, Václav. Československé civilní právo procesní: se stálým zřetelem ke Slovensku a Podkarpatské Rusi. 
Díl II., Řízení před soudy prvé stolice. 3. opravené a doplněné vydání. Praha: Václav Hora, 1932. s. 379 – 380. 
37 HORA, Václav. Učebnice civilního práva procesního. 1. vydání. Praha: Spolek československých právníků 
Vyšehrad, 1947. s. 377. 
38 Tehdejší právní řád umožňoval rozhodnout rozsudkem pro zmeškání nejen při zmeškání žalovaného, ale 
také i při zmeškání samotného žalobce. 
39 Tehdejší právní řád umožňoval zamítnout žalobu i rozsudkem pro zmeškání. 
40 HORA, Václav. Učebnice civilního práva procesního. 1. vydání. Praha: Spolek československých právníků 
Vyšehrad, 1947. s. 377. 

https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0850_28.htm
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rozsudky. Toto zjednodušení se týkalo i samotného odůvodnění. Skutkový děj a důvody, 

které vedly k určitému rozhodnutí, se v odůvodnění uváděly pouze výjimečně. Skutkový děj 

se uváděl pouze tehdy, bylo-li to nezbytné k porozumění výrokové části usnesení, a to navíc 

pouze tehdy, nebyl-li tento skutkový děj seznatelný z opisu protokolu či ze současně 

učiněného podání. Důvody, pro které bylo rozhodnuto určitým způsobem, se uvedly 

v odůvodnění usnesení pouze tehdy, jednalo-li se o usnesení o odporujících si návrzích nebo 

o usnesení, kterým se nějaký návrh zamítal.41    

Prvorepublikové požadavky kladené na obsah odůvodnění rozhodnutí se tedy 

významným způsobem nelišily od požadavků, které klade na obsah odůvodnění rozhodnutí 

současná právní úprava.42 Je tedy zřejmé, že závěry tehdejší právní vědy jsou přiměřeně 

použitelné i pro dnešní dobu. Dobová právní věda tak může v tomto směru sloužit 

inspirativně. V jisté přiměřené míře toto platí i pro tehdejší judikatorní závěry týkající se této 

oblasti.  

V předchozích odstavcích jsem se stručně zabýval obsahovými požadavky na 

odůvodnění rozhodnutí. Pro úplnost je třeba uvést, jaké důsledky vyvolávala v dobové 

právní úpravě úplná absence odůvodnění rozhodnutí (tam, kde mělo být) či jeho nedostatky. 

Hora pregnantně shrnul, že „Bez nálezu rozsudečného není vůbec rozsudku. Kdyby rozsudek 

neměl vůbec důvodů, byl by zmatečný a musil by býti zrušen.“43 Ke zrušení rozsudku by 

došlo i tehdy, kdyby si důvody uvedené v odůvodnění vzájemně odporovaly či by ze 

sdělených důvodů nebylo možné dospět k závěru, z jakých důvodů soud rozhodl určitým 

způsobem.44 Uvedené lze vztáhnout i na usnesení.45 Tehdejší právní úprava tedy spojovala 

nedostatky v odůvodnění s vadami zmatečnosti, jež vedly ke zrušení rozsudku. Současná 

právní úprava absenci odůvodnění či odůvodnění nedostatečné se zmatečností rozhodnutí 

nespojuje. Rozhodnutí, které dnes obsahuje výše uvedené vady, je zpravidla označeno jako 

                                                           
41 § 428 CŘS. 
42 KRÁLÍK, Michal. Nepřezkoumatelnost rozhodnutí jako důvod jeho zrušení v judikatuře Nejvyššího soudu 
České republiky. Soudní rozhledy: nová soudní rozhodnutí soudů České republiky: měsíčník české, zahraniční 
a evropské judikatury. Praha: C. H. Beck, 2007, 13 (10), 374. ISSN 1211-4405.  
43 HORA, Václav. Československé civilní právo procesní: se stálým zřetelem ke Slovensku a Podkarpatské Rusi. 
Díl II., Řízení před soudy prvé stolice. 3. opravené a doplněné vydání. Praha: Václav Hora, 1932. s. 380. 
44 9. bod § 477 CŘS. 
45 § 514 CŘS. 
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rozhodnutí nepřezkoumatelné, přičemž jako takové by bylo zrušeno. Lze konstatovat, že 

pojetí těchto vad je odlišné, avšak důsledky jsou obdobné.46  

V důsledku recepčního zákona přejala tedy Československá republika rozdílné civilní 

procesní předpisy. Tento stav byl vnímán jako dočasný a prozatímní. Recipované procesní 

předpisy byly po vzniku republiky částečně novelizovány, aby se přizpůsobily novým 

podmínkám, ve kterých měly působit. Tyto částečné změny a úpravy byly v dobové 

literatuře označovány jako změny dočasné, neboť se předpokládalo, že civilní právo bude 

kodifikováno a sjednoceno na celém území republiky.47  

Za účelem sjednocení zákonů a správy bylo zákonem č. 431/1919 Sb. z. a n. zřízeno 

Ministerstvo pro sjednocení zákonodárství a organisace správní v Československé republice. 

Toto ministerstvo zahájilo unifikační práce v oblasti civilního procesního práva v roce 

192248, přičemž finální návrh49 byl v roce 1937 předložen do obou komor Národního 

shromáždění republiky Československé.50 Výsledkem těchto prací byl návrh zákona o 

civilním řádu soudním, jehož hlavním cílem bylo odstranit právní dualismus a kodifikovat 

také doposavad roztříštěné právní předpisy v této oblasti. Mezi jeho vedlejší cíle patřily i 

reformní snahy, které si kladly za cíl přizpůsobit civilní proces novým podmínkám a 

zabezpečit tak jeho další rozvoj.51 Tento vedlejší cíl však nebyl naplněn. Návrh zákona byl 

převážně inspirován právní úpravou v CŘS (tedy právní úpravou rakouskou), velmi 

limitovaným způsobem i právní úpravou uherskou.  

                                                           
46 KRÁLÍK, Michal. Nepřezkoumatelnost rozhodnutí jako důvod jeho zrušení v judikatuře Nejvyššího soudu 
České republiky. Soudní rozhledy: nová soudní rozhodnutí soudů České republiky: měsíčník české, zahraniční 
a evropské judikatury. Praha: C. H. Beck, 2007, 13 (10), 374. ISSN 1211-4405. 
47 PROCHÁZKA, Jan. Normy procesního práva na území ČSR v desetiletí 1918 – 1928. Všehrd: List 
československých právníků. Praha: S.ČS.P. „Všehrd“ v Praze, ČS.A.S. „Právník“ v Brně a S. ČS.P.P. „Právnik“ v 
Bratislave, 1929, X (1.-2.), 18. ISSN 1210-5740.  
48 Vůdčí úlohu na těchto unifikačních pracech měl Hora. 
49 Z dnešního pohledu je tento návrh často označován jako vládní návrh československého civilního řádu 
soudního z roku 1937. 
50 Společně s návrhem civilního řádu soudního byl předložen i návrh zákona o soudní příslušnosti a k oběma 
těmto návrhům i společný zákon uvozovací, který obsahoval zejména přechodná a derogační ustanovení. 
51 POSLANECKÁ SNĚMOVNA NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ. Těsnopisecká zpráva 
o 94. schůzi Poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé ze dne 22. dubna 1937. 
4. volební období (1935 – 1938). Projev ministra pro sjednocení zákonů a organisace správy Jana Šrámka. [cit. 
9.10.2018]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/094schuz/s094002.htm  

https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/094schuz/s094002.htm
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Hynek Bulín v tomto směru celkem pregnantně uzavřel, že smyslem nové právní 

úpravy nebylo potřeba reformovat něco, co již máme dobrého, nýbrž vzít to, co máme 

nejlepší a sjednotit to pro celou republiku.52  

Obsahovým náležitostem rozsudku se věnoval § 420 vládního návrhu 

československého civilního řádu soudního z roku 1937. Odstavec 1. § 420 tohoto návrhu 

jasně stanovoval, že obsahem rozsudku (mimo jiné) je skutková podstata a rozhodovací 

důvody. Podle 2. odstavce věty druhé uvedeného ustanovení mělo platit, že „V skutkové 

podstatě nutno stručně vylíčiti skutkový děj, jak vyplývá z přelíčení v době, kdy bylo 

skončeno, a vytknouti návrhy činěné stranami ve věci hlavní. Opisovati skutkové přednesy 

ze spisů a protokolů se nepřipouští; totéž platí o výsledcích provedených důkazů.“ Naopak 

3. odstavec téhož ustanovení se již čistě věnoval rozhodovacím důvodům, kdy „V 

rozhodovacích důvodech budiž uvedeno, které skutečnosti stranami tvrzené má soud za 

zjištěné, kterými průvody a z jakých důvodů. Odporují-li si důkazy, je třeba uvésti, podle 

kterých z nich nabyl soud přesvědčení o pravdivosti toho neb onoho tvrzení stran. Konečně 

budiž uvedeno, podle kterých zákonných ustanovení soud danou věc posuzoval a výrok 

učinil.“ Pro úplnost je třeba konstatovat, že návrh měl zakotvit i určité zjednodušení při psaní 

rozsudků pro zmeškání a rozsudků pro uznání podobně jako to upravoval CŘS.53 

Vládní návrh československého civilního řádu soudního z roku 1937 se tedy navrátil 

k onomu stavu, kdy skutkový děj neměl být součástí odůvodnění rozsudku. Z jakého důvodu 

se tedy zákonodárce zamýšlel k tomuto stavu vrátit? Zákonodárce soudil, že nelze 

odůvodňovat rozsudek bez toho, aniž by soudce měl dokonale a všestranně promyšlen 

z dokazování vyplynuvší skutkový stav či děj. Tedy tato navrhovaná právní úprava měla 

soudce přimět k tomu, aby se nejprve věnoval skutkovému ději a teprve poté, až by měl jasno 

ve skutkovém ději, by přistoupil k samotnému odůvodnění.54 Jsem přesvědčen, že takto 

navrhovaná právní úprava měla svůj smysl. Dokonce si dovoluji tvrdit, že z dnešního 

                                                           
52 BULÍN, Hynek. Sjednocení procesního práva. Všehrd: časopis českých právníků. Praha: Všehrd, spolek 
českých právníků, 1937, 18 (9-10), 372 – 375. 
53 VLÁDA REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu uvozovacího zákona k zákonu o 
tom, jak se v občanských věcech právních vykonává soudní moc a které řádné soudy jsou příslušné ve 
sporných věcech právních (zákonu o soudní příslušnosti) a k civilnímu řádu soudnímu. Sněmovní tisk č. 850. 
s. 206 – 207. 4. volební období (1935 – 1938). [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0850_13.htm 
54 VLÁDA REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu uvozovacího zákona k zákonu o 
tom, jak se v občanských věcech právních vykonává soudní moc a které řádné soudy jsou příslušné ve 
sporných věcech právních (zákonu o soudní příslušnosti) a k civilnímu řádu soudnímu. Sněmovní tisk č. 850. 
s. 343. 4. volební období (1935 – 1938). [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0850_28.htm 

https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0850_13.htm
https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0850_28.htm
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pohledu by taková právní úprava nabývala své důležitosti, neboť účastník řízení či jiný 

čtenář rozsudku by se totiž nejprve seznámil s tím, o co v rozsudku jde, a až posléze, 

zajímalo-li by ho to blíže, zabýval by se odůvodněním. Řečené je zajímavé a inspirativní 

právě ve vztahu k § 13 ObčZ. Podle tohoto ustanovení má každý právo na to, aby bylo v jeho 

právním případě rozhodnuto obdobně jako v jiném právním případě, který již byl rozhodnut 

a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích. V současnosti tak musí 

zejména soudce, advokát či účastník řízení porovnávat určitý aktuálně projednávaný právní 

případ s již rozhodnutými právními případy a pátrat po jejich podstatných znacích v mnohdy 

méně přehledných odůvodněních. Lze si však snadno představit, jaké by to bylo ulehčení, 

kdyby tyto atributy byly přehledně shrnuty ve zvláštní části rozsudku oddělené od 

odůvodnění.  

Plénum Poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé se 

dne 23. dubna 1937 usneslo, že návrh bude projednán ve společném Ústavně právním výboru 

Poslanecké sněmovny a Senátu za předpokladu, že stejné usnesení bude přijato i Senátem.55 

Senát Národního shromáždění republiky Československé toto učinil dne 28. dubna 1937.56 

Vládní návrh zákona o soudní příslušnosti, civilního řádu soudního a uvozovacího zákona k 

těmto zákonům byl tedy postoupen společnému Ústavně právnímu výboru Poslanecké 

sněmovny a Senátu, který jej od podzimu 1937 do května 1938 projednával. Dalšímu 

projednávání a finálnímu přijetí tohoto návrhu však zabránily mnichovské události a 

následný vývoj.57 Vzhledem k tomu, že k přijetí uvedeného návrhu nedošlo, zůstal tak i 

nadále v platnosti a účinnosti CŘS, a to až do 31. prosince 1950. 

1.2. Období socialistického Československa 

Po komunistickém převratu v únoru 1948 bylo rozhodnuto, že československé právo 

musí projít radikální přeměnou, aby se dostalo do souladu s nově nastavenou politickou, 

sociální a ekonomickou realitou. Vládnoucí Komunistická strana Československa zaujala 

                                                           
55 POSLANECKÁ SNĚMOVNA NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ. Těsnopisecká zpráva 
o 95. schůzi Poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé ze dne 23. dubna 1937. 
4. volební období (1935 – 1938). [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/095schuz/s095003.htm#_d  
56 SENÁT NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ. Těsnopisecká zpráva o 70. schůzi Senátu 
Národního shromáždění republiky Československé ze dne 28. dubna 1937. 4. volební období (1935 – 1938). 
[cit. 29.10.2018]. Dostupné z: 
https://www.senat.cz/informace/z_historie/tisky/4vo/stena/070schuz/S070003.htm  
57 HORA, Václav. Československé civilní právo procesní. I. – III. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. s. XVII 
-  XIX. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7357-540-3. 

https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/095schuz/s095003.htm#_d
https://www.senat.cz/informace/z_historie/tisky/4vo/stena/070schuz/S070003.htm


 

16 
 

postoj, že dosavadní právní předpisy, jež měly původ v 1. Československé republice či v 

rozpadlé Rakousko – Uherské monarchii, by bránily ve výstavbě socialismu. Vláda proto 

svými usneseními ze dne 7. a 14. července 1948 uložila Ministerstvu spravedlnosti, aby do 

1. září 1950 předložilo ke schválení nové kodifikace práva hmotného i procesního.58 Na 

rekodifikaci civilního práva procesního pracovala Komise pro občanský soudní řád zřízená 

Ministerstvem spravedlnosti.59 

Výsledkem právnické dvouletky byl na poli civilního práva procesního OSŘ 1950, 

který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1951. Díky centralismu komunistického režimu tak bylo 

dosaženo nejen úplné kodifikace civilního práva procesního, ale i jeho unifikace, neboť OSŘ 

1950 platil na celém území Československé republiky.60 

Základním posláním OSŘ 1950 bylo udržovat veřejný pořádek a dohlížet nad 

zachováváním socialistické zákonnosti. Až jeho druhořadým posláním bylo řešit spory. Jeho 

výrazný ideologický podtext byl patrný zejména v zásadách, na kterých byl tento zákon 

založen.61 62 

Nyní se zaměřím na právní úpravu odůvodnění rozhodnutí, jak byla obsažena v OSŘ 

1950. Podle § 148 OSŘ 1950 se rozhodovalo ve věci samé rozsudkem tam, kde se 

rozhodovalo po ústním jednání, v ostatních případech se rozhodovalo usnesením, 

nestanovil-li zákon jinak. 

Odůvodnění rozsudku lze i v tomto období rozlišovat na odůvodnění provedené v ústní 

formě a ve formě písemné. Zákon stanovil, že rozsudky bylo potřeba vždy vyhlásit63, 

přičemž bylo potřeba vyhlásit plné znění výroku, podstatné důvody a poučení o opravném 

prostředku.64 V porovnání s dnešní právní úpravou tedy tato právní úprava vyžadovala, aby 

vyhlášený rozsudek byl vždy ústně odůvodněn. Podobně jako tomu bylo již v Ústavě 1. 

                                                           
58 Díky uvedené lhůtě se pro tento proces vžilo označení „právnická dvouletka.“ 
59 KUKLÍK, Jan a kolektiv. Dějiny československého práva 1945 – 1989. 1. vydání. Praha: Auditorium, 2011. s. 
87 – 88. ISBN 978-80-87284-17-9. 
60 KUKLÍK, Jan a kolektiv. Dějiny československého práva 1945 – 1989. 1. vydání. Praha: Auditorium, 2011. s. 
92. ISBN 978-80-87284-17-9. 
61 Zejména se jednalo o zásadu materiální pravdy, která se stala vůdčí zásadou (§ 1 odst. 2 OSŘ 1950 ve spojení 
s § 99 OSŘ 1950). Dále OSŘ 1950 významně omezil dispoziční zásadu. 
62 KUKLÍK, Jan a kolektiv. Dějiny československého práva 1945 – 1989. 1. vydání. Praha: Auditorium, 2011. s. 
375 – 376. ISBN 978-80-87284-17-9. 
63 § 156 odst. 1 OSŘ 1950. 
64 § 156 odst. 4 OSŘ 1950. 
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Československé republiky, právní úprava obsažená v Ústavě 9. května65 přikazovala veřejně 

vyhlásit rozsudek pouze v trestních věcech.66 Zcela logicky a v návaznosti na Ústavu 9. 

května se tak OSŘ 1950 o veřejném vyhlašování rozsudků v civilních věcech vůbec 

nezmiňoval. 

Po vyhlášení rozsudku bylo potřeba tento rozsudek písemně vyhotovit, a to včetně 

odůvodnění. Z dnešního pohledu zaujme stručnost, s jakou zákon uložil soudům povinnost 

rozsudek písemně odůvodnit.67 V tomto ohledu postačilo, aby rozsudek byl odůvodněn 

toliko po stránce skutkové a právní s poučením o opravném prostředku.68 Odůvodnění mělo 

tvořit základ k tomu, aby byl rozsudek přezkoumatelný v případě podání opravného 

prostředku.69 Pokud tedy zákonodárce viděl smysl odůvodnění toliko v umožnění 

přezkumné činnosti, pak lze tuto jednoduchou právní úpravu pochopit. Dobová komentářová 

literatura takovou právní úpravu uvítala, neboť podle jejího názoru umožňovala soudu zvolit 

v rozhodované věci konkrétní způsob odůvodnění, který by rozhodované věci nejlépe 

vyhovoval.70  

Právní úprava odůvodnění usnesení obsažená v OSŘ 1950 je zajímavá v tom, že 

písemné odůvodnění usnesení mělo obsahovat totožné náležitosti jako v případě rozsudku. 

Písemné vyhotovení usnesení tak bylo potřeba odůvodnit po stránce skutkové a právní s 

poučením o opravném prostředku. Podobně jako je tomu dnes však zákon umožňoval 

odůvodnění usnesení v jednom určitém případě zcela vypustit. Tímto případem bylo 

usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž jiný účastník řízení neodporoval.71 

Právní úprava odůvodňování rozsudků a usnesení nedošla žádné změny po dobu trvání 

účinnosti OSŘ 1950.72  

                                                           
65 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky, který nabyl účinnosti dne 9. června 1948, 
je často nazýván Ústavou 9. května, neboť 9. května 1948 byl tento ústavní zákon Ústavodárným Národním 
shromážděním republiky Československé schválen. 
66 § 144 odst. 3 ústavního zákona č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky. 
67 Zajímavostí je, že povinnost písemně odůvodnit rozsudek včetně požadavků kladených na obsah 
odůvodnění rozsudku byla upravena v § 157, tedy pod stejným číselným označením jako je tomu i v současné 
právní úpravě. 
68 § 157 písm. f) OSŘ 1950. 
69 Občanský soudní řád. 1. vydání. Praha: Orbis, 1950. s. 271. Knižnice ministerstva spravedlnosti.  
70 RUBEŠ, Josef a kolektiv. Komentář k občanskému soudnímu řádu. Díl 1. Praha: Orbis, 1957. s. 624 – 625. 
Zákony a Právnické publikace. 
71 § 168 odst. 2 OSŘ 1950. 
72 OSŘ 1950 nabyl účinnosti dne 1. ledna 1951 a byl derogován ke dni 1. dubna 1964. 
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Lze tak shrnout, že požadavky, které na odůvodnění rozhodnutí kladl OSŘ 1950, byly 

stanoveny velice stručně a do jisté míry i jednoduše. Michal Bobek si všímá, že srovná-li se 

styl odůvodňování této doby a styl odůvodňování prvorepublikový, tak rokem 1948 začíná 

určitá vyprázdněnost odůvodnění, přičemž tento proces v podstatě trval až do konce 80. let 

minulého století. Ona vyprázdněnost spočívala v tom, že čím dál větší část odůvodnění 

zabírala procesní rekapitulace věci a dále se v textu odůvodnění rozšiřovaly pasáže, které 

pouze parafrázovaly relevantní právní přepisy. Je pravda, že s právními předpisy 

pochopitelně také pracovala i rozhodnutí prvorepubliková, ale v daleko menší a rozumnější 

míře. Odůvodnění prvorepublikového rozhodnutí se spíše zaměřovalo na aplikaci právního 

předpisu na konkrétní rozhodovanou věc a na úvahy, které soud k této aplikaci vedly.73  

Domnívám se, že tento neblahý trend v odůvodňování rozhodnutí pomohlo nastartovat 

několik skutečností. Po únoru 1948 byla ze soudnictví odejita řada kvalitních, avšak 

z pohledu Komunistické strany Československa politicky nespolehlivých soudců.74 

Uvolněná soudcovská místa byla rychle doplňována lidmi, kteří nebyli nositeli potřebného 

vzdělání.75 U těchto lidí plně postačilo absolvování jednoročního právnického kurzu, které 

poskytovaly právnické školy pracujících. Dalším nezbytným předpokladem výkonu 

soudcovské funkce byla také loajalita vůči režimu. Nemůže být pochyb o tom, že pro tyto 

nedostatečně vzdělané soudce byl prvorepublikový vytříbený styl právní argumentace něčím 

zcela neuchopitelným. Další příčinou vyprázdněnosti odůvodnění zcela jistě byla i velmi 

stručná právní úprava požadavků kladených na obsah odůvodnění rozhodnutí obsažená 

v OSŘ 1950. Tato právní úprava nenutila soudce, aby odůvodnění více propracovávali. 

Posledním faktorem, který se podle mého názoru podepsal na nízké úrovni odůvodnění, byla 

i rozsáhlá v socialistickém duchu se nesoucí rekodifikace celých právních odvětví. V tomto 

ohledu se jednalo o nastolení absolutní diskontinuity v řadě tradičních právních institutech. 

Soudci, aplikující toto nové právo, se s tímto museli vyrovnat, přičemž ve stylu právní 

argumentace nebylo na co navazovat. Soudci si tak hledali vlastní cesty. Dovolím si tak 

tvrdit, že uvedené faktory se v souhrnu podepsaly i na stylu odůvodňování, přičemž dědictví 

této doby je možno v určité míře pociťovat i v dnešní době. Bobek k tomu uvádí, že s tímto 

dědictvím se soudnictví v ČR dodnes nevyrovnalo. I dnes se objevují v odůvodnění rozsáhlé 

rekapitulační pasáže a doslovně zkopírovaná ustanovení právních předpisů. Soudce se pak 

                                                           
73 BOBEK, Michal. O odůvodňování soudních rozhodnutí. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 
Praha: C. H. Beck, 2010, 18 (6), 208. ISSN 1210-6410. 
74 Takto bylo odejito ze soudnictví cca 10 % z tehdejších 2 000 soudců.  
75 Často tito lidé neměli ani středoškolské vzdělání. 
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snaží v lepším případě tyto dvě jmenované části odůvodnění následně, někdy stručněji či 

obsáhleji, propojit. V horším případě se o to ani soudce nesnaží.76 Osobně se domnívám, že 

situace se však výrazně mění, a to vlivem příchodu nových soudců do soudnictví, kteří již 

nejsou zatíženi minulostí. Rovněž ke zlepšení stavu výrazně přispívá judikatura NS, ÚS a 

ESLP, která klade na odůvodnění rozhodnutí stále vyšší nároky. 

V roce 1958 nabyla Komunistická strana Československa dojmu, že v Československé 

republice se již podařilo vybudovat socialismus.77 Z pohledu Komunistické strany 

Československa tento významný milník odstartoval další vlnu rozsáhlých reforem. Byla 

přijata i nová socialistická Ústava78 a následně došlo k opětovné rekodifikaci celých 

právních oblastí, které se nevyhnulo ani civilní právo procesní. Výsledkem této rekodifikační 

činnosti byl na poli civilního procesu občanský soudní řád, který nabyl účinnosti dne 1. 

dubna 1964. Pokud jde o jeho ideologické zatížení, pak se v tomto od OSŘ 1950 příliš nelišil. 

Tento zákon reflektoval příslušná ustanovení Ústavy 1960 týkající se soudnictví. Vedle toho 

zároveň nelze opomenout jeho výrazný inspirační zdroj, kterým byly Zásady občanského 

soudního řízení SSSR a svazových republik schválené zákonem SSSR ze dne 8.12.1961, č. 

526.79 

Čl. 103 odst. 4 Ústavy 196080 zakotvil, že se rozsudky vyhlašují jménem republiky a 

vždy veřejně. Na rozdíl od předchozích ústav Ústava 1960 zakotvila, že vyhlášení jakéhokoli 

rozsudku musí proběhnout veřejně. Na tento článek Ústavy 1960 pak navazoval § 156 odst. 

1 o.s.ř., jehož znění od 1.4.1964 do 31.12.2000 bylo následující: 

                                                           
76 BOBEK, Michal. O odůvodňování soudních rozhodnutí. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 
Praha: C. H. Beck, 2010, 18 (6), 208. ISSN 1210-6410. 
77 KUKLÍK, Jan a kolektiv. Dějiny československého práva 1945 – 1989. 1. vydání. Praha: Auditorium, 2011. s. 
208. ISBN  978-80-87284-17-9. 
78 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, který nabyl účinnosti dne 
11.7.1960. 
79 NOVÝ, Zdeněk. Občanské právo procesní. In: BOBEK, Michal a MOLEK, Pavel a ŠIMÍČEK, Vojtěch (eds.). 
Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 
Mezinárodní politologický ústav, 2009. s. 520. ISBN 978-80-210-4844-7. 
80 Čl. 103 Ústavy 1960 byl účinný od 11.7.1960 do 30.9.1991, kdy byl derogován ústavním zákonem  
č. 326/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje Ústava České a Slovenské Federativní republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. Důvodem zrušení tohoto článku Ústavy 1960 bylo přijetí Listiny, ve které byla 
problematika doposavad upravená v čl. 103 Ústavy 1960 obsažena, čímž se podle důvodové zprávy k tomuto 
ústavnímu zákonu stal čl. 103 Ústavy 1960 obsolentním. (VLÁDA ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ 
REPUBLIKY. Důvodová zpráva k ústavnímu zákonu č. 326/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje Ústava České 
a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tisk č. 677 Federálního shromáždění České 
a Slovenské Federativní Republiky. K čl. 103 této důvodové zprávy. Volební období 1990 – 1992. [cit. 
29.10.2018]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0677_00.htm). 

https://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0677_00.htm
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Podle § 156 odst. 1 o.s.ř. ve znění účinném od 1.4.1964 do 31.12.2000 platilo, že 

rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně; vyhlašuje jej předseda senátu jménem republiky. Uvede 

přitom výrok rozsudku spolu s odůvodněním a poučením o odvolání a o možnosti výkonu 

rozhodnutí. 

Podle tohoto ustanovení se rozsudek vyhlašoval vždy veřejně, přičemž bylo potřeba 

spolu s výrokem vyhlásit vždy i odůvodnění. Ustanovení § 156 odst. 1 o.s.ř. v původním 

znění tedy nespojovalo povinnost vyhlásit odůvodnění rozsudku s přítomností alespoň 

některého z účastníků řízení. Veřejně vyhlásit výrok a odůvodnění rozsudku musel soud 

vždy. Vzhledem k tomu, že nebyl stanoven rozsah ústního odůvodnění oproti předchozí 

právní úpravě obsažené v OSŘ 1950, komentářová literatura se přiklonila k názoru, že není 

potřeba ústně odůvodnit rozsudek zcela a podrobně. Plně postačilo, aby soudce ústně 

odůvodnil rozsudek srozumitelně a přesvědčivě.81 Řečené mělo zcela nepochybně vztah 

k tomu, aby byla zabezpečena výchovná funkce rozsudku. 

Po vyhlášení rozsudku bylo potřeba rozsudek písemně vyhotovit, přičemž jeho 

písemné vyhotovení muselo obsahovat i odůvodnění.82 Ve zde pojednávaném období právní 

úprava náležitostí písemného odůvodnění rozsudku byla následující: 

Podle § 157 odst. 2 o.s.ř. ve znění účinném od 1.4.1964 do 31.12.2000 platilo, že v 

odůvodnění rozsudku uvede soud podstatný obsah přednesů, stručně a jasně vyloží, které 

skutečnosti má prokázány a které nikoliv, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými 

úvahami se při hodnocení důkazů řídil, proč neprovedl i další důkazy, a posoudí zjištěný 

skutkový stav podle příslušných ustanovení, jichž použil. 

Nelze si nepovšimnout, že písemnému odůvodnění rozsudku a jeho náležitostem 

věnuje občanský soudní řád ve znění účinném od 1.4.1964 do 31.12.2000 daleko větší 

prostor a pozornost než příslušné ustanovení OSŘ 1950.83 Lze se domnívat, že tehdejší 

zákonodárce vyhodnotil dosavadní stav odůvodňování rozsudků, jak již bylo výše řečeno, a 

v zájmu zvýšení kvality odůvodnění přijal obsáhlejší a návodnější právní úpravu. 

Jednotlivým náležitostem písemného odůvodnění rozsudku se v této části mé práce věnovat 

                                                           
81 HRDLIČKA, Jindřich. Komentář k § 156 o.s.ř. In: RUBEŠ, Josef a kolektiv. Občanský soudní řád: komentář. Díl 
1. 1. vydání. Praha: Orbis, 1970. s. 572. 
82 Tento požadavek je po celou dobu účinnosti občanského soudního řádu obsažen v  § 157 odst. 1. 
83 HRDLIČKA, Jindřich. Odůvodnění soudního rozhodnutí. Socialistická zákonnost: časopis pro právní praxi. 
Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČSR, 1964, 12 (2), 2. ISSN 0037-8305. 
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nebudu. Detailně je toto rozebráno v částech a kapitolách následujících, neboť se jedná do 

jisté míry o obsahově totožnou, stále platnou a účinnou právní úpravu.  

Za bližší zmínku však stojí to, že jak již bylo řečeno, byl občanský soudní řád 

v původním znění významně ideologicky poznamenán, což se projevilo i v zakotvení zásady 

materiální pravdy jakožto vůdčí zásady civilního soudního řízení. Dobová komentářová 

literatura uvádí, že dokazování v řízení musí být provedeno podle „rámcového návodu“ 

obsaženého v § 157 odst. 2 o.s.ř. ve znění účinném od 1.4.1964 do 31.12.2000, protože jen 

tak lze dospět k závěru, že soud zjistil skutkový stav objektivně, přičemž jen objektivně 

zjištěný skutkový stav se mohl stát základem pro jeho právní posouzení. Rozhodnutí, které 

bylo vydáno v takovém řízení, pak bylo označováno jako spravedlivé. Rozsudek měl také 

působit výchovně, přičemž takto působit mohl jen rozsudek  spravedlivý. V neposlední řadě 

odůvodnění rovněž plnilo významnou funkci, neboť jen díky odůvodnění se rozhodnutí 

mohlo stát srozumitelným.84 S posledně řečeným lze plně souhlasit i v současnosti.  

Podle § 157 odst. 3 o.s.ř. ve znění účinném od 1.4.1964 do 31.12.2000 platilo, že v 

zájmu výchovného působení rozsudku dbá soud o to, aby odůvodnění rozsudku bylo 

přesvědčivé a zabývalo se i příčinami sporu. 

Soudům bylo tedy zákonem uloženo, aby se v odůvodnění rozsudku věnovaly i 

příčinám sporu, což spolu s přesvědčivostí odůvodnění mělo zabezpečit výchovné působení 

rozsudku. Opět dobová literatura uvádí, a to v souvislosti s výše uvedenou zásadou 

materiální pravdy, že výchovně mohl působit jen rozsudek spravedlivý, neboť rozsudek 

nespravedlivý takto výchovně působit nemohl.85 Soudy se však příčinám sporu neměly 

věnovat „mechanicky.“86 Podle mého názoru bylo tímto myšleno, že soud se příčinami sporu 

měl věnovat pouze s určitým rozmyslem. Jinými slovy nikoli každé odůvodnění rozsudku 

ve věci, která by dnes byla projednávána v civilním sporném řízení87, muselo pokaždé 

obsahovat analýzu příčin sporu.88 Soud se tak měl zabývat příčinami sporu pouze tehdy, 

                                                           
84 STEINER, Vilém. Komentář k § 157 o.s.ř. In: HANDL, Vlastimil a RUBEŠ, Josef a kolektiv. Občanský soudní 
řád: komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: Panorama, 1985. s. 694. Zákony. Komentáře / Panorama. 
85 HRDLIČKA, Jindřich. Odůvodnění soudního rozhodnutí. Socialistická zákonnost: časopis pro právní praxi. 
Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČSR, 1964, 12 (2), 7. ISSN 0037-8305. 
86 STEINER, Vilém. Komentář k § 157 o.s.ř. In: HANDL, Vlastimil a RUBEŠ, Josef a kolektiv. Občanský soudní 
řád: komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: Panorama, 1985. s. 695 – 696. Zákony. Komentáře / Panorama.  
87 OSŘ 1950 byl postaven na koncepci tzv. jednotného řízení, čemuž je potřeba rozumět tak, že všechny druhy 
civilního procesu byly ovládány totožnými zásadami. Občanský soudní řád ve svém původním znění na tomto 
nic nezměnil. 
88 Řečené však nemohlo platit v případě rozsudku, kterým bylo rozvedeno manželství podle tehdejšího § 25 
zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění účinném do 31.7.1998, neboť tehdejší hmotné právo považovalo 
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pokud by tato jeho činnost měla smysl – výchovné působení. Soud tak výchovně působil na 

účastníky řízení s úmyslem, aby k dalšímu možnému sporu, mohl-li by se opět opakovat, již 

nedošlo.89 Lze však poznamenat, že i když občanský soudní řád v současnosti již explicitně 

neukládá soudu, aby jeho rozsudek výchovně působil na účastníky řízení, je možno i dnes 

konstatovat, že určité výchovné působení rozsudek stále má. V této souvislosti je potřeba 

připomenout § 1 o.s.ř., který soudům ukládá, aby při svém postupu v řízení výchovně 

působily na účastníky řízení.  

Z § 157 odst. 3 o.s.ř. ve znění účinném od 1.4.1964 do 31.12.2000, do dnešní doby 

přetrval pouze požadavek, aby odůvodnění rozsudku bylo přesvědčivé.90 Blíže o 

přesvědčivosti odůvodnění bude pojednáno dále.  

Podle § 168 odst. 1 o.s.ř. platilo a stále platí (neboť toto ustanovení nedošlo žádných 

změn), že usnesení vyhlašuje předseda senátu přítomným účastníkům. 

Podle této právní úpravy platilo a stále platí, že soud vyhlašuje usnesení pouze tehdy, 

je-li přítomen tomuto vyhlášení alespoň jeden z účastníků. Toto ustanovení od doby nabytí 

účinnosti občanského soudního řádu nedošlo žádné změny. Dobová komentářová literatura 

traktovala, že výrok bylo potřeba vyhlásit vždy, kdy vyhlášení byl přítomen alespoň některý 

z účastníků. Pokud občanský soudní řád soudům ukládal povinnost určité usnesení v jeho 

písemném vyhotovení též písemně odůvodnit, pak bylo potřeba při ústním vyhlášení toto 

usnesení vyhlásit i s jeho odůvodněním.91 

Podle § 169 odst. 1 o.s.ř. ve znění účinném od 1.4.1964 do 31.12.2000 platilo, že 

v písemném vyhotovení usnesení se uvede, který soud je vydal, dále označení účastníků a 

věci, výrok, odůvodnění, poučení o odvolání a den a místo vydání usnesení. 

Písemné vyhotovení usnesení mělo obsahovat (mimo jiných náležitostí) i 

odůvodnění.92  

Občanský soudní řád nestanovoval žádné náležitosti písemného odůvodnění usnesení. 

Podle názoru dobové komentářové literatury v takové situaci bylo potřeba postupovat 

                                                           
rozvrat manželství za nezbytný předpoklad pro rozvod manželství. V tomto případě se soud v odůvodnění 
rozsudku musel s příčinami rozvratu manželství vypořádat z tohoto důvodu. 
89 HRDLIČKA, Jindřich. Odůvodnění soudního rozhodnutí. Socialistická zákonnost: časopis pro právní praxi. 
Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČSR, 1964, 12 (2), 10. ISSN 0037-8305. 
90 § 157 odst. 2 věta druhá o.s.ř. 
91 STEINER, Vilém. Komentář k § 169 o.s.ř. In: HANDL, Vlastimil a RUBEŠ, Josef a kol. Občanský soudní řád: 
komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: Panorama, 1985. s. 754. Zákony. Komentáře / Panorama. 
92 Tento požadavek je po celou dobu účinnosti občanského soudního řádu obsažen v § 169 odst. 1. 
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analogicky podle náležitostí písemného odůvodnění rozsudku (§ 157 odst. 2 o.s.ř. ve znění 

účinném od 1.4.1964 do 31.12.2000).93 Občanský soudní řád však již ve svém původním 

znění zakotvil možnost určitá usnesení neodůvodňovat vůbec. Právní úprava, která 

umožňovala vypustit odůvodnění z písemného vyhotovení usnesení, byla ve zde sledovaném 

období následující: 

Podle § 169 odst. 2 o.s.ř. ve znění účinném od 1.4.1964 do 31.12.2000 platilo, že 

písemné vyhotovení usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, 

nebo usnesení, které se týká vedení řízení, nemusí obsahovat odůvodnění. 

Pojednávat na tomto místě o jednotlivých usneseních, která občanský soudní řád ve 

svém původním znění umožňoval neodůvodňovat, na tomto místě nebudu, neboť v tomto se 

stále jedná o platnou a účinnou právní úpravu. O tomto tedy bude pojednáno v příslušné 

kapitole, která se věnuje procesním rozhodnutím. 

1.3. Období od Sametové revoluce do současnosti 

Sametová revoluce s sebou přinesla zásadní změnu politických a společenských 

poměrů. Byla obnovena demokracie a rovněž tak byl umožněn vznik a následný rozvoj 

tržního hospodářství. Tato celospolečenská změna si vyžadovala zásadní změny v právním 

řádu, což se samozřejmě týkalo i civilního procesu. Jak již bylo výše řečeno, občanský 

soudní řád v jeho původním znění byl výrazně ideologicky ovlivněn, tudíž po Sametové 

revoluci bylo přistoupeno k postupné demontáži těchto ideologických a místy i 

nedemokratických prvků. Vedle novel, které ony ideologické a nedemokratické prvky 

odstraňovaly, však byly přijímány další novely, které měly za cíl občanský soudní řád 

vylepšovat či doplňovat.94 95 

Pokud jde o právní úpravu odůvodňování rozhodnutí platnou od Sametové revoluce 

do 31.12.2000, pak v této oblasti nedošlo k podstatným změnám. V tomto období došlo 

pouze k tomu, že s účinností od 1.9.1993 do 31.12.2000 byl do občanského soudního řádu 

vložen § 157 odst. 4 o.s.ř.96, podle kterého v tomto období platilo, že „v odůvodnění rozsudku 

                                                           
93 STEINER, Vilém. Komentář k § 169 o.s.ř. In: HANDL, Vlastimil a RUBEŠ, Josef a kol. Občanský soudní řád: 
komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: Panorama, 1985. s. 756. Zákony. Komentáře / Panorama. 
94 Od Sametové revoluce do současnosti tak bylo přijato 160 dílčích novel občanského soudního řádu. 
95 DOBROVOLNÁ, Eva a DVOŘÁK, Bohumil a LAVICKÝ, Petr a PULKRÁBEK, Zdeněk a WINTEROVÁ, Alena. Věcný 
záměr civilního řádu soudního. Justice.cz [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR 2017 [cit. 26.10.2018]. s. 12 
– 13. Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf  
96 Stalo se tak zákonem č. 171/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád, který nabyl účinnosti 
1. září 1993. 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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pro uznání nebo rozsudku pro zmeškání uvede soud pouze předmět řízení a důvody, pro které 

rozhodl rozsudkem pro uznání nebo rozsudkem pro zmeškání.“ Zakotvení právní úpravy 

zjednodušeného odůvodnění pro rozsudky pro uznání a pro rozsudky pro zmeškání souvisí 

s tím, že právě s účinností od 1.9.1993 byla do právního řádu ČR znovu zavedena možnost 

rozhodovat těmito rozsudky. Zákonodárce chtěl touto novelou zrychlit občanské soudní 

řízení, přičemž tohoto cíle mělo být dosaženo zakotvením možnosti rozhodovat rozsudkem 

pro uznání a pro zmeškání. Ve spojení s právní úpravou, která umožňovala tyto rozsudky 

odůvodnit zjednodušeně, tak měla tato právní úprava vést k dalšímu zefektivnění činnosti 

soudů, čímž by se řízení opět mohlo urychlit.97 

K významným změnám v občanském soudním řádu, které se dotkly také právní 

úpravy odůvodňování, došlo tzv. velkou novelou občanského soudního řádu s účinností od 

1.1.2001.98 99 Právní úprava odůvodňování rozhodnutí po 1.1.2001 tedy vypadala 

následovně. 

Podle § 156 odst. 1 o.s.ř. ve znění účinném od 1.1.2001 do 30.6.2009 platilo, že 

rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně; vyhlašuje jej předseda senátu jménem republiky. Uvede 

přitom výrok rozsudku spolu s odůvodněním a poučením o odvolání a o možnosti výkonu 

rozhodnutí. Po vyhlášení předseda senátu zpravidla účastníky vyzve, aby se vyjádřili, zda se 

vzdávají odvolání proti vyhlášenému rozsudku.  

Věta první a druhá tohoto ustanovení je tedy totožná v porovnání s tímto ustanovením 

v původním znění. Velkou novelou však byla do tohoto ustanovení vložena třetí věta, která 

měla a stále má návaznost na § 157 odst. 4 o.s.ř. (k tomu viz níže), který umožňuje 

zjednodušit odůvodnění rozsudku, proti němuž se účastníci vzdali odvolání.  

Podle § 157 odst. 2 o.s.ř. ve znění od 1.1.2001 do 30.6.2009 platilo, že není-li dále 

stanoveno jinak, soud v odůvodnění rozsudku uvede, čeho se žalobce (navrhovatel) domáhal 

a z jakých důvodů a jak se ve věci vyjádřil žalovaný (jiný účastník řízení), stručně a jasně 

vyloží, které skutečnosti má prokázány a které nikoliv, o které důkazy opřel svá skutková 

zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, proč neprovedl i další důkazy, jaký 

učinil závěr o skutkovém stavu a jak věc posoudil po právní stránce; není přípustné ze spisu 

                                                           
97 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 171/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád. 
Sněmovní tisk č. 229. Bod č. 18 této důvodové zprávy. 1. volební období (1992 – 1996). [cit. 29.10.2018]. 
Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t022900.htm  
98 Zákon č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony. 
99 Vzhledem k obsáhlosti této novely je tato novela označována jako „velká.“ 

https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t022900.htm
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opisovat skutkové přednesy účastníků a provedené důkazy. Soud dbá o to, aby odůvodnění 

rozsudku bylo přesvědčivé. 

Podle § 157 odst. 3 o.s.ř. ve znění od 1.1.2001 do současnosti platí, že v odůvodnění 

rozsudku pro uznání nebo rozsudku pro zmeškání uvede soud pouze předmět řízení a stručně 

vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání nebo rozsudkem pro zmeškání. 

Podle § 157 odst. 4 o.s.ř. ve znění od 1.1.2001 do 31.12.2002 platilo, že v odůvodnění 

rozsudku, proti němuž není odvolání přípustné nebo proti němuž se účastníci odvolání vzdali 

(§ 207 odst. 1), soud uvede pouze předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a stručné právní 

posouzení věci; to neplatí ve správním soudnictví. 

Zákonodárce prostřednictvím důvodové zprávy uvádí, že občanský soudní řád ve svém 

původním znění obsahoval většinu ustanovení, která byla formulována příliš stručně. Za této 

situace tedy významnou roli hrála soudní praxe, která příslušná ustanovení vykládala a  

dotvářela. 100  Vycházel-li zákonodárce z této premisy, pak lze pochopit, že došlo k upřesnění 

a rovněž také o rozšíření požadavků kladených na obsah písemného odůvodnění rozsudku. 

Z důvodové zprávy lze také zjistit, že občanský soudní řád ve svém původním znění 

vycházel z nereálných možností soudu působit preventivně a předcházet soudním sporům. 

Zřejmě proto byl z občanského soudního řádu vypuštěn požadavek, aby rozsudky působily 

výchovně. Ze stejného důvodu byl vypuštěn i požadavek, aby se soud zabýval i příčinami 

sporů (§ 157 odst. 3 o.s.ř. ve znění účinném od 1.4.1964 do 31.12.2000). Naopak zůstal 

zachován apel, aby odůvodnění rozsudku bylo přesvědčivé.101 

K oproti § 157 odst. 4 o.s.ř. ve znění účinném od 1.9.1993 do 31.12.2000 došlo v  

§ 157 odst. 3 o.s.ř. ve znění účinném od 1.1.2001 do současnosti k upřesnění, že důvody, pro 

které bylo rozhodnuto rozsudkem pro uznání nebo pro zmeškání, napříště stačilo uvádět 

toliko stručně. Důvodová zpráva k tomuto říká, že tato právní úprava zavádí zkrácené verze 

odůvodnění rozsudků pro zmeškání a pro uznání.102 K tomuto lze uvést, že zkrácené verze 

                                                           
100 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Sněmovní tisk č. 257. s. 110. 3. volební 
období (1998 – 2002). [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=257&CT1=0  
101 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Sněmovní tisk č. 257. s. 110. 3. volební 
období (1998 – 2002). [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=257&CT1=0 
102 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Sněmovní tisk č. 257. s. 141. 3. volební 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=257&CT1=0
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=257&CT1=0
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odůvodnění rozsudků pro zmeškání a pro uznání byly zavedeny již s účinností od 1.9.1993. 

Právní úprava obsažená v tzv. velké novele toliko zakotvila, že důvody pro které bylo 

rozhodnuto těmito rozsudky, není třeba obsáhle rozvádět, postačí jen jejich stručné uvedení. 

Právní úprava obsažená v tzv. velké novele ovšem skutečně zakotvila zjednodušené 

odůvodnění pro rozsudky, proti kterým není odvolání přípustné nebo proti kterým se 

účastníci odvolání vzdali. Vzhledem k tomu, že správní soudnictví bylo v této době 

obsaženo v 5. části občanského soudního řádu, byla vyloučena aplikace § 157 odst. 4 o.s.ř. 

ve znění od 1.1.2001 do 31.12.2002 na rozsudky vydané ve správním soudnictví, neboť 

odůvodnění rozsudků ve správním soudnictví musí obsahovat veškeré náležitosti, neboť 

právní názory v nich obsažené jsou závazné pro správní orgány pro další správní řízení.103 

V souvislosti s přijetím soudního řádu správního104 byl novelizován105 právě výše uvedený 

§ 157 odst. 4 o.s.ř., který s účinností od 1.1.2003 do současnosti zní „V odůvodnění rozsudku, 

proti němuž není odvolání přípustné nebo proti němuž se účastníci odvolání vzdali (§ 207 

odst. 1), soud uvede pouze předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a stručné právní 

posouzení věci.“ Lze jen dodat, že pro odůvodnění rozsudků vydávaných ve správním 

soudnictví není občanský soudní řád bez významu, neboť vzhledem k § 64 soudního řádu 

správního platí pro odůvodnění rozsudků vydávaných ve správním soudnictví přiměřeně  

§ 157 odst. 2 o.s.ř. 

Poslední změna občanského soudního řádu, která se dotkla odůvodňování rozhodnutí, 

byla provedena jeho tzv. souhrnnou novelou.106 

Podle § 156 odst. 1 o.s.ř. tak platí, že rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně; vyhlašuje jej 

předseda senátu jménem republiky. Uvede přitom výrok rozsudku spolu s odůvodněním a 

poučením o odvolání a o možnosti výkonu rozhodnutí. Není-li přítomen vyhlášení rozsudku 

žádný z účastníků, uvede pouze výrok. Po vyhlášení předseda senátu zpravidla účastníky 

vyzve, aby se vyjádřili, zda se vzdávají odvolání proti vyhlášenému rozsudku.  

                                                           
období (1998 – 2002). [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=257&CT1=0 
103 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Sněmovní tisk č. 257. s. 142. 3. volební 
období (1998 – 2002). [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=257&CT1=0 
104 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, který nabyl účinnosti 1. ledna 2003. 
105 Stalo se tak zákonem č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního 
řádu správního. 
106 Zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=257&CT1=0
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=257&CT1=0
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Souhrnná novela tak omezila ústní odůvodnění vyhlášeného rozsudku. Podle výše 

citovaného ustanovení tak není potřeba vždy při vyhlášení rozsudku rozsudek ústně 

odůvodňovat. Ústní odůvodnění rozsudku je vázáno na přítomnost alespoň jednoho 

účastníka řízení při vyhlášení rozsudku. Souhrnná novela si však naopak vytkla za cíl v těch 

případech, kdy je rozsudek ústně odůvodňován, aby v písemném vyhotovení rozsudku bylo 

použito totéž odůvodnění, které již bylo ústně vyhlášeno. Zákonodárce také uvádí, že ústní 

odůvodnění musí být provedeno zcela a řádně, což podle něj znamená, že musí být 

provedeno podle náležitostí uvedených v § 157 odst. 2 věta první a druhá o.s.ř.107 Tato 

motivace tedy vedla zákonodárce, aby do ustanovení § 157 odst. 2 o.s.ř. vložil níže uvedenou 

třetí větu. 

Podle § 157 odst. 2 o.s.ř. ve znění účinném od 1.7.2009 do současnosti platí, že není-

li dále stanoveno jinak, soud v odůvodnění rozsudku uvede, čeho se žalobce (navrhovatel) 

domáhal a z jakých důvodů a jak se ve věci vyjádřil žalovaný (jiný účastník řízení), stručně 

a jasně vyloží, které skutečnosti má prokázány a které nikoliv, o které důkazy opřel svá 

skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, proč neprovedl i další 

důkazy, jaký učinil závěr o skutkovém stavu a jak věc posoudil po právní stránce; není 

přípustné ze spisu opisovat skutkové přednesy účastníků a provedené důkazy. Soud dbá o to, 

aby odůvodnění rozsudku bylo přesvědčivé. Odůvodnění uvedené v písemném vyhotovení 

rozsudku musí být v souladu s vyhlášeným odůvodněním. 

Lze si povšimnout, že aktuální znění § 157 odst. 2 o.s.ř. oproti jeho historickým 

zněním je stále podrobnější a návodnější. Pavel Molek k této současné úpravě žertovně a též 

ironicky poznamenává, že v tomto ustanovení snad už jenom zbývá soudci připomenout 

pravidla českého pravopisu a zakotvit určité formální nároky na odůvodnění (font, velikost 

písma či povinnost číslovat odstavce apod.).108 K uvedeným místy ironickým poznámkám 

Molka snad lze jenom dodat, že Ministerstvo spravedlnosti se s účinností od 1.1.2018 již 

částečně postaralo i o tuto problematiku.109 

                                                           
107 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Sněmovní tisk č. 478. část č. ½. s. 75. 5. volební 
období (2006 – 2010). [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=26578  
108 MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. s. 276. Ediční řada 
Lidská práva. ISBN 978-80-7357-748-3. 
109 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 4/2017 ze dne 23. října 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/36, o soudních 
písemnostech. 

https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=26578
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Právní úprava vyhlašování usnesení po dobu trvání účinnosti občanského soudního 

řádu nedostála žádné změny (§ 168 odst. 1 o.s.ř.). 

Podle § 169 odst. 1 o.s.ř. ve znění účinném od 1.1.2001 do 1.7.2009 platilo, že není-li 

stanoveno jinak, v písemném vyhotovení usnesení se uvede, který soud je vydal, jména a 

příjmení soudů a přísedících, označení účastníků, jejich zástupců a věci, výrok, odůvodnění, 

poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek nepočítaje v to žalobu na obnovu řízení 

a pro zmatečnost, a o lhůtě a místu k jeho podání, a den a místo vydání usnesení. 

Velká novela rozšířila výčet usnesení, kde odůvodnění mohlo absentovat. 

Podle § 169 odst. 2 o.s.ř. ve znění účinném od 1.1.2001 do 30.6.2009 platilo, že 

písemné vyhotovení usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, 

nebo usnesení, které se týká vedení řízení, anebo usnesení podle § 104a nemusí obsahovat 

odůvodnění. 

Velká novela vložila do § 169 i 4. odstavec, kterým bylo stanoveno, že „Pro 

odůvodnění usnesení, jímž se rozhoduje ve věci samé, platí obdobně § 157 odst. 2 a 4,“ 

přičemž toto ustanovení platí i v současnosti.  

I souhrnná novela rozšířila výčet usnesení, kde odůvodnění může absentovat. 

Podle § 169 odst. 2 o.s.ř. ve znění účinném od 1.7.2009 do současnosti platí, že 

vyhotovení každého usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření, 

návrhu na zajištění důkazu, návrhu na zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech 

týkajících se práv z duševního vlastnictví nebo jinému návrhu, jemuž nikdo neodporoval, 

nebo usnesení, které se týká vedení řízení, anebo usnesení podle § 104a nemusí obsahovat 

odůvodnění. Odůvodnění nemusí obsahovat rovněž usnesení, kterým bylo rozhodnuto nikoli 

ve věci samé, připouští-li to povaha této věci a je-li z obsahu spisu zřejmé, na základě jakých 

skutečností bylo rozhodnuto; v tomto případě se ve výroku usnesení uvedou zákonná 

ustanovení, jichž bylo použito, a důvod rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že výše uvedená právní úprava je stále platná a účinná, kdy od 

souhrnné novely nedostála žádných změn, není potřeba tuto problematiku v části této práce 

věnující se historii právní úpravy odůvodňování rozhodnutí na území ČR více rozebírat. 

Výkladu o účinné právní úpravě jsou věnovány další části této práce. 
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2. Právo na odůvodnění rozhodnutí z pohledu práva na 

spravedlivý proces 

2.1. Obecně k právu na spravedlivý proces 

Mezi základní lidská práva patří právo na spravedlivý proces. V současné době je toto 

právo zakotveno jednak na úrovni vnitrostátní, současně i na úrovni nadnárodní (právo EU 

a mezinárodní právo).  

Na vnitrostátní úrovni je možné jednotlivé komponenty práva na spravedlivý proces 

hledat zejména na ústavněprávní úrovni, nelze však pominout také úroveň zákonnou. 

Základní právní úpravu tohoto práva na úrovni ústavněprávní lze nalézt v V. hlavě Listiny, 

která je nazvána jako „Právo na soudní a jinou právní ochranu.“ Nikoli však veškerý obsah 

této hlavy Listiny ve svém souhrnu právo na spravedlivý proces tvoří. Konkrétními 

komponenty práva na spravedlivý proces jsou toliko čl. 36, čl. 37 odst. 2 až 4 a čl. 38 Listiny. 

Tím se však problematika práva na spravedlivý proces na ústavněprávní úrovni nevyčerpává. 

Jednotlivé prvky předmětného práva lze nalézt také v Ústavě, přičemž konkrétně se jedná o 

čl. 81, čl. 82, čl. 90 a čl. 96 Ústavy. Jednotlivé prvky práva na spravedlivý proces obsažené 

v ústavním pořádku ČR jsou následně konkretizovány a rozvedeny na úrovni zákonné, 

popřípadě také v podzákonných předpisech. Pro účely této práce je v této souvislosti 

nejdůležitější občanský soudní řád, nelze však opomenout i právní úpravu obsaženou 

v zákoně o soudech a soudcích.110  

Garance práva na spravedlivý proces na nadnárodní úrovni je zejména obsažena v čl. 

6 Úmluvy a relativně nově i v VI. hlavě Listiny základních práv EU. Zmíněnými dokumenty 

pochopitelně není vyčerpán veškerý seznam mezinárodních smluv, ve kterých je obsaženo 

právo na spravedlivý proces nebo alespoň jeho dílčí aspekt.111 Vzhledem k určitým limitům 

této práce se omezím toliko na první dva jmenované dokumenty, kterým se budu blíže 

věnovat, neboť jsem přesvědčen, že jsou pro současnost nejdůležitější a nejaktuálnější. 

Než–li budu moci přikročit podrobně k právu na spravedlivý proces upravenému 

v Listině, Úmluvě a v Listině základních práv EU, je nutné přesněji vymezit, co se právem 

                                                           
110 MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. s. 27 – 28. Ediční 
řada Lidská práva. ISBN 978-80-7357-748-3. 
111 Např. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech či Úmluva o právech dítěte. 
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na spravedlivý proces rozumí, přičemž již na tomto místě lze uvést, že pokusit se definovat 

toto důležité právo vyvolává určité obtíže.  

Mám-li definovat pojem „právo“, pak právem je nutno rozumět takové subjektivní 

právo, které představuje možnost určitého chování zaručeného právní normou či normami 

(objektivní právo). Takovému subjektivnímu právu osoby koreluje právní povinnost jiného 

subjektu práva.112 

Vymezit pojem „proces“ nečiní větší potíže. V právu se procesem rozumí postup 

některých právních subjektů, který vede k dosažení určitých právních následků, přičemž 

tento postup je upraven procesními právními normami.113 Vzhledem k tomu, že tato práce 

pojednává o odůvodnění rozhodnutí vydávanými soudy v civilním řízení sporném, pak je-li 

hovořeno o procesu, pak jde o proces civilní.114 

Komplikace však nutné vyvolává zmíněné adjektivum „spravedlivý.“ Jedná se o 

pojem do značné míry filozofický.  

Aristoteles věnoval otázkám spravedlnosti a práva celou 5. knihu své Etiky 

Níkomachovy. Aristoteles pohlíží na spravedlnost jako na nejvíce dokonalou ctnost, která 

se uplatňuje mezi lidmi. Aristoteles rovněž vymezuje spravedlnost pomocí jejího opozita – 

nespravedlnost.115 

S Knappem lze plně souhlasit, že pojem spravedlnost je intuitivně srozumitelný, avšak 

jeho definování činí těžkosti. Knapp správně poukazuje na to, že v pojmu spravedlnost je 

obsažen vždy určitý prvek rovnosti, což dokazuje římským principem právního myšlení „Ius 

est ars boni et aequi,116“ přičemž právě latinské slovo aequitas znamená rovnost i 

spravedlnost zároveň.117 Ovšem chápání spravedlnosti jako rovnosti bylo kritizováno, neboť 

jak uvádí Rudolf Von Jhering: „rovnost může být i rovnost bídy,“ přičemž právo má 

                                                           
112 HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 2. rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. s. 716 – 717. 
Beckovy odborné slovníky. ISBN 80-7179-740-5. 
113 WINTEROVÁ, Alena a MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první, Řízení nalézací: soudy, 
notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, 
mediace. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. s. 32. Student. ISBN 978-80-7502-076-5. 
114 WINTEROVÁ, Alena a MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první, Řízení nalézací: soudy, 
notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, 
mediace. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. s. 33. Student. ISBN 978-80-7502-076-5.  
115 ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. 3. nezměněné vydání. Přeložil a poznámkami opatřil Antonín KŘÍŽ. 
Praha: Rezek, 2009. s. 113 – 114. ISBN 80-86027-29-5.  
116 Z latiny přeloženo tak, že „Právo je umění uplatňovat to, co je dobré a spravedlivé.“ 
117 KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995. s. 86. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-
028-1. 



 

31 
 

přispívat ke zmírňování nerovností ve společnosti. Jhering tak varuje, že dosažení 

spravedlnosti v právu může vést k sociální nespravedlnosti.118 Na aspekt sociální 

spravedlnosti upozorňuje i Knapp. Knapp proto rozlišuje spravedlnost ve smyslu právním a 

ve smyslu sociálním.119  

Pro Herberta Lionela Adolphuse Harta je významná procesní stránka spravedlnosti. 

Podle zmíněného autora je spravedlnost spatřována ve stejnosti rozhodování. Hart tak uvádí, 

že stejné případy se mají posuzovat stejně, rozdílné rozdílně.120 

John Rawls považuje spravedlnost za prvořadou cnost společenských institucí. Jednou 

z rovin spravedlnosti podle něho je, že každý má mít stejné právo na co nejširší systém 

základních svobod, které jsou slučitelné se stejným právem pro všechny.121 

Aleš Gerloch definuje spravedlnost z pohledu práva jako nejvýznamnější hodnotu, 

k jejichž naplnění má společnost směřovat.122 

Z uvedeného plyne, že definovat spravedlnost se lidstvo pokouší již více než 2 000 let 

a je jisté, že tyto snahy jen tak neskončí. Situaci o to víc komplikuje, že není možné hovořit 

pouze o jedné spravedlnosti, ostatně to již vyplývá z názorů shora uvedených autorů. 

Spravedlnost je tak možno vnímat ve smyslu mravním, historickém, sociálním a 

v neposlední řadě také ve smyslu právním.123 Definovat přesně spravedlnost je úkolem 

nesnadným také proto, že každý jednotlivec spravedlnost vnímá jiným způsobem, který bude 

vždy subjektivní.124 Je tomu tak proto, že každý jednotlivec má odlišné rozumové 

schopnosti, je různou měrou vybaven sociální a právní empatií. Dovolím si tvrdit, že člověk 

je schopen možná intenzivněji vnímat nespravedlnost než samotnou spravedlnost, neboť 

nespravedlnost v něm vyvolává určité pocity bezmoci, bezpráví či ublíženosti.  

                                                           
118 JHERING, Rudolf von. Der Zweck im Recht. Erster Bd. 4. Aufl. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1904. s. 369. 
119 KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995. s. 87 – 88. Právnické učebnice. ISBN 80-
7179-028-1.  
120 HART, Herbert Lionel Adolphus. Pojem práva. V českém jazyce 2. vydání. Přeložil Petr FANTYS, odborná 
revize Jiří PŘIBÁŇ. Praha: Prostor, 2010. s. 166. Obzor. ISBN 978-80-7260-239-1. 
121 RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. 1. vydání. Přeložil Karel BERKA. Praha: Victoria Publishing, 1995. s. 182. 
ISBN 80-85605-89-9.  
122 HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 2. rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. s. 964. Beckovy 
odborné slovníky. ISBN 80-7179-740-5. 
123 PŘIDAL, Ondřej. Pojem právo na spravedlivý proces v civilním řízení. Právní rozhledy: časopis pro všechna 
právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2010, 18 (20), 732. ISSN 1210-6410. 
124 PŘIDAL, Ondřej. Pojem právo na spravedlivý proces v civilním řízení. Právní rozhledy: časopis pro všechna 
právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2010, 18 (20), 732. ISSN 1210-6410. 
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Vrátím-li se do oblasti civilního řízení sporného, pak představy o nalezení 

spravedlivého řešení určitého sporu tak mohou být stejně různorodé. Právo na spravedlivý 

proces však nelze vnímat tím způsobem, že se jedná o přímé a bezprostřední právo na 

rozhodnutí, jež by odpovídalo názoru toho či onoho účastníka řízení. Naopak právo na 

spravedlivý proces vytváří prostor k tomu, aby se v řízení mohly uplatnit všechny zásady 

správného soudního rozhodování. Takový proces je tedy veden podle zákona a v souladu s 

ústavními principy.125 Právo na spravedlivý proces je tudíž právem neurčitým, otevřeným a 

přesně neohraničeným. Jednoznačně však lze konstatovat, že toto právo je vnitřně 

strukturované, což znamená, že v sobě zahrnuje více samostatných subjektivních základních 

práv. Tato samostatná subjektivní základní práva mohou být výslovně v právním předpisu 

zakotvena, ale také mohou být dovozena judikaturou.126 

Podle Jarušky Stavinohové a Petra Hlavsy je právo na spravedlivý proces vlastnost 

soudního řízení. Každý proces má určité vlastnosti, mezi které lze řadit např. nezávislé 

rozhodování, právo vyjadřovat se či právo navrhovat důkazy. Mezi další vlastnosti procesu 

lze zařadit požadavek, aby řízení proběhlo v přiměřené době bez průtahů, což úzce souvisí 

se zásadou hospodárnosti řízení.127 

Podle Bohumila Repíka je právo na spravedlivý proces tvořeno dvěma složkami, které 

až ve svém souhrnu právo na spravedlivý proces utvoří. První složkou se rozumí právo 

obrátit se na soud za účelem ochrany svého ohroženého či porušeného práva. Druhou 

složkou se rozumí právo na to, aby soudní řízení proběhlo dostatečně kvalitně, což 

zabezpečují jednotlivé institucionální a procesní záruky.128  

Podle Aleny Winterové se jedná o veřejné subjektivní právo na poskytnutí právní 

ochrany v procesu, ve kterém je garantován spravedlivý výsledek, nikoli však výsledek 

příznivý či nepříznivý (podle přání toho či ono účastníka řízení).129  

V neposlední řadě lze zmínit názor Petra Svobody, podle kterého právo na spravedlivý 

proces představuje vidinu toho, že se každý může domoci oprávnění či splnění povinnosti, 

                                                           
125 Nález ÚS ze dne 14. srpna 2007, sp. zn. IV. ÚS 687/06. 
126 Nález ÚS ze dne 22. ledna 2008, sp. zn. Pl. ÚS 54/05. 
127 STAVINOHOVÁ, Jaruška a HLAVSA, Petr. Civilní proces a organizace soudnictví. 1. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita, 2003. s. 71. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-3271-5.  
128 REPÍK, Bohumil. Ľudské práva v súdnom konání. 1. vydání. Bratislava: Manz, 1999. s. 35. Príručky. ISBN 80-
85719-24-X.  
129 WINTEROVÁ, Alena a MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první, Řízení nalézací: soudy, 
notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, 
mediace. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. s. 192. Student. ISBN 978-80-7502-076-5.  
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přičemž toto je možné pouze v takovém procesu, ve kterém je umožněno využít veškerých 

právních institutů a záruk obsažených v právním řádu. K tomuto dále Svoboda dodává, že 

pokud právní instituty a záruky v právním řádu obsažené nejsou, pak je nutno činit takové 

kroky, aby je právní řád obsahoval.130   

Z výše řečeného tak lze shrnout, že právo na spravedlivý proces je právem ústavně 

garantovaným, kdy v jeho rámci jsou realizována jiná dílčí práva osob, která však již nemusí 

mít charakter práv ústavně garantovaných.131 Zároveň je však nutné podtrhnout, že právu na 

spravedlivý proces je potřeba rozumět tak, že se jím nezakládá žádné právo na výsledek 

řízení podle představ žalobce nebo žalovaného, nýbrž se jedná o právo, které garantuje, že 

řízení proběhne dostatečně kvalitním způsobem.132 Výsledek takového řízení je pak možné 

považovat za spravedlivý. 

Nositeli práva na spravedlivý proces jsou osoby fyzické i právnické.133 Na státu, 

jakožto adresátu tohoto práva, je pak povinnost právo na spravedlivý proces pro jeho nositele 

zajistit a dále ho garantovat. Ze strany státu je proto nutná aktivní činnost, nestačí tedy pouhé 

nekonání, jako je tomu u jiných základních lidských práv.134 Stát musí vybudovat soustavu 

soudů a tyto soudy dostatečně materiálně a personálně vybavit apod.135 Dále je nutné, aby 

stát zajistil, aby právo na spravedlivý proces mělo určitý rámec, který je tvořen právní 

úpravou.  

Je potřeba ještě dodat, že právo na spravedlivý proces není realizováno pouze v řízení 

před Ústavním soudem, popřípadě Nejvyšším soudem či Nejvyšším správním soudem. 

Právo na spravedlivý proces se musí uplatňovat v každém řízení bez ohledu na to, u kterého 

soudu se určité řízení koná. V tomto ohledu bych rád zmínil názor Pavla Holländera, který 

prohlásil, že „Spravedlivá justice musí fungovat tak, že veřejnost musí očekávat spravedlivé 

                                                           
130 SVOBODA, Petr. Ústavní základy správního řízení v České republice: právo na spravedlivý proces a české 
správní řízení. 1. vydání. Praha: Linde, 2007. s. 103. ISBN 978-80-7201-676-1.  
131 BARTOŇ, Michal a KRATOCHVÍL, Jan a KOPA, Martin a TOMOSZEK, Maxim a JIRÁSEK, Jiří a SVAČEK, Ondřej. 
Základní práva. 1. vydání. Praha: Leges, 2016. s. 509. Student. ISBN 978-80-7502-128-1.  
132 MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. s. 16. Ediční řada 
Lidská práva. ISBN 978-80-7357-748-3. 
133 Právnické osoby mohou mít pouze práva, u kterých je to z povahy věci možné. 
134 Například podle čl. 7 odst. 2 Listiny platí, že „Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému 
nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu“ nebo podle čl. 8 odst. 2 věty druhé Listiny platí, že „Nikdo nesmí 
být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku“ či podle čl. 9 odst. 1 Listiny platí, že 
„Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.“ 
135 BARTOŇ, Michal a KRATOCHVÍL, Jan a KOPA, Martin a TOMOSZEK, Maxim a JIRÁSEK, Jiří a SVAČEK, Ondřej. 
Základní práva. 1. vydání. Praha: Leges, 2016. s. 509. Student. ISBN 978-80-7502-128-1.  
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a racionální rozhodnutí od soudu první instance. To musí být kulturní maxima.“136 

Spravedlivé rozhodnutí je tedy takové rozhodnutí, které bylo vydáno v řízení, ve kterém se 

plně uplatnilo právo na spravedlivý proces. Zároveň je nutné trvat na tom, aby toto 

rozhodnutí bylo vydáno již soudem prvního stupně. Spravedlivé rozhodnutí vydané až po 

mnoha letech řízení pak často pro účastníky řízení nemá kýžený efekt. 

2.2. Právo na odůvodnění rozhodnutí jakožto nedílná součást čl. 6 odst. 1 

Úmluvy 

Čl. 6 odst. 1 Úmluvy zní: „Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, 

veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným 

zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti 

jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak tisk a 

veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého nebo části procesu v zájmu mravnosti, 

veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to 

vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého života účastníků, anebo v rozsahu 

považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, 

veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti.“ 

Pouhým prvotním seznámením s čl. 6 odst. 1 Úmluvy lze snadno zjistit, že právo na 

odůvodnění rozhodnutí v něm není explicitně obsaženo. Pro účely této rigorózní práce je 

nejdůležitější z citovaného článku Úmluvy tato jeho část: „Každý má právo na to, aby jeho 

záležitost byla spravedlivě (…) projednána…“ Požadavek spravedlivého projednání věci Jiří 

Kmec označuje za určitou zbytkovou klauzuli, která umožnuje ESLP neustále precizovat a 

případně rozšiřovat dosah tohoto článku Úmluvy. Řečené plně platí i pro právo na 

odůvodnění rozhodnutí, které ESLP dovodil právě z požadavku na spravedlivé projednání 

věci.137 

Požadavek, aby rozhodnutí bylo dostatečným způsobem odůvodněno, se v judikatuře 

ESLP poprvé objevil v rozsudku ze dne 30. listopadu 1987 ve věci H. proti Belgii.138 

V rozsudku Van de Hurk proti Nizozemsku ESLP již explicitně vyjádřil, že čl. 6 odst. 1 

                                                           
136 HOLLÄNDER, Pavel. Právo ako umenie dobra a spravedlivosti [videozáznam na www.youtube.com]. 
Nadácia POLIS: Žilina, 16.6.2002. 
137 Stejně jako právo na odůvodnění bylo z čl. 6 Úmluvy judikatorně dovozeno například i právo na osobní 
účast při sporném řízení, právo na tzv. rovnost zbraní či právo na řádné provádění důkazů aj. 
138 Rozsudek ESLP ze dne 30. listopadu 1987, věc H. proti Belgii, stížnost č. 8950/80. 

http://www.youtube.com/


 

35 
 

Úmluvy ukládá soudům, aby svá rozhodnutí odůvodňovaly.139 Tímto způsobem se právo na 

odůvodnění rozhodnutí stalo nedílnou součástí práva na spravedlivý proces garantovaného 

čl. 6 odst. 1 Úmluvy.140 

V další judikatuře ESLP již budoval základní principy interpretace tohoto práva, 

přičemž ESLP se jasně vyslovil, že právo na odůvodnění rozhodnutí není právem 

absolutním, čímž začal vymezovat jeho limity.141 Jakýkoli nedostatek v odůvodnění nemůže 

zakládat porušení čl. 6 Úmluvy, je potřeba vždy určitý nedostatek odůvodnění hodnotit 

pouze ve vztahu ke konkrétním aspektům rozhodované věci.142 Podle ESLP není potřeba se 

v odůvodnění rozhodnutí podrobně vypořádávat s každou námitkou účastníka.143 V dalším 

rozhodnutí ESLP upřesnil, že povinnost odůvodnit rozhodnutí je závislá též na povaze 

samotného rozhodnutí. V této souvislosti nelze odhlížet od rozdílů, které existují v právních 

řádech států, které jsou Úmluvou vázány. Kromě toho je třeba brát v úvahu mimo jiné i 

rozmanitost argumentů, které účastník řízení může předložit soudu. Závěr, zda soud porušil 

svou povinnost odůvodnit rozhodnutí, tak je možné učit pouze s ohledem na okolnosti 

daného případu.144 Z hlediska námitky či argumentu účastníka je stěžejní, zda konkrétní 

argument nebo námitka, se kterou se soud v odůvodnění nevypořádal, byla schopna ovlivnit 

výsledek řízení.145 Pakliže tato námitka (argument) byla dostatečně relevantní, a tudíž mohla 

mít vliv na výsledek řízení, pak se soud musí v odůvodnění s touto námitkou nebo 

argumentem dostatečně podrobně vypořádat. A contrario námitky a argumenty nerelevantní, 

nepodstatné nebo nevýznamné může soud v odůvodnění podle ESLP pominout a nijak se 

s nimi vypořádávat nemusí. 

Ve vztahu k doposud řečenému je nutno se alespoň stručně pozastavit u principu 

subsidiarity.146 Jestliže vnitrostátní soud zjistí skutkový stav na základě důkazů, které pečlivě 

provedl a zhodnotil, pak ESLP tato činnost vnitrostátního soudu postačuje a vlastní 

                                                           
139 Rozsudek ESLP ze dne 19. dubna 1994, věc Van de Hurk proti Nizozemsku, stížnost č. 16034/90. 
140 KMEC, Jiří. Kapitola XVI. Právo na spravedlivý proces. In: KMEC, Jiří a KOSAŘ, David a KRATOCHVÍL, Jan a 
BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 735 – 
736. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3.  
141 To znamená, že právo na odůvodnění rozhodnutí může podléhat různým podmínkám a omezením. 
142 Rozsudek ESLP ze dne 9. prosince 1994, věc Ruiz Torija proti Španělsku, stížnost č. 18390/91. 
143 Rozsudek ESLP ze dne 19. dubna 1994, věc Van de Hurk proti Nizozemsku, stížnost č. 16034/90. 
144 Rozsudek ESLP ze dne 9. prosince 1994, věc Ruiz Torija proti Španělsku, stížnost č. 18390/91. 
145 Rozsudek ESLP ze dne 21. července 2009, věc Luka proti Rumunsku, stížnost č. 34197/02. 
146 Tento princip spočívá v tom, že Úmluva působí vůči vnitrostátním systémům ochrany lidských práv 
subsidiárně. 
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zjišťování skutkového stavu již neprovádí.147 Mnohdy však ESLP shledává porušení čl. 6 

odst. 1 Úmluvy také v těch případech, ve kterých se soudy dostatečně nevypořádaly 

s relevantními námitkami či  argumenty účastníka. To však nutně znamená, že relevantnost 

či irelevantnost argumentu nebo námitky účastníka řízení si musí ESLP nejprve sám 

posoudit. Při této činnosti se však ESLP pohybuje na velmi tenké hranici mezi vlastním 

hodnocením důkazů a hodnocením, zda určitý argument (námitka) účastníka vyžadoval 

reakci soudu. Jak uvádí Kmec, „Od závěru, že argument stěžovatele si vyžadoval reakci, 

nemusí být příliš daleko k tvrzení, že skutková zjištění vnitrostátních soudů jsou neúplná či 

nesprávná.“ 148 

ESLP se taktéž ve své judikatuře zabývá obsahovými požadavky, které jsou kladeny 

na odůvodnění rozhodnutí soudů (vyjma soudů nejvyšších), jež rozhodují o opravných 

prostředcích. V našem právním prostředí se tak jedná o soudy odvolací. Postup odvolacího 

soudu, který v odůvodnění svého rozhodnutí toliko odkázal na odůvodnění rozhodnutí soudu 

prvního stupně, neporušuje právo na odůvodnění rozhodnutí, a tudíž tímto není porušen čl. 

6 odst. 1 Úmluvy. Podmínkou pro zmíněný postup odvolacího soudu je však to, že 

odůvodnění rozhodnutí prvoinstančního soudu je zcela dostatečné.149 Je však nepochybné, a 

to i ve vztahu k již řečenému, že tento postup nelze uplatnit tehdy, kdy v opravném řízení 

byly předloženy nové relevantní důkazy, námitky či argumenty. V takovém případě bude 

nutné, aby se odvolací soud s těmito novými skutečnostmi v odůvodnění svého rozhodnutí 

vypořádal.150 Ze strany ESLP bylo rovněž připuštěno, aby odvolací soudy svá rozhodnutí 

odůvodňovaly též odkazem na svou předchozí judikaturu.151  

Z čl. 6 odst. 1 Úmluvy tedy bylo dovozeno právo na odůvodnění rozhodnutí. Zbývá se 

však zaměřit na působnost tohoto článku Úmluvy. Je zřejmé, že celý čl. 6 Úmluvy se týká 

trestních věcí. Naopak civilních věcí se dotýká pouze čl. 6 odst. 1 Úmluvy, který v příslušné 

části stanoví, že toto právo se uplatní v řízeních, kde soud rozhoduje o „občanských právech 

nebo závazcích.“ Je tak nutné si položit otázku, o jaká řízení konkrétně jde. Judikatura ESLP 

                                                           
147 KOSAŘ, David. Kapitola III. Základní principy výkladu a aplikace Úmluvy. In: KMEC, Jiří a KOSAŘ, David a 
KRATOCHVÍL, Jan a BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2012. s. 79. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3.  
148 KMEC, Jiří. Kapitola XVI. Právo na spravedlivý proces. In: KMEC, Jiří a KOSAŘ, David a KRATOCHVÍL, Jan a 
BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 761. 
Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3.  
149 Např. Rozsudek ESLP ze dne 27. září 2001, věc Hirvissaari proti Finsku, stížnost č. 49684/99. 
150 Rozsudek ESLP ze dne 27. ledna 2004, věc H.A.L. proti Finsku, stížnost č. 38267/97. 
151 Rozsudek ESLP ze dne 28. června 2011, věc Het Financieele Dagblad B.V. proti Nizozemsku, stížnost č. 
577/11. 
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vymezila kritéria, jež je nutné kumulativně naplnit, aby bylo možno čl. 6 odst. 1 Úmluvy 

aplikovat na konkrétní rozhodovanou civilní věc. Jedná se o následující kritéria: 

a) V první řadě je nutné, aby se jednalo o spor o právo či závazek, přičemž tento spor 

či závazek musí být opravdový a vážný. Musí se tedy jednat o věc, která se dotčené 

osoby prostřednictvím výsledku této věci (rozhodnutí) skutečně nějak dotýká.152 Dále 

tento spor musí mít přímý vliv na existenci, rozsah nebo způsob výkonu daného 

práva či závazku. Musí se tak jednat o spor, který se určitým způsobem dotýká 

občanských práv a závazků, přičemž nepostačuje, pokud vztah mezi sporem a 

občanskými právy a závazky dotčené osoby je pouze slabý a dopady na něj pouze 

vzdálené. To znamená, že občanské právo nebo závazek musí být předmětem 

určitého sporu, jehož výsledek je pro ně určující.153 Nutno dodat, že se musí jednat o 

spor v materiálním pojetí, nikoli pouze v pojetí formálním.154 Zejména tak čl. 6 

Úmluvy nebude aplikovatelný na civilní nesporná řízení, avšak ani to nemusí platit 

absolutně, a to právě kvůli materiálnímu pojetí sporu. 

b) Právo a závazek musí mít základ ve vnitrostátním právu. Nelze se tak domáhat práva, 

které vnitrostátní právní řád nezná. Nelze se rovněž domáhat práva ve větším 

rozsahu, než v jakém určité právo ve vnitrostátním právním řádu existuje.155 

c) Určité právo nebo závazek musí mít civilní povahu. Typicky se tak bude jednat o 

spory mezi osobami soukromého práva. Avšak je možno pod toto kritérium zařadit i 

spory, které jsou chápany jako veřejnoprávní (např. spor o vydání stavebního 

povolení). Pokud se bude jednat o právo majetkové povahy, pak zpravidla civilní 

povaha věci bude dána.156 

Pojednává-li tato kapitola o právu na odůvodnění rozhodnutí plynoucí z čl. 6 odst. 1 

Úmluvy, pak je nutné ještě zodpovědět otázku, která rozhodnutí musí odůvodnění 

                                                           
152 Kupříkladu tomuto kritériu nevyhověl spor, v rámci kterého se stěžovatel domáhal odškodění za útrapy 
údajně způsobené tím, že mu určitá společnost neposkytla novoroční dárek (rozsudek ESLP ze dne 26. června 
2008, věc Serov proti Rusku, stížnost č. 75894/01). 
153 KMEC, Jiří. Kapitola XVI. Právo na spravedlivý proces. In: KMEC, Jiří a KOSAŘ, David a KRATOCHVÍL, Jan a 
BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 585 – 
587. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3.  
154 BARTOŇ, Michal a KRATOCHVÍL, Jan a KOPA, Martin a TOMOSZEK, Maxim a JIRÁSEK, Jiří a SVAČEK, Ondřej. 
Základní práva. 1. vydání. Praha: Leges, 2016. s. 516 – 517. Student. ISBN 978-80-7502-128-1.  
155 KMEC, Jiří. Kapitola XVI. Právo na spravedlivý proces. In: KMEC, Jiří a KOSAŘ, David a KRATOCHVÍL, Jan a 
BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 587 – 
588. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3.  
156 BARTOŇ, Michal a KRATOCHVÍL, Jan a KOPA, Martin a TOMOSZEK, Maxim a JIRÁSEK, Jiří a SVAČEK, Ondřej. 
Základní práva. 1. vydání. Praha: Leges, 2016. s. 517 – 518. Student. ISBN 978-80-7502-128-1.  
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obsahovat. Výše byla vymezena kritéria toho, co se rozumí řízením, ve kterém se rozhoduje 

o občanských právech nebo závazcích, avšak v těchto řízeních se obvykle vydává množství 

rozhodnutí, než se dospěje k rozhodnutí meritornímu. Na konkrétně jaká rozhodnutí je tedy 

čl. 6 odst. 1 Úmluvy aplikovatelný? Zcela nepochybně jde o rozhodnutí ve věci samé. 

Naopak pokud se rozhodnutím v meritu nerozhoduje, pak takové rozhodnutí do působnosti 

čl. 6 odst. 1 Úmluvy nedopadá, avšak se nejedná o absolutní neaplikovatelnost. ESLP 

dovozuje, že čl. 6 odst. 1 Úmluvy se může vztahovat i na určitá nemeritorní rozhodnutí. Mezi 

tato nemeritorní rozhodnutí tak lze například zařadit rozhodnutí, kterým se určuje náhrada 

nákladů řízení.157 Dále se také jedná o rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na 

vydání předběžného opatření, které nezměnitelně ovlivní právní zájmy určitého účastníka.158 

2.3. Právo na odůvodnění rozhodnutí jakožto nedílná součást čl. 

47 Listiny základních práv EU  

Úvodem je potřeba uvést, že Listina základních práv EU obsahuje katalog práv, 

svobod a zásad, které jsou uznávány nejen samotnou EU, ale i jednotlivými členskými 

zeměmi EU. Ačkoliv Listina základních práv EU není formální součástí textu Lisabonské 

smlouvy, je nutno ji považovat za součást SEU a SFEU, a to díky čl. 6 odst. 1 SEU.159 

Uvedené potvrzuje i ÚS.160 Na základě toho vstoupila Listina základních práv EU v platnost 

a účinnost spolu s Lisabonskou smlouvou dne 1. prosince 2009. 

I když je Listina základních práv EU součástí primárního práva EU, je nutno se 

pozastavit nad tím, zda je Listina základních práv EU závazná i pro ČR. Svého času ČR 

usilovala o to, aby vyjednala stejnou výjimku z platnosti Listiny základních práv EU, kterou 

si vyjednala Polská republika a Spojené království Velké Británie a Severního Irska. 161 Toto 

se však nepodařilo, neboť ČR tento svůj požadavek vznesla až v okamžiku, kdy ratifikace 

Lisabonské smlouvy byla již téměř dokončena. ČR si pouze v rovině politické dohody 

vymínila, že přistoupí k výjimce Polské republiky a Spojeného království Velké Británie a 

                                                           
157 MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. s. 37. Ediční řada 
Lidská práva. ISBN 978-80-7357-748-3.  
158 MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. s. 39. Ediční řada 
Lidská práva. ISBN 978-80-7357-748-3.  
159 Podle čl. 6 odst. 1 SEU platí, že „Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv 
Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění upraveném dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku, jež má 
stejnou právní sílu jako Smlouvy.“ 
160 Nález ÚS ze dne 26. listopadu 2008, sp. zn. Pl. ÚS 19/08. 
161 Protokol č. 30 o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v Polsku a ve Spojeném království, 
přičemž tento protokol byl schvalován v rámci ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy. 
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Severního Irska, kdy příslušný protokol o této tzv. české výjimce bude připojen k další 

přístupové smlouvě se státem, který hodlá do EU vstoupit. Tímto nově přistoupivším státem 

byla Chorvatská republika, která se stala členem EU dne 1. července 2013. Žádná tzv. česká 

výjimka k této přístupové smlouvě však přiložena nebyla, neboť tehdejší česká politická 

reprezentace od tohoto záměru upustila.162 Na tomto místě tak lze uzavřít, že Listina 

základních práv EU je pro ČR závazná163, a to již od 1. prosince 2009. 

Listina základních práv EU obsahuje rovněž garanci práva na spravedlivý proces, 

konkrétně se jedná o čl. 47 této Listiny. Čl. 47 Listiny základních práv EU nazvaný jako 

„Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces“ ve své druhé větě hovoří o tom, 

že „Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána 

nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem. Každému musí být umožněno 

poradit se, být obhajován a být zastupován.“ Porovnáním citovaného článku Listiny 

základních práv EU s čl. 6 odst. 1 Úmluvy lze dospět k závěru, dopad čl. 47 Listiny 

základních práv EU je širší, neboť se neomezuje pouze na spory týkající se občanských práv 

a závazků a na trestní obvinění.164  

Stejně jako je tomu v Úmluvě, právo na odůvodnění rozhodnutí explicitně v Listině 

základních práv EU zmíněno není. Je však možné toto právo z citovaného čl. 47 Listiny 

základních práv EU dovodit?  

Odpověď je možno hledat v čl. 52 odst. 3 Listiny základních práv EU. Tento článek 

má zajistit soulad mezi Úmluvou a Listinou základních práv EU. Pokud tedy oba dva 

dokumenty obsahují totožné právo, pak jeho smysl a rozsah je tomuto právu dán podle toho, 

jaký mu přisuzuje Úmluva. Čl. 52 odst. 3 Listiny základních práv EU je však potřeba 

vykládat tak, že pokud tento článek odkazuje na Úmluvu, je tím myšlena jednak samotná 

Úmluva, ale rovněž také i judikatura ESLP. Ochrana poskytovaná Listinou základních práv 

EU tak nemůže být na nižší úrovni, než jakou úroveň ochrany poskytuje Úmluva. EU však 

nic nebrání, aby právo EU poskytovalo ochranu širší. Pokud tedy judikatura ESLP dovodila 

z čl. 6 odst. 1 Úmluvy právo na odůvodnění rozhodnutí, pak skrze čl. 52 odst. 3 Listiny 

                                                           
162 VLÁDA ČR. Usnesení vlády ČR ze dne 19. února 2014 č. 115 o rozhodnutí dále nepokračovat ve sjednávání 
Protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU v ČR. [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: 
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9GQB4K39  
163 LISSE, Luděk. Listina základních práv a svobod Evropské unie. In: ASPI – Právo [právní informační systém]. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012 [cit. 17.11.2018]. 
164 MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. s. 33. Ediční řada 
Lidská práva. ISBN 978-80-7357-748-3.  
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základních práv EU je nutno uzavřít, že stejné právo plyne také z čl. 47 odst. 2 Listiny 

základních práv EU.165 Závěry plynoucí z judikatury ESLP týkající se práva na odůvodnění 

rozhodnutí se tak plně uplatní i ve vztahu k čl. 47 odst. 2 Listiny základních práv EU. Lze 

tedy konstatovat, že Listina základních práv EU také obsahuje právo na odůvodnění 

rozhodnutí, avšak v širším rozsahu ve srovnání s Úmluvou, neboť toto právo není vázáno 

pouze na rozhodování o občanských právech a závazcích či na rozhodování o trestním 

obvinění.  

Zbývá se zaměřit na to, kdo je povinen Listinu základních práv EU aplikovat. V první 

řadě jsou povinny aplikovat jednotlivá ustanovení Listiny základních práv EU orgány, 

instituce a jiné subjekty EU.166 V druhé řadě jsou povinny aplikovat jednotlivá ustanovení 

Listiny základních práv EU za určitých podmínek i členské státy EU.167 Na posledně 

jmenované je však potřeba se podívat podrobněji.  

Hovoří-li se o členském státu, který je vázán Listinou základních práv EU, je potřeba 

tímto rozumět podle Lenky Pítrové nejen jeho ústřední orgány, ale také orgány regionální a 

místní, pochopitelně též i jiné veřejné subjekty.168 Pítrová již sousloví veřejné subjekty blíže 

nespecifikuje. Je tak potřeba si položit otázku, zda těmito subjekty mohou být i soudy 

jednotlivých členských států EU. Podle mého názoru nemůže být pochyb o tom, že soudy 

jsou veřejnými subjekty, což nutně znamená, že i soudy jsou vázány ustanoveními Listiny 

základních práv EU.  

Další podmínkou k tomu, aby byly Listinou základních práv EU vázány členské státy, 

resp. jejich orgány včetně soudů, je to, že tyto orgány aplikují právo EU. Toto je zcela 

zásadní, neboť v případech, kdy právo EU tyto orgány neaplikují, nejsou v těchto případech 

orgány členských států vázány Listinou základních práv EU. Klíčovou otázkou tedy je, kdy 

orgány členských států právo EU aplikují. 

                                                           
165 PÍTROVÁ, Lenka. Komentář k čl. 52 Listiny základních práv EU. In: SYLLOVÁ, Jindřiška a PÍTROVÁ, Lenka a 
PALDUSOVÁ, Helena a kolektiv. Lisabonská smlouva: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 1181 – 
1182. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-339-4. 
166 Samozřejmě při dodržení zásady subsidiarity. 
167 Čl. 51 odst. 1 Listiny základních práv EU. 
168 PÍTROVÁ, Lenka. Komentář k čl. 52 Listiny základních práv EU. In: SYLLOVÁ, Jindřiška a PÍTROVÁ, Lenka a 
PALDUSOVÁ, Helena a kolektiv. Lisabonská smlouva: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 1180. 
Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-339-4.  
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V současné době lze jen stěží najít právní oblast, která by nebyla zasažena právem 

EU.169 Na tomto místě se pro ilustraci zaměřím toliko na nařízení a směrnice, jakožto 

nejdůležitější právní akty EU. Nařízení členské státy aplikují přímo, v těchto případech tedy 

nemohou vznikat pochybnosti, zda při této činnosti je aplikováno právo EU. V případě 

směrnic, které jsou implementovány do jednotlivých právních řádů členských států EU, jde 

o problematiku složitější. Implementuje-li členský stát EU směrnici, pak samozřejmě do 

svého právního řádu transponuje určitý unijní předpis. Členský stát však může jít nad rámec 

směrnice a pozměnit svůj právní řád tím, že do svého právního řádu přijme úpravu na 

unijním právu nezávislou. Není tak těžké si představit, že v určitých případech bude obtížné 

hledat pomyslnou hranici mezi tím, zda určitá aplikovaná právní úprava je „zasažena“ 

právem EU či zda se jedná o právní úpravu čistě vnitrostátní. V prvním případě pak platí, že 

budou-li orgány členských států aplikovat tuto právní úpravu, musí současně respektovat 

Listinu základních práv EU. Naopak v druhém případě Listinu základních práv EU 

respektovat nemusí. Zásadním problémem však je nepochybně to, že rozlišit tyto dva 

případy bude mnohdy komplikované.170 Ke směrnicím je nutné ještě dodat, že přímý účinek 

za určitých podmínek mohou mít i směrnice. Jedná se o případy, kdy členský stát řádně a 

včas určitou směrnici do svého právního řádu neimplementuje.171 172 

Z dosavadní judikatury Soudního dvora EU plyne, že pojem obsažený v čl. 51 odst. 1 

Listiny základních práv EU o tom, že Listina základních práv EU je určena „členským 

státům, výhradně pokud uplatňují právo Unie“ je tímto soudním orgánem EU vykládán 

extenzivním způsobem. Uplatňováním práva EU se tak rozumí nejen jeho aplikování, ale 

také provádění či derogování.173  

2.4. Povinnost soudu rozhodnutí odůvodnit z ústavněprávního hlediska 

Právo na spravedlivý proces, jak již plyne z úvodní kapitoly této části, není na úrovni 

ústavněprávní zakotveno uceleně, nýbrž naopak právní úprava je roztříštěná. V této kapitole 

                                                           
169 PÍTROVÁ, Lenka. Listina základních práv Evropské unie. In: GERLOCH, Aleš a ŠTURMA, Pavel a kolektiv. 
Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a 
mezinárodním kontextu. Praha: Auditorium, 2011. s. 433. ISBN 978-80-87284-23-0.  
170 LACIAKOVÁ, Veronika. Kedy majú členské štáty aplikovať Chartu základných práv Európskej únie? Časopis 
pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2013, 21 (3), 366. ISSN 1210-9126. 
171 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 5. února 1963, Van Gend en Loos, C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1. 
172 TICHÝ, Luboš. Kapitola 14. In: TICHÝ, Luboš a ARNOLD, Rainer a ZEMÁNEK, Jiří a KRÁL, Richard a 
DUMBROVSKÝ, Tomáš. Evropské právo. 5. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s 269. Academia 
iuris. ISBN 978-80-7400-546-6. 
173 BARTOŇ, Michal a KRATOCHVÍL, Jan a KOPA, Martin a TOMOSZEK, Maxim a JIRÁSEK, Jiří a SVAČEK, Ondřej. 
Základní práva. 1. vydání. Praha: Leges, 2016. s. 168. Student. ISBN 978-80-7502-128-1. 
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však není předmětem mého zájmu právo na spravedlivý proces v celé své šíři, nýbrž toliko 

jeho dílčí část, kterou je právo na odůvodnění rozhodnutí. V této souvislosti vyvstává do 

popředí čl. 36 odst. 1 Listiny, který judikatura ÚS považuje za určitou obecnou klauzuli 

spravedlivého procesu.174 

Judikatura ÚS z čl. 36 odst. 1 Listiny vygenerovala řadu práv, která jsou součástí práva 

na spravedlivý proces, přičemž jedním z těchto práv je i právo na odůvodnění rozhodnutí. 

V tomto smyslu tedy ÚS judikoval, že „Jedním z těchto principů, představujícím součást 

práva na řádný proces, jakož i pojmu právního státu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv 

a svobod, čl. 1 Ústavy České republiky) a vylučujícím libovůli při rozhodování, je i povinnost 

soudů své rozsudky odůvodnit (§ 157 odst. 1 o. s. ř.) a to způsobem, zakotveným v ustanovení 

§ 157 odst. 2 o. s. ř.“ 175 Z uvedeného nálezu ÚS tak vyplývá, že právo na odůvodnění 

rozhodnutí neplyne pouze z čl. 36 odst. 1 Listiny, nýbrž toto právo je dovozováno i ze 

samotné podstaty právního státu (čl. 1 Ústavy), neboť je samozřejmě nepřípustné, aby stát 

zasahoval do autonomní sféry osoby, aniž by tento zásah zdůvodnil. Řečené nepochybně 

souvisí i se zákazem svévole či libovůle.176  

Porovnám-li zmíněný čl. 36 odst. 1 Listiny a úpravu práva na spravedlivý proces 

obsaženou v Úmluvě a Listině základních práv EU, pak je nutné dojít k závěru, že čl. 36 

odst. 1 Listiny má mnohem širší dopad než jaký má Úmluva a Listina základních práv EU. 

Čl. 36 odst. 1 Listiny garantuje právo na spravedlivý proces bez ohledu na rozsah práv, která 

před soudem jednotlivec uplatňuje177 či bez ohledu na to, jestli je před soudem aplikováno 

právo EU nebo „jen“ právní předpis ČR. 

Na tomto místě již nebudu detailně rozebírat ústavněprávní dimenzi odůvodnění 

rozhodnutí, neboť toto bude obsahem dalších částí této práce.   

                                                           
174 POSPÍŠIL, Ivo. Komentář k čl. 36 Listiny. In: WAGNEROVÁ, Eliška a ŠIMÍČEK, Vojtěch a LANGÁŠEK, Tomáš a 
POSPÍŠIL, Ivo a kolektiv. Listina základních práv a svobod: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2012. s. 728. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7357-750-6. 
175 Nález ÚS ze dne 20. června 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94. 
176 POSPÍŠIL, Ivo. Komentář k čl. 36 Listiny. In: WAGNEROVÁ, Eliška a ŠIMÍČEK, Vojtěch a LANGÁŠEK, Tomáš a 
POSPÍŠIL, Ivo a kolektiv. Listina základních práv a svobod: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2012. s. 743. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7357-750-6. 
177 POSPÍŠIL, Ivo. Komentář k čl. 36 Listiny. In: WAGNEROVÁ, Eliška a ŠIMÍČEK, Vojtěch a LANGÁŠEK, Tomáš a 
POSPÍŠIL, Ivo a kolektiv. Listina základních práv a svobod: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2012. s. 736. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7357-750-6. 
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3. Odůvodnění meritorního rozhodnutí soudu prvního stupně 

Mezi procesní úkony soudu jsou řazena zejména soudní rozhodnutí. Winterová 

definuje soudní rozhodnutí jako výrok soudu, který má závazné právní důsledky, které jsou 

stanoveny objektivním právem.178 V tomto ohledu lze pojem rozhodnutí vnímat v užším 

slova smyslu tak, že rozhodnutí a výrok jsou synonyma. Pojem rozhodnutí lze také vnímat i 

v širším slova smyslu, kdy rozhodnutím není myšlen jen výrok, ale i další složky rozhodnutí 

(záhlaví, odůvodnění, poučení o opravných prostředcích či datum vydání rozhodnutí).179 

V této práci používám pojem rozhodnutí v jeho užší i širší podobě. Věřím však, že čtenář je 

schopen vždy toto podle kontextu rozlišit. 

Na tomto místě je potřeba se pozastavit i nad tím, zda je výrokem řešen samotný 

předmět řízení (právní konflikt), či nikoli. Rozhodnutí, jež řeší právní konflikt, který je 

předmětem řízení, je označováno za rozhodnutí ve věci samé nebo také za rozhodnutí 

meritorní.180 Meritem nebo věcí samou se rozumí právě předmět řízení, přičemž předmět 

řízení je důvodem, pro který se řízení vede. V civilním řízení sporném se jedná o nárok, 

který žalobce uplatňuje v žalobě vůči žalovanému, přičemž o tomto nároku má soud věcně 

rozhodnout.181 182 Pro meritorní rozhodnutí je také typické, že směřuje do oblasti 

hmotněprávních vztahů, přičemž tyto hmotněprávní vztahy jsou meritorním rozhodnutím 

závazně deklarovány či nově konstituovány. Pokud soud výrokem přímo nezasahuje do 

určitého právního konfliktu, kdy tímto výrokem toliko řeší určité procesní situace vyvolané 

řízením, jde o rozhodnutí procesního charakteru. Učinit závěr o tom, zda-li se v konkrétním 

                                                           
178 WINTEROVÁ, Alena a MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první, Řízení nalézací: soudy, 
notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, 
mediace. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. s. 253. Student. ISBN 978-80-7502-076-5. 
179 WINTEROVÁ, Alena a MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první, Řízení nalézací: soudy, 
notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, 
mediace. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. s. 255. Student. ISBN 978-80-7502-076-5. 
180 WINTEROVÁ, Alena a MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první, Řízení nalézací: soudy, 
notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, 
mediace. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. s. 260. Student. ISBN 978-80-7502-076-5. 
181 Usnesení NS ze dne 28. srpna 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97. 
182 Spolu se samotným nárokem se rozumí věcí samou i případné příslušenství nároku vyjma nákladů řízení 
(DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 152 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1026. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9). 
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případě jedná o rozhodnutí meritorní či procesní, je možné až po posouzení obsahu 

výroku.183 

Je vhodné zdůraznit, že nelze směšovat meritorní rozhodnutí s rozhodnutím ve formě 

rozsudku. Rozhodnutí ve věci samé může být rovněž učiněno i v jiných formách.184 

Rozhodování o věci samé ve formě rozsudku však lze považovat za zásadu, ze které 

samozřejmě existují výjimky. Řečené vyplývá z § 152 odst. 1 o.s.ř., podle kterého platí, že 

„rozsudkem soud rozhoduje o věci samé. Zákon však stanoví, kdy soud rozhoduje ve věci 

samé usnesením.“185 Aby tedy soud mohl v konkrétní věci meritorně rozhodnout usnesením, 

musí toto zákon výslovně stanovit. Ve sporném civilním řízení se tak meritorně rozhoduje 

v zásadě rozsudkem, přičemž výjimky v podobě usnesení lze nalézt například v případě, kdy 

se rozhoduje o žalobě z rušené držby.186  

3.1. Vztah výroku a odůvodnění 

Na rozhodnutí ve věci samé učiněné ve formě rozsudku a usnesení klade občanský 

soudní řád určité požadavky, které jsou pro obě tyto formy rozhodnutí společné, existují 

však mezi nimi i určité nuance, které spočívají v jejich vyhlašování a písemném 

vyhotovování. 

Rozsudek je potřeba vyhlásit vždy veřejně, přičemž veřejně se vyhlašuje výrok a za 

určitých podmínek i odůvodnění. V případě usnesení (meritorního i nemeritorního) 

povinnost veřejného vyhlášení neplatí, avšak není vyloučeno, že i usnesení bude takto 

vyhlášeno. Blíže o vyhlašování rozsudku a meritorního usnesení je pojednáno v další 

kapitole. 

Písemné vyhotovení meritorního rozhodnutí pak musí obsahovat výrokovou část, 

neboť bez výroku nemůže rozhodnutí existovat. Výrok však není jedinou obsahovou 

                                                           
183 WINTEROVÁ, Alena a MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první, Řízení nalézací: soudy, 
notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, 
mediace. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. s. 261. Student. ISBN 978-80-7502-076-5.  
184 Mezi tyto jiné formy patří platební rozkaz (§ 172 a násl. o.s.ř.), elektronický platební rozkaz (§ 174a o.s.ř.), 
evropský platební rozkaz (§ 174b o.s.ř.) a směnečný či šekový platební rozkaz (§ 175 o.s.ř.). 
185 Jako příklad lze uvést § 25 odst. 1 z.ř.s., podle kterého platí, že „Soud rozhoduje ve věci samé usnesením, 
nestanoví-li zákon jinak.“ Dále lze uvést § 88 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého platí, že „Insolvenční soud rozhoduje v 
insolvenčním řízení usnesením.“ V neposlední řadě lze poukázat na § 55b odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o 
soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, podle kterého platí, že „Nestanoví-li tento zákon jinak, exekutor rozhoduje usnesením, které doručí 
účastníkům řízení a dalším osobám, o jejichž návrzích a právech a povinnostech rozhoduje.“   
186 § 180 odst. 1 o.s.ř. 
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náležitostí rozhodnutí. Mezi další obsahové náležitosti meritorních rozhodnutí lze zařadit 

náležitosti formální (např. označení soudce, označení projednávané věci či datum vydání 

rozhodnutí), dále pak odůvodnění a poučení o opravných prostředcích.187  

Pro účely této kapitoly lze uvést, že výrok a odůvodnění jsou součástí ústního 

vyhlášení rozsudku (popřípadě i usnesení), stejně tak jsou součástí i písemného vyhotovení 

těchto rozhodnutí. Právní úprava však výrok a odůvodnění zjevně navzájem odděluje. Toto 

potvrzuje i soudní praxe, která výrok a odůvodnění uvádí odděleně, přičemž výroková část 

předchází samotnému odůvodnění.188 189 

Ač výrok a odůvodnění jsou v rozhodnutích uváděny odděleně, musí však mezi nimi 

panovat soulad. Judikatura logicky dovodila, že je nutné zcela bezvýhradně trvat na tom, že 

„výrok rozhodnutí by měl vyplynout jako logický závěr premis obsažených v odůvodnění 

rozhodnutí.“190 191 S řečeným plně koreluje i myšlenkový postup soudce, na jehož konci je 

vzniknuvší rozsudek. Soudce může vydat rozsudek nejdříve tehdy, kdy po řádně 

proběhnutém řízení zvážil dílčí závěry, které z tohoto řízení vyplynuly.192 Po zvážení těchto 

závěrů se soudce ubere k formulaci výroku. Lze tak shrnout, že dříve než soudce vyhlásí 

rozsudek, musí mít jasno v jeho odůvodnění, neboť jen tak bude mezi odůvodněním a 

výrokem panovat tolik nutný soulad. S ohledem na ustanovení § 167 odst. 2 o.s.ř. řečené 

platí i v případě usnesení. 

Dojde-li však k tomu, že mezi výrokem a jeho zdůvodněním panuje nesoulad, pak má 

tato situace závažné důsledky. Tento nesoulad jednoznačně vede k tomu, že takové 

rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro jeho nesrozumitelnost, což v případě podání opravného 

prostředku povede k jeho kasaci (§ 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř.). Nejvyšší soud řešil případ, 

kdy mezi výrokem rozsudku odvolacího soudu a zaujatým právním závěrem tohoto soudu 

obsaženým v odůvodnění panoval rozpor. V posuzované věci odvolací soud ve výrokové 

                                                           
187 V případě rozsudku jsou tyto obsahové náležitosti obsaženy v § 157 odst. 1 o.s.ř., v případě meritorních 
usnesení jsou stanoveny v § 169 odst.1 o.s.ř. 
188 Naopak toto není typické v systému common law, kde výrok a odůvodnění nejsou nijak oddělovány, 
přičemž často samotné rozhodnutí začíná zdůvodněním a až na jeho konci je uveden výrok. 
189 SMEJKALOVÁ, Terezie. Forma a diskurs soudního rozhodnutí. Jurisprudence: vynutitelnost práva a právní 
praxe: judikatura ve světle právní vědy a praxe: časopis o českém, slovenském a evropském právu: evropská 
a česká judikatura ve světle právní vědy a praxe: specialista na komentování judikatury. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2010, 19 (3), 15. ISSN 1802-3843. 
190 VRCHA, Pavel. K odůvodnění rozsudku podle § 157 odst. 2 OSŘ. In: ASPI – Původní nebo upravené texty pro 
ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011 [cit. 17.11.2018]. 
191 Rozsudek NS ze dne 17. dubna 2000, sp. zn. 2 Cdon 1323/97. 
192 HRDLIČKA, Jindřich. Odůvodnění soudního rozhodnutí. Socialistická zákonnost: časopis pro právní praxi. 
Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČSR, 1964, 12 (2), 3. ISSN 0037-8305. 
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části rozsudku deklaroval vlastnické právo k nemovité věci. V odůvodnění tohoto rozsudku 

však odvolací soud zcela jasně konstatoval, že předmětná nemovitá věc právně neexistuje. 

Odvolací soud tak vědomě deklaroval účastníku řízení vlastnické právo k věci, která ovšem 

podle názoru tohoto soudu vůbec neexistuje. Je nepochybné, že toto rozhodnutí bylo 

naprosto nesrozumitelné, což nutně vyvolalo kasační zásah ze strany Nejvyššího soudu.193 

K požadavku, aby mezi výrokem a odůvodněním panoval soulad, se rovněž vyslovil i 

Ústavní soud. Ústava normuje, že soudy jsou povolány k především k tomu, aby zákonem 

stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům (čl. 90 věty první Ústavy). Ústava tedy 

vymezuje účel, kterému mají soudy zejména sloužit, přičemž tímto účelem je ochrana 

práv.194 Ochrana práv poskytovaná soudy však nemůže být bezbřehá, proto mantinely této 

ochrany upravují jednotlivé procesní předpisy. Ústavní soud ze zmíněného čl. 90 Ústavy 

dovodil, že pokud se soud dopustí vnitřní nekonzistentnosti mezi výrokem a odůvodněním, 

porušuje tímto postupem uvedený čl. 90 Ústavy a současně i čl. 36 odst. 1 Listiny.195 Je však 

nutno dodat, že odborná literatura a rovněž i samotná judikatura Ústavního soudu osciluje 

mezi dvěma přístupy ke zmíněnému čl. 90 Ústavy. Podle prvního přístupu je v tomto článku 

zakotveno základní lidské právo. Druhý přístup hovoří o tom, že čl. 90 Ústavy toliko 

zakotvuje principy činnosti soudů, základní lidské právo však negarantuje.196 Pro tuto práci 

není podstatné, zda čl. 90 Ústavy obsahuje ústavně garantované právo na to, aby mezi 

výrokem a odůvodněním panoval soulad. Podstatné je to, že problematika odůvodnění 

rozhodnutí prostupuje napříč ústavním pořádkem a není vlastní pouze čl. 36 odst. 1 Listiny. 

3.2. Ústní odůvodnění vyhlášeného meritorního rozhodnutí 

Tato kapitola pojednává o ústním odůvodnění vyhlášeného meritorního rozhodnutí, 

přičemž v této souvislosti je nutné rozlišovat rozsudek a usnesení ve věci samé. Je tomu tak 

proto, že právní úprava klade na tato meritorní rozhodnutí rozdílné požadavky z pohledu 

jejich ústního vyhlašování. Po vzoru systematického uspořádání občanského soudního řádu 

je proto nejprve pojednáno o rozsudku, následně pak o meritorním usnesení. 

                                                           
193 Rozsudek NS ze dne 30. července 2010, sp. zn. 30 Cdo 2396 / 2010. 
194 Tomuto je potřeba rozumět tak, že se jedná o ochranu soukromých a veřejných práv. 
195 Nález ÚS ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. III. ÚS 86/01. 
196 SLÁDEČEK, Vladimír. Komentář k čl. 90 Ústavy. In: SLÁDEČEK, Vladimír a MIKULE, Vladimír a SUCHÁNEK, 
Radovan a SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 1049 
– 1052. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-590-9. 
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Zásada, že se rozsudky vyhlašují veřejně, nevyplývá pouze z § 156 odst. 1 věty první 

před středníkem o.s.ř.,197 nýbrž se jedná o zásadu vyvěrající přímo z ústavního pořádku 

ČR.198 Čl. 96 odst. 2 věty první Ústavy zakotvuje, že „jednání před soudem je ústní a 

veřejné; výjimky stanoví zákon.“ Naproti tomu čl. 96 odst. 2 věty druhé Ústavy kategoricky 

stanoví, že „rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně.“ Ústava tedy v tomto smyslu zcela zjevně 

zapovídá z tohoto pravidla (ústavního principu) činit výjimky, jedná se tak o ústavní 

imperativ bezpodmínečný a bezvýjimečný.199  

Ústavní soud z čl. 96 odst. 2 Ústavy dovozuje nejen povinnost soudu veřejně vyhlásit 

rozsudek (tj. výrokovou část), ale i veřejně vyjevit důvody, které ho vedly k určitému 

rozhodnutí (tj. odůvodnění). S tímto tedy plně koreluje § 156 odst. 1 o.s.ř., který upravuje 

konkrétní průběh vyhlašování rozsudku, přičemž veřejným vyhlášením rozsudku se rozumí 

vyhlášení jeho výroku spolu s jeho odůvodněním. 200 

Ústavní soud se zabýval tím, jaké dopady má neveřejné vyhlášení rozsudku. 

V posuzované věci soud prvního stupně vyhlásil rozsudek, přičemž se tak stalo za vyloučení 

veřejnosti. Odvolací soud k námitce odvolatele poukazující na neveřejné vyhlášení rozsudku 

reagoval tak, že v rámci předmětného jednání došlo pouze k vyhlášení rozsudku, žádné jiné 

procesní úkony během předmětného jednání činěny nebyly. Odvolací soud tak uzavřel, že 

jestliže v rámci jednání nebylo činěno ničeho jiného než samotné vyhlášení rozsudku, pak 

toto jednání nemohlo změnit názor soudu na rozhodovanou věc. Soud by tedy rozhodl stejně, 

i kdyby byl rozsudek vyhlášen veřejně. Tato vada řízení tak nemohla mít vliv na věcnou 

správnost rozhodnutí. Proti takové interpretaci se ostře vymezil Ústavní soud. Ústavní soud 

označil postoj odvolacího soudu za rozporný nejen se smyslem veřejného vyhlašování 

rozsudků, ale rovněž také rozporný s chápáním spravedlnosti v našem kulturním a právním 

prostředí. Veřejné vyhlašování rozsudků je podle Ústavního soudu základním stavebním 

kamenem demokratické justice. Ve vztahu k řečenému tak není překvapující, že bylo 

v uvedeném případě Ústavním soudem konstatováno porušení čl. 96 odst. 2 Ústavy, přičemž 

zmíněným procesním postupem prvoinstanční soud rovněž zasáhl do práva na spravedlivý 

                                                           
197 Vedle § 156 odst. 1 věty první před středníkem o.s.ř. se jedná také o § 6 odst. 2 zákona o soudech a 
soudcích. 
198 Na tomto místě lze odkázat na čl. 96 odst. 2 věty druhé Ústavy a čl. 6 odst. 1 Úmluvy. 
199 Nález ÚS ze dne 27. února 2015, sp. zn. I. ÚS 3046/14. 
200 POSPÍŠIL, Ivo. Komentář k čl. 96 Ústavy. In: RYCHETSKÝ, Pavel a LANGÁŠEK, Tomáš a HERC, Tomáš a MLSNA,  
Petr a kolektiv. Ústava České republiky: Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 1012. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7478-809-3.  
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proces účastníků řízení ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 Úmluvy.201 Právo na veřejné 

vyhlášení rozsudku je tedy součástí práva na spravedlivý proces. 

Ustanovení § 156 odst. 1 věty druhé o.s.ř. konkretizuje samotný způsob vyhlášení 

rozsudku, přičemž toto ustanovení zcela zjevně rozlišuje dvě situace. Vyhlášení rozsudku v 

přítomnosti účastníků řízení a bez jejich přítomnosti. Nejsou-li při vyhlášení rozsudku 

přítomní žádní účastníci řízení, plně postačí vyhlásit toliko výrok. Jsou-li však vyhlašování 

rozsudku přítomní účastníci řízení, vyhlásit pouze výrok již nestačí. Předseda senátu 

(samosoudce) v tomto případě musí vedle výroku vyhlásit i jeho odůvodnění a dále i poučení 

o odvolání a o možnosti výkonu rozhodnutí.  

V § 156 odst. 1 věta třetí o.s.ř. je hovořeno toliko o přítomném účastníku řízení. 

Redukovat však toto ustanovení pouze na účastníky řízení není možné, v tomto smyslu je 

proto nutno toto ustanovení vykládat extenzivněji. Má-li účastník řízení právo na plné 

vyhlášení rozsudku, tj. výroku i jeho odůvodnění, není pochyb o tom, že stejné právo má i 

přítomný zástupce nepřítomného účastníka řízení, neboť prostřednictvím svého zástupce 

účastník svá práva realizuje. Podle § 35 odst. 2 o.s.ř. a § 93 odst. 3 o.s.ř. však mají i jiné 

procesní subjekty těmito ustanoveními přiznána zásadně stejná práva, jakými disponují 

účastníci řízení. Jedná se o vedlejšího účastníka, státní zastupitelství a ÚZSVM, vstoupily-

li tyto subjekty do řízení. S odkazem na § 35 odst. 2 o.s.ř. a § 93 odst. 3 o.s.ř. má stejné právo 

na plné vyhlášení rozsudku, tj. výroku i jeho odůvodnění, i přítomný vedlejší účastník, státní 

zástupce či pověřený zaměstnanec ÚZSVM. Zbývá se však ještě zamyslet nad aspektem 

přítomné veřejnosti. Petr Lavický se kloní k názoru, že má-li se v řízení plně uplatnit zásada 

veřejnosti, přičemž dílčím aspektem této zásady je umožnění kontroly justice veřejností, je 

nutné vyhlásit vedle výroku i odůvodnění.202 Lze přisvědčit, že má-li veřejnost jisté kontrolní 

funkce vůči soudu a jeho rozhodování, vyhlásit toliko výrok nebude postačující. Z výroku 

se přítomná veřejnost například toliko dozví, že žalovaný je povinen žalobci zaplatit nějakou 

částku, přičemž důvody, pro které soud takto rozhodnul, již z výroku patrné nejsou. Toto je 

možno zjistit pouze z odůvodnění, přičemž není důvod toto odůvodnění, byť pojaté stručným 

způsobem, veřejnosti odpírat. 

                                                           
201 Nález ÚS ze dne 27. února 2015, sp. zn. I. ÚS 3046/14. 
202 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 156 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 750. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
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Jakým způsobem je však soud povinen rozsudek ústně odůvodnit? Bližší požadavky 

na podobu ústního odůvodnění v občanském soudním řádu najít nelze. Při úvaze o tom, 

jakým způsobem ústně odůvodnit rozsudek, je nezbytné vyjít z toho, že zcela základním 

požadavkem na jakékoli odůvodnění je to, že mu musí být porozuměno. Soudce tedy musí 

dbát o to, aby bylo porozuměno důvodům, které ho vedly k určitému rozhodnutí.203 Plně 

tedy postačí, aby soudce v jednací síni sdělil stěžejní důvody určitého rozhodnutí, ostatní 

důvody je možné pro účely ústního odůvodnění pominout. Řečené potvrdil i Nejvyšší soud, 

který judikoval, že reagovat na každý argument nebo na každou námitku účastníka řízení 

není při ústním odůvodnění nutné. Absentuje-li tedy v ústním odůvodnění reakce soudu na 

určitou skutečnost či argument, není možné v tomto spatřovat vadu. Podle Nejvyššího soudu 

plně postačí, pokud soudce při ústním odůvodnění rozsudku toliko stručně a jasně objasní 

důvody, na základě kterých bylo určitým způsobem rozhodnuto.204 Se všemi 

relevantními argumenty účastníků řízení se soud musí adekvátně vypořádat až v písemném 

vyhotovení rozsudku.  

Jaromír Jirsa naopak vyjadřuje názor, že soudce je povinen ústně odůvodnit rozsudek 

po stránce skutkové i právní, přičemž Jirsa uvádí, že takto provedené ústní odůvodnění by 

mělo být obdobné jako odůvodnění obsažené v písemném vyhotovení rozsudku.205 

Domnívám se, že uvedený názor Jirsy je možno hodnotit jako určitý ideál, ke kterému by 

soudci měli směřovat nebo se o něj alespoň snažit. Také nelze odhlédnout, že Jirsa je 

významný propagátor ústního odůvodnění, o tom je blíže pojednáno v 6. části této práce. I 

s poukazem na shora citovaný judikát Nejvyššího soudu jsem přesvědčen, že v jednací síni 

postačí toliko vyhlásit nosné důvody rozsudku. S podrobným odůvodněním rozsudku se 

účastníci seznámí až v rámci jeho písemného vyhotovení. Avšak rozhodně platí, že 

konkrétní hloubku a délku ústního odůvodnění je potřeba vždy uzpůsobit složitosti 

projednávané věci.206  

                                                           
203 Rozbor a zhodnocení úrovně soudních rozhodnutí v občanském soudním řízení u soudů prvního stupně, 
projednané a schválené usnesením presidia Nejvyššího soudu z 23.11.1967, Prz 36/67. In: Nejvyšší soud o 
občanském soudním řízení a řízení před státním notářstvím. Sborník směrnic, usnesení, rozborů a zhodnocení 
soudní praxe pléna a presidia Nejvyššího soudu 1965 – 1967. Praha: SEVT, 1974. s. 106. 
204 Rozsudek NS ze dne 28. května 2014, sp. zn. 30 Cdo 1685/2014. 
205 JIRSA, Jaromír. Komentář k § 156 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský 
komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 479. ISBN 978-80-7552-034-0. 
206 Rozbor a zhodnocení úrovně soudních rozhodnutí v občanském soudním řízení u soudů prvního stupně, 
projednané a schválené usnesením presidia Nejvyššího soudu z 23.11.1967, Prz 36/67. In: Nejvyšší soud o 
občanském soudním řízení a řízení před státním notářstvím. Sborník směrnic, usnesení, rozborů a zhodnocení 
soudní praxe pléna a presidia Nejvyššího soudu 1965 – 1967. Praha: SEVT, 1974. s. 106. 
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Ač tedy občanský soudní řád nenormuje podobu ústního odůvodnění rozsudku, není 

pochyb o tom, že soud k ústnímu odůvodnění v určitých výše uvedených situacích přikročit 

musí. Průběh vyhlášení rozsudku se zaznamenává ve formě zvukového nebo zvukově 

obrazového záznamu, který je součástí spisu. Pokud se tyto záznamy, ať už z jakéhokoli 

důvodu, nepořizují207, je nutné o vyhlášení rozsudku pořídit alespoň protokol.208 Byl-li 

pořízen zvukový nebo zvukově obrazový záznam vyhlášení rozsudku, bude na tomto 

záznamu zaznamenáno i jeho ústní odůvodnění a jeho obsah. Je-li však o vyhlášení rozsudku 

pořízen toliko protokol, plně podle komentářové literatury postačí, bude-li v protokolu 

uvedena informace, že k tomuto ústnímu odůvodnění došlo.209 Pokládám tento názor za 

správný, neboť by bylo nadbytečné do protokolu uvádět důvody rozhodnutí, a to vzhledem 

k tomu, že tyto důvody budou následně obsaženy v písemném vyhotovení rozsudku. 

Podstatné však je, aby k ústnímu odůvodnění v jednací síni skutečně došlo v těch 

případech, kdy k němu dojít musí. Nejen zákonu odporující, ale i odporující smyslu a účelu 

ústního odůvodnění, je negativní a nikoli marginální praxe některých soudců, kteří po 

vyhlášení výrokové části rozsudku přítomným sdělí, že pokud jde o odůvodnění rozsudku, 

tak se odkazují na jeho písemné vyhotovení.210 Uvedenou praxi kritizoval již Nejvyšší soud 

Československé socialistické republiky v roce 1967.211 Důvody, proč se tato zákonu 

odporující praxe stále vyskytuje, lze spatřovat ve vytížení soudců, neboť jejich nařízená 

jednání často následují bezprostředně za sebou, a z toho důvodu již na ústní odůvodnění čas 

nezbývá. Nelze také vyloučit zavrženíhodnou snahu o ulehčení si vlastní práce.  

V soudní praxi se nezřídka vyskytuje jev, kdy soudci vyhlásí rozsudek, jehož koncept 

již měli připravený před samotným jednáním. Při vyhlášení tedy z konceptu přečtou výrok 

včetně jeho odůvodnění. Vrcha poukazuje na skutečnost, že nastíněná praxe může působit 

zejména účastníkům řízení určité rozpaky. Soud tak k účastníkům řízení vysílá jasný signál, 

                                                           
207 Například z důvodu absence příslušného technického vybavení jednací síně. 
208 Soud může rovněž rozhodnout, že se současně pořídí protokol a zvukový nebo zvukově obrazový záznam. 
Pokud však vyhlášení rozhodnutí nejsou přítomni účastníci řízení či jejich zástupci, popřípadě veřejnost, plně 
v takovém případě postačí pořízení protokolu (§ 40 odst. 2 věta druhá a třetí o.s.ř.). 
209 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 156 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1077. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
210 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 30. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
211 Rozbor a zhodnocení úrovně soudních rozhodnutí v občanském soudním řízení u soudů prvního stupně, 
projednané a schválené usnesením presidia Nejvyššího soudu z 23.11.1967, Prz 36/67. In: Nejvyšší soud o 
občanském soudním řízení a řízení před státním notářstvím. Sborník směrnic, usnesení, rozborů a zhodnocení 
soudní praxe pléna a presidia Nejvyššího soudu 1965 – 1967. Praha: SEVT, 1974. s. 106.  
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že již před samotným jednáním, které se ve věci konalo, zaujal k projednávané věci určitý 

postoj.212 Je však předestřená praxe negativní? Popřípadě je možné konstatovat, že se jedná 

o praxi naopak prospěšnou a žádoucí? V první řadě je nutno uvést, že praxe, kdy soudce 

vyhlásí rozsudek, který měl již dříve připravený, neporušuje V. hlavu Listiny ani čl. 6 odst. 

1 Úmluvy. Ústavní soud k tomuto sdělil, že připravený koncept (návrh) rozsudku soud 

nikterak nezavazuje. Vyplyne-li z jednání nějaká skutečnost, která názor soudu změní 

natolik, že koncept rozsudku již nebude použitelný, soud tak má samozřejmě možnost 

z konceptu již nevyjít a může vyhlásit rozsudek reflektující skutečnost vyplynuvší 

z jednání.213 Ústavní soud zde nepochybně vyšel z judikatury ESLP. ESLP poukazuje na 

podstatu věci, kterou je nezávaznost předmětných konceptů rozsudků. Může-li se soud od 

předem připraveného návrhu rozsudku odchýlit, resp. vůbec takový návrh nepoužít, přesto 

však při vyhlášení rozsudku z něj vyjde, neboť neshledá důvody, proč by tak učinit neměl, 

není možno v tomto spatřovat porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Pokud by však koncept 

rozsudku byl pro soud závazný, zde by již došlo k porušení práva na spravedlivý proces ve 

smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy.214 Se zde prezentovaným názorem ESLP je tedy plně souladné 

ustanovení § 156 odst. 3 o.s.ř., podle kterého platí, že „jakmile soud vyhlásí rozsudek, je jím 

vázán.“ Rozhodným okamžikem pro vázanost soudu rozsudkem je až jeho veřejné 

vyhlášení, jakékoli dřívější návrhy či koncepty rozsudku tak a contario závazné nejsou.  

Praxe konceptů rozsudků je tedy praxí zákonu neodporující. To však ještě neznamená, 

že se jedná o praxi pozitivní. Jsem toho názoru, že soudce, který se odpovědným způsobem 

připraví na jednání (např. studium příslušného spisu, vyhledání relevantních právních 

předpisů a vyhledání relevantní judikatury), je schopen s vysokou pravděpodobností 

předpovědět další procesní vývoj ve věci.215 Z uvedeného důvodu je tak soudce schopen si 

připravit koncept rozsudku, ze kterého následně při vyhlášení rozsudku vyjde, nezmění-li se 

soudcův názor po proběhnuvším jednání. Myslím si, že pokud soud přítomným 

bezprostředně po vyhlášení výroku uceleně a promyšleně tento výrok odůvodní, lze tak 

předpokládat, že přítomné osoby z jednací síně odejdou s jasným vědomím toho, jak a proč 

bylo rozhodnuto. Jsem tak přesvědčen, že úvodem naznačené rozpaky účastníků řízení tímto 

                                                           
212 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 29. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
213 Nález ÚS ze dne 21. ledna 2013, sp. zn. IV. ÚS 3115/12. 
214 Rozsudek ESLP ze dne 21. září 1993, věc Kremzow proti Rakousku, stížnost č. 12350/86. 
215 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 29. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
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budou rozptýleny. Osobně tedy hodnotím praxi konceptů jako pozitivní, přínosnou a 

vhodnou k následování.  

Pro úplnost je vhodné zmínit, že předseda senátu (samosoudce) vyhlašuje výrokovou 

část rozsudku vestoje (ostatní přítomní v jednací síni rovněž stojí), odůvodnění včetně 

poučení již je činěno vsedě všech přítomných.216  

Podle § 167 odst. 2 o.s.ř. platí, že „není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení 

přiměřeně ustanovení o rozsudku.“ Příslovce přiměřeně vyjadřuje volnější vztah mezi § 167 

odst. 2 o.s.ř. a ustanoveními upravující rozsudek.217 Je proto nutné každé ustanovení týkající 

se rozsudku zkoumat, zda je možné takové ustanovení aplikovat i na usnesení, nemá-li 

právní úprava usnesení právní úpravu vlastní. Dále je nutné poukázat i na § 168 odst. 1 o.s.ř., 

podle kterého „usnesení vyhlašuje předseda senátu přítomným účastníkům.“ Pokud jde o 

ustanovení § 156 odst. 1 věta druhá, třetí i čtvrtá o.s.ř. je nutné konstatovat, že na meritorní 

usnesení je tato právní úprava přiměřeně aplikovatelná. Z přiměřeného použití § 156 odst. 1 

věta druhá, třetí i čtvrtá o.s.ř. na meritorní usnesení tak lze dovodit, že je-li při jednání 

přítomen alespoň některý účastník, musí předseda senátu (samosoudce) meritorní usnesení 

vyhlásit.218 219 Vyhlášení meritorního usnesení předseda senátu (samosoudce) provede tak, 

že sdělí jeho výrokovou část a následně i odůvodnění. Na rozdíl od rozsudku se však 

usnesení vyhlašuje vsedě všech přítomných včetně předsedy senátu (samosoudce).220 

Meritorní usnesení, které bylo vydáno mimo jednání, se nevyhlašuje. V takovém případě se 

vydání (nevyhlášeného) usnesení provede toliko záznamem ve spisu.221  

Dále je nutno ještě zmínit vztah ústního odůvodnění a odůvodnění obsaženém v 

písemném vyhotovení rozsudku. V § 157 odst. 2 věty třetí o.s.ř. je zakotveno, že 

„odůvodnění uvedené v písemném vyhotovení rozsudku musí být v souladu s vyhlášeným 

                                                           
216 § 16 odst. 1 a 2 JŘSoud. 
217 Čl. 41 odst. 2 legislativních pravidel vlády. 
218 Stejně jako při vyhlášení rozsudku je potřeba § 168 odst. 1 o.s.ř. vykládat extenzivně, a to ze stejných výše 
uvedených důvodů. V takovém případě je potřeba i usnesení vyhlásit, je–li vyhlášení přítomen alespoň 
zástupce účastníka řízení, vedlejší účastník, státní zástupce jednající za přistoupivšího státního zastupitelství, 
nebo také je-li přítomen pověřený zaměstnanec ÚZSVM, pokud ÚZSVM do řízení vstoupil a v neposlední řadě 
i tehdy, je–li přítomna vyhlášení usnesení pouze veřejnost, nebyla–li však veřejnost vyloučena, neboť pro 
vyhlašování usnesení neplatí povinnost obligatorního veřejného vyhlášení. 
219 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 168 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 819 – 820. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1.  
220 § 16 odst. 3 JŘSoud. 
221 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 168 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1130 – 1131. Velké komentáře. ISBN 978-
80-7400-107-9. 
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odůvodněním.“ Vrcha uvádí, že rovněž tato problematika se dotýká práva na spravedlivý 

proces. Rozsudek, který by byl odůvodněn jinak v jednací síni a jinak v písemném 

vyhotovení, činí rozsudek nepřezkoumatelným, což by nutně vedlo ke kasaci takového 

rozsudku. Podle názoru Vrchy však k tomuto důsledku nepovede jakýkoli nesoulad, ale 

toliko nesoulad v těch zásadních důvodech.222 Pokud se týče usnesení, pak lze tyto závěry 

podle mého názoru aplikovat na usnesení přiměřeně. 

3.3. Písemné odůvodnění rozsudku v plné podobě podle § 157 odst. 2 o.s.ř. 

Písemné vyhotovení rozsudku obsahuje podle § 157 odst. 1 o.s.ř. mimo jiné výrok a 

odůvodnění. V ustanovení § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř. jsou zakotveny 

jednotlivé náležitosti, které písemné odůvodnění rozsudku má obsahovat. Mezi tyto 

obsahované požadavky odůvodnění rozsudku patří: 

- uvedení, čeho se žalobce (navrhovatel) domáhal a z jakých důvodů, 

- uvedení, jak se ve věci vyjádřil žalovaný (jiný účastník řízení), 

- stručné a jasné vyložení, které skutečnosti má soud prokázány a které nikoliv, 

- uvedení důkazů, o které soud opřel svá skutková zjištění a úvahy, jakými se při 

hodnocení důkazů řídil, 

- zdůvodnění, proč soud neprovedl i další důkazy, 

- závěr o skutkovém stavu (skutková právní věta), 

- právní posouzení věci. 

Odůvodnění rozsudku obsahující výše uvedené náležitosti je označováno jako 

odůvodnění rozsudku učiněné v plné podobě. Tento způsob odůvodnění rozsudku je potřeba 

považovat za pravidlo, z něhož však existují výjimky zakotvené v § 157 odst. 3 a 4 o.s.ř., o 

kterých je blíže pojednáno až dále. 

Povinnost odůvodnit rozsudek, a to způsobem zakotveným v uvedeném ustanovení, 

Nejvyšší soud považuje za součást spravedlivého procesu garantovaného v čl. 36 Listiny a 

rovněž tak garantovaného čl. 1 Ústavy.223 Ústavněprávní rovina odůvodnění je tedy 

nesporná. Zcela konkrétně má toto ustanovení podle Ústavního soudu sloužit k tomu, aby 

bránilo „…průniku obsahově nezdůvodněných, nepřesvědčivých či snad neurčitých anebo 

                                                           
222 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 28. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
223 Rozsudek NS ze dne 20. července 2010, sp. zn. 32 Cdo 2050/2010. 
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dokonce nesrozumitelných soudních rozsudků…“224 Formální požadavky na obsah 

odůvodnění zakotvené v předmětném ustanovení zcela nepochybně mají stimulovat soudce, 

aby se odůvodnění rozsudku náležitě věnoval a postupoval podle tam uvedených požadavků. 

To samo o sobě však není dostatečné. Pouhé mechanické promítání jednotlivých požadavků 

uvedených v § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř. do písemného odůvodnění 

nemusí nutně vyústit v to, že odůvodnění rozsudku bude určité, přesvědčivé a srozumitelné. 

Předmětné ustanovení se nesmí stát bezduchou šablonou.225 Soudce musí především dbát o 

to, aby odůvodnění mělo určitou vnitřní jednotu. Soudce musí do odůvodnění promítnout 

své úvahy, kterými se řídil při zjišťování skutkového stavu a jeho právního posouzení.226 Ze 

zde prezentovaného názoru Nejvyššího soudu lze vyvodit, že § 157 odst. 2 o.s.ř. a tam 

uvedené konkrétní požadavky kladené na obsah odůvodnění mají soudci pouze napomoci, 

aby své rozhodnutí řádně odůvodnil. Přitom však není možné jen mechanicky postupovat 

podle předmětného ustanovení, ale je nutné reflektovat i judikaturu, která (nejen) toho 

ustanovení precizuje. Rovněž tak nelze odhlížet od funkcí, které v sobě odůvodnění nese.  

I když mechanický přístup k § 157 odst. 2 o.s.ř. je nevhodný, neznamená to, že se soud 

smí od tohoto ustanovení odchýlit. Nejvyšší soud k tomuto judikoval, že náležitosti uvedené 

v tomto zákonném ustanovení musí soudy v odůvodnění svých rozsudků reflektovat, neboť 

„Stav, kdy rozsudek postará náležitosti uvedené v § 157 odst. 2 o.s.ř. ve svých důsledcích 

vede k tomu, že se stává nepřezkoumatelným.“227 Předně je potřeba k tomuto judikátu dodat, 

že jej nelze absolutizovat. Nelze k němu přistupovat tak, že kdykoli bude určitá náležitost 

v odůvodnění chybět, bude rozsudek vždy označen za nepřezkoumatelný a jako takový 

zrušen. Z následujícího textu bude patrno, že ne vždy tak tomu být musí a i takový rozsudek 

může před soudem vyšší instance obstát. 

Ustanovení § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř. tedy zakotvuje náležitosti 

odůvodnění rozsudku, které musí obsahovat, přitom k důsledkům jejich absence se vyjádřil 

Nejvyšší soud, jak je shora uvedeno. Přesto je však vhodné se zamyslet, zda každé písemné 

odůvodnění rozsudku musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 157 odst. 2 věty první 

před středníkem o.s.ř. Podle mého názoru nemusí. Záležet však bude na konkrétních 

okolnostech rozhodované věci. Blíže se k tomuto vyjadřuji v dalších bodech této kapitoly. 

                                                           
224 Rozsudek NS ze dne 18. února 2010, sp. zn. 30 Cdo 541/2008. 
225 HRDLIČKA, Jindřich. Odůvodnění soudního rozhodnutí. Socialistická zákonnost: časopis pro právní praxi. 
Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČSR, 1964, 12 (2), 8. ISSN 0037-8305. 
226 Rozsudek NS ze dne 18. února 2010, sp. zn. 30 Cdo 541/2008. 
227 Rozsudek NS ze dne 17. ledna 2008, sp. zn. 32 Odo 1091/2006. 
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Z tohoto pohledu je možné v obecné rovině rozdělit náležitosti odůvodnění uvedené v § 157 

odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř. na obligatorní a na náležitosti, které budou v 

odůvodnění za určitých podmínek absentovat. 

Zajímavou tezi vyslovil Vilém Steiner, se kterou plně souzním. Tento autor tvrdí, že 

všechny složky odůvodnění rozsudku jsou si rovnocenné. Není možné v praxi jednu z nich 

stavět nad druhou, popřípadě naopak tu či onu složku marginalizovat či podceňovat.228  

Lze si také položit otázku, zda je v § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř. 

závazně stanoveno i pořadí tam uvedených složek odůvodnění. Podle názoru Jirsy jsou 

jednotlivé složky odůvodnění v uvedeném ustanovení seřazeny chronologicky v závislosti 

na typický průběh řízení. Řízení je žalobcem zahájeno tím, že adresuje soudu své podání 

(žalobu), kterým se něčeho domáhá. Podle právní zásady audiatur et altera pars229 má právo 

se k žalobě vyjádřit žalovaný, popřípadě i jiný účastník řízení. Sporné skutečnosti budou 

předmětem dokazování, kdy jednotlivé provedené důkazy budou soudem zhodnoceny 

v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů. Po skončení dokazovaní učiní soud závěr 

o skutkovém stavu, který následně posoudí po právní stránce.230 Uvedené ustanovení tedy v 

sobě zahrnuje určitou časovou osu řízení.  

K zákonem uvedenému pořadí jednotlivých náležitostí odůvodnění rozsudku se 

vyjadřuje i Ljubomír Drápal, který uvádí, že toto ustanovení stanovuje i pořadí, v jakém by 

tyto náležitosti měly být v odůvodnění uvedeny.231 Drápal však sám používá podmiňovací 

způsob. 

Nepochybuji o tom, že ustanovení § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř. 

kopíruje typický průběh řízení a v tomto smyslu se zdá být logickým, že odůvodnění tento 

průběh následuje. Je však nutné se daného pořadí v každém případě držet? Jirsa připouští, 

že tak tomu nemusí být vždy. V určitých případech je podle jeho názoru vhodné se od 

uvedeného pořadí odchýlit. Jirsa uvádí, že lze nalézt případy, kdy odůvodnění je vhodné 

začít tím, co je mezi účastníky řízení nesporné, neboť shodná tvrzení může soud vzít za svá 

                                                           
228 STEINER, Vilém. Komentář k § 157 o.s.ř. In: HANDL, Vlastimil a RUBEŠ, Josef a kolektiv. Občanský soudní 
řád: komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: Panorama, 1985. s. 695. Zákony. Komentáře / Panorama. 
229 Přeloženo z latiny jako „Budiž slyšena i druhá strana.“ 
230 JIRSA, Jaromír. Komentář k § 157 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský 
komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 487. ISBN 978-80-7552-034-0.  
231 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 157 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1082. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
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skutková zjištění. Až poté bude soud postupovat podle pořadí uvedeného v § 157 odst. 2 

věty první před středníkem o.s.ř., přičemž tento postup Jirsa přesvědčivě zdůvodňuje.232 

Nelze zapomenout na to, že odůvodnění musí být vnitřně souladné, srozumitelné a 

přesvědčivé, přičemž není pochyb o tom, že nahodilé přehazování pořadí jednotlivých složek 

odůvodnění může způsobit nesrozumitelnost či nepřesvědčivost odůvodnění. Podle mého 

názoru je možné Jirsův postup akceptovat, neboť nemá v tomto smyslu negativní dopad na 

vnitřní soulad, srozumitelnost a přesvědčivost odůvodnění. Osobně se tak kloním k názoru, 

že zákon toliko zakotvuje obsahové požadavky na odůvodnění, avšak závazně toto pořadí 

stanoveno není. V tomto ohledu je možné zákonem uvedené pořadí označit za doporučené. 

Bude však potřeba vždy pečlivě vážit, zda je v určitém případě účelné se od doporučeného 

pořadí odchýlit. Pakliže tyto důvody pro tento postup nebudou dány, je pak nutné zákonné 

pořadí respektovat. 

3.3.1. Uvedení, čeho se žalobce (navrhovatel) domáhal a z jakých důvodů 

Z hlediska plného písemného odůvodnění rozsudku uvádí ustanovení § 157 odst. 2 

věty první před středníkem o.s.ř. na prvním místě požadavek, aby tato část odůvodnění 

obsahovala údaj o tom, čeho se žalobce (navrhovatel) domáhal a z jakých důvodů.  

Uvedený zákonný požadavek tedy primárně hovoří o žalobci, zmiňuje však i 

navrhovatele. Je zřejmé, že na tomto místě rozebíraná právní úprava dopadá na řízení sporné 

(žalobce), stejně tak i na řízení nesporné (navrhovatel). Předmětem této práce je však 

odůvodnění rozhodnutí ve sporném řízení, nesporná řízení ponechávám stranou.  

Ve sporném řízení, tedy v řízeních o dvojstranných právních vztazích mezi žalobcem 

a žalovaným, se žalobce obrací prostřednictvím žaloby na soud s tím, aby soud poskytl jeho 

ohroženému či porušenému právu právní ochranu.233 Jakmile žaloba napadne na soud, je 

tímto zahájeno řízení sporné. Okamžik napadnutí žaloby na soud má významné důsledky. 

Pro účely této práce však plně postačí, že tímto okamžikem je vymezen okruh účastníků 

řízení a je vymezen předmět sporu.234 Občanský soudní řád klade na žalobu určité 

                                                           
232 JIRSA, Jaromír. Komentář k § 157 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský 
komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 487. ISBN 978-80-7552-034-0. 
233 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 79 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 497. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
234 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka a kolektiv. Civilní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. 
s. 140. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-714-6. 
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kvalitativní nároky,235 přičemž z pohledu této subkapitoly jsou nejdůležitějšími náležitostmi 

žaloby:  

- vylíčení rozhodujících skutečností a 

- žalobní petit.  

Žalobce má povinnost v žalobě dostatečným způsobem vylíčit skutková, a to zejména 

hmotněprávní tvrzení. V této souvislosti má žalobce povinnost dvojí. Primárně musí tvrdit 

základní skutečnosti a sekundárně musí tvrdit také rozhodnutí určující skutečnosti. Základní 

skutková tvrzení jsou významná pro posouzení, zda uplatňovaný nárok žalobce není 

zaměnitelný s jiným možným nárokem žalobce.236 Rozhodnutí určující skutečnosti jsou ta 

žalobcova tvrzení, která mají význam pro výsledek sporu.237 238 Z takto tvrzených skutečností 

či tvrzených důvodů poté žalobce dovozuje svůj tvrzený nárok, který úplně, určitě a 

srozumitelně vyjádří v žalobním petitu.239 Hovoří-li § 157 odst. 2 věty první před středníkem 

o.s.ř. o tom, že písemné odůvodnění musí obsahovat údaj o tom, čeho se žalobce domáhal a 

z jakých důvodů, jedná se o zde řečené povinnosti žalobce a jím formulovaný žalobní petit. 

Nemůže být překvapující, že soud při vyhotovování této části odůvodnění čerpá tyto údaje 

primárně z žaloby.  

Ač se jedná o úvodní část odůvodnění, již v této části soudy často chybují. Soudy 

chybují v tom, že na tomto místě odůvodnění parafrázují i irelevantní tvrzení žalobce 

obsažená v žalobě, popřípadě i irelevantní žalobcova tvrzení obsažená v jeho případných 

budoucích procesních úkonech (např. změna žaloby). Soudy chybují i v tom, že do této části 

odůvodnění často vypisují celou procesní historii rozhodované věci. Řečené však nemůže 

platit absolutně. Uvedení dílčích procesních situací nastalých v řízení může být naopak velmi 

účelné, a to zejména z hlediska usnadnění orientace v rozhodované věci a její pochopení. 

Lze soudit, že procesní situace vhodné pro uvedení do odůvodnění rozsudku budou např. 

ztráta způsobilosti být účastníkem řízení a z toho plynoucí procesní nástupnictví (univerzální 

                                                           
235 Žaloba či návrh na zahájení řízení musí obsahovat náležitosti uvedené v § 79 odst. 1 věty druhé a třetí o.s.ř. 
236 Při jejich absenci soud postupuje podle § 43 odst. 1 a 2 o.s.ř., tedy vyzve žalobce k opravě či doplnění 
žaloby. Není-li taková výzva žalobcem reflektována, soud žalobu odmítne. 
237 SVOBODA, Karel. Komentář k § 79 o.s.ř. In: SVOBODA, Karel a SMOLÍK, Petr a LEVÝ, Jiří a ŠÍNOVÁ, Renáta 
a kolektiv. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 346 – 347. Beckova edice 
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. 
238 Při jejich absenci soud žalobu zamítne. 
239 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 79 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-107-9. 
s. 506. 
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sukcese), převod či přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení (singulární sukcese), 

uskutečněná záměna účastníků řízení, popřípadě také vedlejší intervence. Vždy je však 

potřeba vážit, zda konkrétní procesní úkon soudu či účastníka řízení je účelné do odůvodnění 

uvádět. Je třeba mít na paměti, že nadbytečné informace obsažené v odůvodnění rozsudku 

mohou způsobit, že odůvodnění se stane těžko přehledným. Nadbytečné informace zcela 

logicky odůvodnění činí i zbytečně rozvláčným. Výsledek tak může mít dopad na celkovou 

přesvědčivost odůvodnění.240 

Jak tedy část odůvodnění věnující se nároku žalobce a jeho zdůvodnění koncipovat, 

aniž by se soud dopustil výše uvedených pochybení? Mnozí autoři se domnívají, že v této 

části odůvodnění plně postačí uvést stručný údaj o žalobním petitu doplněný opět stručným 

údajem o tom, čím žalobce tento svůj žalobní návrh zdůvodnil, a to primárně po stránce 

skutkové.241 Domnívám se, že požadavek stručnosti údaje o žalobním návrhu a jeho 

skutkovém zdůvodnění je požadavkem zcela příhodným. Apel na stručnost této části 

odůvodnění akcentují i jiní autoři.242 Jsem přesvědčen, že požadují-li zmínění autoři 

stručnost této části odůvodnění, poukazují tímto na výše uvedená pochybení soudů. Jsem 

však toho názoru, že požadavek na stručnost nemůže být zcela zásadním či dominantním. 

Konkrétní podoba této části odůvodnění musí vycházet z jejího smyslu a účelu. Podle mého 

názoru je smysl a účel předmětné části odůvodnění dvojí. 

Soud má na tomto místě prostor pro to, aby jasně vymezil rozhodovanou věc a uvedl, 

ze kterých relevantních tvrzení žalobce dovozuje svůj nárok. Je vcelku nepochybné, že takto 

pojatý úvod odůvodnění významným způsobem usnadní orientaci v rozhodované věci, což 

má samozřejmě vliv na její celkové porozumění. Nepochybné je i to, že soud toto snadněji 

naplní, bude-li relevantní tvrzení žalobce v odůvodnění formulovat vlastními slovy. Bude-li 

                                                           
240 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 34 – 35. 
Praktik. ISBN 978-80-7502-147-2. 
241 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 157 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1081. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
242 VRCHA, Pavel. K odůvodnění prvoinstančního rozsudku v občanském řízení. Soudní rozhledy: nová soudní 
rozhodnutí soudů České republiky: měsíčník české, zahraniční a evropské judikatury. Praha: C. H. Beck, 2004, 
10 (3), 86. ISSN 1211-4405. 
KRÁLÍK, Michal. Nepřezkoumatelnost rozhodnutí jako důvod jeho zrušení v judikatuře Nejvyššího soudu České 
republiky. Soudní rozhledy: nová soudní rozhodnutí soudů České republiky: měsíčník české, zahraniční a 
evropské judikatury. Praha: C. H. Beck, 2007. 13 (10), 375. ISSN 1211-4405. 
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soudce postupovat tímto způsobem, umožní mu to předmětnou část odůvodnění postihnout 

výstižně a zároveň v nezbytně nutném rozsahu.243  

Z pohledu civilního procesu je významnější druhý aspekt. Smyslem a účelem 

předmětné části odůvodnění, spolu s částí odůvodnění věnující se procesní obraně 

žalovaného, je také vymezení předmětu řízení.244 Přílišným důrazem na stručnost by tak 

mohlo dojít k absenci, a to nikoli k nezbytně úmyslné absenci, některého z podstatného 

tvrzení žalobce či žalovaného. Z důvodu absence některého či některých významných 

skutkových přednesů by tak nebylo možno posoudit, zda o stejném předmětu řízení nebylo 

již rozhodnuto (překážka věci rozsouzené).245  

Z výše řečeného vyplývá, že není možné absolutizovat požadavek stručnosti zde 

pojednávané části odůvodnění. Přílišná stručnost by mohla vést ke zmíněným závažným 

procesním důsledkům spočívajícím v nedostatečném vymezení předmětu řízení. Soud by 

proto měl tuto část odůvodnění pojmout tak, aby tvořila jakýsi úvod do rozhodované věci, 

v rámci kterého by soud dostatečným způsobem vymezil předmět řízení. Konkrétní rozsah 

této části odůvodnění však bude vždy odvislý od jednotlivých specifik rozhodované věci. 

Je nepochybné, že žalobcova skutková tvrzení obsažená v žalobě nebo samotný 

žalobní petit (pochopitelně i obojí řečené zároveň) se mohou v průběhu řízení změnit.246 Je 

na tomto místě nerozhodné, stalo-li se tak z vlastní iniciativy žalobce či z iniciativy soudu.247 

Je potom otázkou, zda soud do této části odůvodnění musí uvést celou historii skutkových 

tvrzení žalobce a z těchto tvrzení vyvozeného nároku či postačí-li, zda toto soud uvede pouze 

k okamžiku vyhlášení rozsudku. Odborná literatura uvádí, že plně postačí, bude-li toto 

uvedeno podle stavu, který v řízení panoval v době vyhlášení rozsudku.248 Tento svůj závěr 

                                                           
243 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 157 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1082. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
244 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 157 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 754. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
245 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 157 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 754. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
246 Může se tak stát postupem podle § 95 o.s.ř. (změna žaloby) či částečným zpětvzetím žaloby podle § 96 
odst. 1 o.s.ř. 
247 Výzvy podle § 118a o.s.ř. 
248 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 157 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1081. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
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však blíže nezdůvodňuje. Domnívám se, že se jedná o závěr zcela správný. Jsem přesvědčen, 

že tento závěr se opírá o výše uvedený smysl a účel této části odůvodnění. Pro posouzení, 

zda se v konkrétní věci jedná či nejedná o překážku věci pravomocně rozsouzené, plně 

postačí, obsahuje-li odůvodnění skutková tvrzení žalobce a z nich vyvozený nárok 

k okamžiku vyhlášení rozsudku. Je tak zcela nepochybné, že historie žalobcových tvrzení a 

„vývoj“ žalobního petitu v průběhu řízení, je v této souvislosti zcela irelevantní.  

3.3.2. Uvedení, jak se ve věci vyjádřil žalovaný (jiný účastník řízení) 

Po zahájení řízení soud zkoumá, zda jsou splněny podmínky řízení. Vedle toho musí 

soud zhodnotit žalobu z toho pohledu, zda je prosta vad, čímž je tak způsobilá k projednání 

(§ 114 odst. 1 o.s.ř.). V této rané fázi řízení však má soud zpravidla k dispozici toliko 

žalobcův pohled na věc, soud proto následně zvolí nejvhodnější procesní nástroj, jehož cílem 

je získat stanovisko žalovaného.249 Pro úplnost je nutno ještě na tomto místě dodat, že 

žalovaný může prezentovat svůj postoj k věci a poskytnout soudu svá relevantní tvrzení i na 

nařízeném jednání.  

Na tomto místě odůvodnění rozsudku by se tedy měla objevit relevantní tvrzení 

žalovaného, na kterých žalovaný staví svou procesní obranu. Plně postačí, uvede-li soud v 

odůvodnění tuto procesní obranu žalovaného k okamžiku vyhlášení rozsudku.250 

K důvodům, proč tomu tak je, lze zcela odkázat na závěry uvedené v předchozí subkapitole.  

Jak je vidno, část odůvodnění týkající se žalobcova nároku a část odůvodnění týkající 

se procesní obrany žalovaného spolu úzce souvisí. Není proto nutné na tomto místě opětovně 

uvádět dosažené závěry z předchozí subkapitoly, kdy tam dosažené závěry přiměřeně platí i 
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komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 489. ISBN 978-80-7552-034-0. 
249 Za tímto účelem může soud zejména vyzvat žalovaného, aby se ve věci písemně vyjádřil (§ 114 odst. 2 
písm. a) o.s.ř.). Jedná se o tzv. prostou výzvu. Dále může soud sáhnout k tzv. kvalifikované výzvě (§ 114b 
o.s.ř.), prostřednictvím které soud žalovaného zejména vyzve, aby se ve věci písemně vyjádřil a v případě, kdy 
nárok žalobce zcela neuznává, aby ve svém vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji 
obranu. Výzvy prosté i kvalifikované tedy slouží k tomu, aby soud zjistil stanovisko žalovaného k žalobě, a to 
ještě před nařízením jednání. V neposlední řadě může soud využít i přípravné jednání (§ 114c o.s.ř.), ke 
kterému předvolá žalobce a žalovaného. V rámci přípravného jednání může žalobce zejména doplnit svá 
tvrzení a žalovaný se může k věci vyjádřit. 
250 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 157 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1081. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
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pro tuto část odůvodnění, která se věnuje procesní obraně žalovaného. Z této blízké 

souvislosti však vyplývá otázka, jakým způsobem tyto dvě části odůvodnění vhodně v 

odůvodnění (ne)rozdělit. Jde tedy o to, jakým způsobem vhodně skloubit údaj o tom, čeho 

se žalobce domáhal a z jakých důvodů a následnou obranu žalovaného. Řešení existuje 

v podstatě dvojí.  

V první řadě je možné uplatit způsob chronologický, který reflektuje časovou 

souslednost jednotlivých přednesů účastníků řízení. Postupuje–li soud tímto způsobem, 

nejprve věnuje, zpravidla samostatný odstavec, údaji o tom, čeho se žalobce domáhal a z 

jakých důvodů. Následně soud věnuje další samostatný odstavec tvrzením žalovaného, na 

kterých žalovaný staví svou procesní obranu. Poté případně soud uvede v dalším 

samostatném odstavci relevantní tvrzení žalobce, kterými žalobce reaguje na vyjádření 

žalovaného (replika žalobce).251 Nelze vyloučit, že tímto způsobem bude dále v řízení 

pokračováno (např. duplika žalovaného apod.). Nelze také opomenout možná vyjádření 

žalobce a žalovaného učiněná v rámci jednání. 

Druhý způsob, který je možné uplatnit, je způsob obsahový. Jde o to, že soud souhrnně 

vylíčí (zpravidla v samostatném odstavci) všechna relevantní tvrzení žalobce, ze kterých 

dovozuje svůj nárok bez ohledu na to, stalo-li se tak již v žalobě, v rámci pozdější repliky 

nebo až při jednání ve věci samé. Stejný postup soud učiní i ve vztahu k tvrzením 

žalovaného.252  

Zamýšlím-li se nad oběma možnými způsoby strukturování přednesů žalobce a 

žalovaného (způsob chronologický a způsob obsahový), nelze podle mého názoru jeden 

z nich upřednostnit zcela. Je však pravdou, že odborná literatura upřednostňuje způsob 

obsahový. Je tomu tak zřejmě proto, že v dávné minulosti začal být chronologický způsob 

vnímán negativně. Jedinou vytýkanou vadou chronologického způsobu bylo snížení 

přehlednosti, resp. plná nepřehlednost této úvodní části odůvodnění. 253 Tento závěr poté 

                                                           
251 Žalobce replikou reaguje zpravidla na tvrzení žalovaného, kdy jejím účelem je zpravidla vyvracet tato 
tvrzení. 
252 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 157 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 754. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
253 Rozbor a zhodnocení úrovně soudních rozhodnutí v občanském soudním řízení u soudů prvního stupně, 
projednané a schválené usnesením presidia Nejvyššího soudu z 23.11.1967, Prz 36/67. In: Nejvyšší soud o 
občanském soudním řízení a řízení před státním notářstvím. Sborník směrnic, usnesení, rozborů a zhodnocení 
soudní praxe pléna a presidia Nejvyššího soudu 1965 – 1967. Praha: SEVT, 1974. s. 137. 
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přejali i pozdější autoři.254 Bližší zdůvodnění však absentuje. Ve prospěch obsahového 

způsobu svědčí i samotné znění § 157 odst. 2 o.s.ř., který určuje pořadí, v jakém jednotlivé 

části odůvodnění jdou po sobě, přičemž zjevně odděluje přednesy žalobce (na prvním místě) 

a přednesy žalovaného (až na místě druhém). Toto ustanovení v podstatě říká, že na prvním 

místě odůvodnění je potřeba uvést uplatňovaný žalobní nárok žalobce a jeho zdůvodnění, a 

to bez ohledu na procesní stadium, a až poté uvést procesní obranu žalovaného taktéž 

uplatňovanou v průběhu celého řízení. Znamená to však, že způsob obsahový bude vždy 

přehlednější a výstižnější? Já se však domnívám, že v jistých konkrétních věcech může být 

způsob chronologický vhodnější a dokonce i přehlednější oproti způsobu obsahovému. Lze 

si snadno představit, že v některých rozhodovaných věcech bude odůvodnění přehlednější a 

srozumitelnější tehdy, bude-li nejprve uveden tvrzený nárok žalobce a jeho důvody. 

Následně bude uvedena procesní obrana žalovaného. Přikročí-li žalobce k replice, bude jistě 

snazší této replice porozumět, bude-li v textu odůvodnění vyjádřena až po vyjádření 

žalovaného (žalobce v této replice bude zpravidla polemizovat právě s vyjádřením 

žalovaného). Jsem tak toho názoru, že oba dva zmíněné způsoby jsou v podstatě možné. 

Záležet však bude na konkrétní rozhodované věci. Je plně na soudci, aby zvolil v konkrétní 

věci způsob nejvhodnější. A priori vylučovat použití toho či onoho způsobu se mi jeví jako 

nepatřičné a zbytečně ultimativní.   

Výše řešená problematika strukturování relevantních přednesů žalobce a žalovaného 

se může na první pohled jevit jako marginální a bez možných důsledků. Opak je však 

pravdou. Nevhodné či přímo zmatečné strukturování může vést k závěru, že rozhodnutí 

soudu je nepřezkoumatelné. Jako příklad takového zmatečného strukturování lze uvést 

postup, kdy soud přednesy žalobce a žalovaného v odůvodnění uvede na jednom místě 

v rámci jednoho odstavce a zároveň dostatečně nerozliší, o čí přednes se v konkrétním 

případě jedná.255 V této souvislosti lze také uvést obdobný příklad pochybení soudu, jehož 

je možné se v této části odůvodnění dopustit. Jedná se o pochybení, kdy soud nerozlišuje 

                                                           
254 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 157 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 754. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
255 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 157 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 754. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 



 

63 
 

mezi přednesy žalobce a žalovaného na jedné straně a zjištěními, ke kterým soud dospěl 

z výslechů účastníků řízení na straně druhé.256 

Není jistě bez zajímavosti posoudit, jakým způsobem je řešena problematika přednesů 

účastníků řízení ve věcném záměru. Věcný záměr ukládá soudu, aby v odůvodnění rozsudku 

stručně a jasně vylíčil skutkové přednesy a návrhy stran.257 Věcný záměr tedy formuluje 

tento požadavek stručně a pregnantně. Obsahově však nijak nevybočuje z platné právní 

úpravy, pouze ji formuluje přesněji. I nadále soud na tomto místě odůvodnění bude věnovat 

prostor relevantním tvrzením žalobce a jeho nároku a taktéž procesně relevantní obraně 

žalovaného. Je tedy zřejmé, že obsahová změna v porovnání s platnou právní úpravou 

nenastane. Lze však pozitivně hodnotit apel věcného záměru na stručné a jasné vylíčení 

relevantních tvrzení stran v odůvodnění.258 Je vidno, že navrhovaná právní úprava klade 

větší důraz na kvalitu této části odůvodnění, nikoli na kvantitu, čímž se snaží vyvarovat 

nešvarům, které jsou s těmito částmi odůvodnění často spojeny. Vyslovený závěr taktéž 

podporuje samotný věcný záměr, který na místě věnující se písemnému vyhotovení rozsudku 

uvádí, že je vycházeno z platné právní úpravy, pouze ji však zestručňuje tam, kde se to jeví 

jako vhodné.259 Závěrem lze k tomuto uvést, že zestručnit tuto část odůvodnění se mi jeví 

jako vhodné, přičemž však obsahově se nemění ničeho a není k tomu ani důvod. Není však 

možno zapomenout, že požadavek stručnosti má své limity, o kterých bylo pojednáno výše. 

Aby byl na tomto místě výklad ucelený, je vhodné ve stručnosti zmínit to, že tato část 

odůvodnění předpokládá i uvedení vyjádření jiného účastníka řízení. Není žádných pochyb 

o tom, že tímto jiným účastníkem řízení nemůže být žalobce ani žalovaný. Vyvstává tak 

otázka, kdo je tímto jiným účastníkem řízení. Obecně lze říci, že účastníky řízení jsou ty 

                                                           
256 Rozbor a zhodnocení úrovně soudních rozhodnutí v občanském soudním řízení u soudů prvního stupně, 
projednané a schválené usnesením presidia Nejvyššího soudu z 23.11.1967, Prz 36/67. In: Nejvyšší soud o 
občanském soudním řízení a řízení před státním notářstvím. Sborník směrnic, usnesení, rozborů a zhodnocení 
soudní praxe pléna a presidia Nejvyššího soudu 1965 – 1967. Praha: SEVT, 1974. s. 137. 
257 DOBROVOLNÁ, Eva a DVOŘÁK, Bohumil a LAVICKÝ, Petr a PULKRÁBEK, Zdeněk a WINTEROVÁ, Alena. Věcný 
záměr civilního řádu soudního. Justice.cz [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR 2017 [cit. 26.10.2018]. s. 194. 
Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf  
258 Věcný záměr se navrací k tradičnímu pojmu „strana“ v civilním řízení sporném. Věcný záměr tak opouští 
pojem „účastník,“ který se začal na našem území používat od 1.1.1951, kdy nabyl účinnosti OSŘ 1950. OSŘ 
1950 z ideologických důvodů opustil historické dělení nalézacího řízení na řízení sporné a nesporné. Napříště 
bylo civilní řízení jednotné. Z toho důvodu tak byl stanoven pojem „účastník“ jako univerzální pojem pro toto 
jednotné řízení.  
259 DOBROVOLNÁ, Eva a DVOŘÁK, Bohumil a LAVICKÝ, Petr a PULKRÁBEK, Zdeněk a WINTEROVÁ, Alena. Věcný 
záměr civilního řádu soudního. Justice.cz [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR 2017 [cit. 26.10.2018]. s. 195. 
Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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subjekty, o jejichž právech a povinnostech je v řízení jednáno.260 261 Otázka účastenství 

v civilním soudním řízení je úzce spojena s problematikou dualismu nalézacího civilního 

soudního řízení (dělení civilního soudního řízení na řízení sporné a nesporné).262 Tato práce 

nemá za cíl se zabývat rozdíly mezi sporným a nesporným řízením, avšak u účastenství je 

nutno se pozastavit. Vymezení účastenství je různé ve sporném a nesporném civilním 

soudním řízení. Účastenství ve sporném řízení je řešeno v § 90 o.s.ř., kde je upraveno, že 

„účastníky řízení jsou žalobce a žalovaný.“ V nesporném řízení je účastenství vymezeno v 

§ 6 odst. 1 z.ř.s., podle kterého jsou účastníky „řízení, které může být zahájeno i bez návrhu, 

navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno.“ Podle § 6 

odst. 2 z.ř.s. je pak dále účastníkem „také navrhovatel a ten, kterého zákon za účastníka 

označuje“.263 Tímto jiným účastníkem řízení tedy není žalobce ani žalovaný, nebude jím ani 

navrhovatel. Těmito jinými účastníky řízení tak lze rozumět ty subjekty, o kterých je 

hovořeno v § 6 odst. 1 a 2 z.ř.s. Jedná se o subjekty, o jejichž právech nebo povinnostech 

má být v řízení jednáno a o subjekty, které zákon za účastníky označuje. Je tedy nepochybné, 

že vyjádření jiného účastníka řízení předpokládaného v § 157 odst. 2 věty první před 

středníkem o.s.ř. nepřipadá do úvahy ve sporném řízení. Vyjádření jiného účastníka řízení 

ve sporném řízení je pojmově vyloučeno, a to z důvodu, že v tomto řízení jiný účastník řízení 

nemůže existovat. 

Jsem však přesvědčen, že nejen přednesy účastníků řízení mohou být v řízení 

relevantní. Nelze opomenout, že existují subjekty, které mohou svou činností taktéž působit 

na průběh řízení a zároveň nejsou sami účastníky řízení. Jedná se o zvláštní subjekty řízení, 

které se objevují pouze v některých řízeních. Jejich úkol bývá dvojí, a to v řízení chránit 

zejména veřejný zájem, popřípadě v řízení vykonávat pomocnou funkci. Mezi subjekty, 

které mají za úkol chránit veřejný zájem, patří státní zastupitelství264 a ÚZSVM.265 Mezi 

subjekty, které vykonávají pomocnou funkci ve vztahu k soudu nebo ve vztahu k účastníkům 

řízení patří např. správce pozůstalosti, insolvenční správce, správce závodu nebo správce 

                                                           
260 ŠÍNOVÁ, Renáta a JURÁŠ, Marek. Účastenství v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 2015. s. 21. Teoretik. 
ISBN  978-80-87576-78-6. 
261 Základními procesními subjekty jsou soud a účastníci řízení. 
262 ŠÍNOVÁ, Renáta a JURÁŠ, Marek. Účastenství v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 2015. s. 35 – 36. 
Teoretik. ISBN  978-80-87576-78-6. 
263 Obě definice účastenství mají samostatné postavení a není možné je v jednom řízení aplikovat souběžně. 
264 Platnou právní úpravu oprávnění státního zastupitelství vstoupit do civilního řízení je možno nalézt v § 35 
o.s.ř. a v § 8 z.ř.s. 
265 Platnou právní úpravu oprávnění ÚZSVM vstoupit do civilního řízení je možno nalézt v 35a o.s.ř. ve spojení 
s § 11 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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nemovité věci.266 Ustanovení § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř. však nepočítá 

s jejich případnou účastí v řízení, a tudíž toto ustanovení soudu neukládá povinnost do 

odůvodnění zahrnout i jejich případná vyjádření. Nelze však pochybovat o tom, že tyto 

zvláštní procesní subjekty mohou do řízení přinést zásadní skutečnosti, se kterými by se soud 

měl v rámci odůvodnění rozsudku vypořádat. Pro budoucnost bych jako návrh de lege 

ferenda navrhoval, aby ustanovení § 157 odst. 2 o.s.ř., popřípadě příslušné ustanovení 

v rekodifikovaném civilním řádu soudním, obsahovalo i povinnost soudu zahrnout 

do odůvodnění i relevantní tvrzení či přednesy zvláštních procesních subjektů. Pochopitelně 

by pak soud měl povinnost se s těmito vyjádřeními zvláštních procesních subjektů 

v odůvodnění odpovídajícím způsobem vypořádat. 

V duchu předchozího odstavce se lze ještě zamyslet nad jednou možnou procesní 

situací. Mám na mysli vedlejší účastenství, jehož právní úprava je zakotvena v § 93 o.s.ř. Je 

nepochybné, že vedlejší účastník je osobou odlišnou od samotného účastníka řízení.267 

Vedlejší účastník, který je veden snahou přispět k úspěchu toho účastníka řízení, na jehož 

podporu do řízení vstoupil, bude v tomto řízení zpravidla prezentovat svá stanoviska či se 

jinak vyjadřovat. Dikce § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř. ovšem s vedlejším 

účastenstvím taktéž nepočítá. Soudu tak opět není založena povinnost zahrnout do 

odůvodnění i případná vyjádření vedlejšího účastníka. V tomto smyslu by tedy občanský 

soudní řád měl být rovněž novelizován. Dříve však, než soud do odůvodnění zahrne 

relevantní přednesy vedlejšího účastníka, je nutné, aby soud primárně do odůvodnění vtělil 

informaci, že k samotnému vedlejšímu účastenství v řízení vůbec došlo. 

3.3.3. Stručné a jasné vyložení skutečností, které má soud prokázány, a které nikoliv 

V další nezbytné součásti odůvodnění rozsudku je potřeba vymezit základ, na kterém 

rozsudek spočívá. Tímto základem je myšlen skutkový stav.268 

Skutková zjištění soud činí zejména z provedených důkazů. Soud však může mít určité 

skutečnosti prokázány i dříve. Mám tím na mysli skutečnosti, které jsou mezi účastníky 

                                                           
266 WINTEROVÁ, Alena a MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první, Řízení nalézací: soudy, 
notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, 
mediace. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. s. 86 – 87. Student. ISBN 978-80-7502-076-5. 
267 Vedlejší účastník se neúčastní řízení s úmyslem bránit či uplatňovat své právo. Jeho motivací je snaha 
pomoci některému z účastníků řízení zvítězit ve sporu, a to z důvodu, že na výsledku takového řízení má sám 
právní zájem. Vedlejší účastenství je možné toliko v civilním řízení sporném. 
268 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 157 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 754. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
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řízení nesporné, přičemž soud má možnost vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení 

účastníků.269 Nesporné skutečnosti tak není potřeba dále dokazovat, čímž se šetří čas a 

případné náklady řízení. Ve finále tento postup vede i k zestručnění samotného odůvodnění. 

Jirsa dokonce vyslovuje názor, že v určitých případech bude vhodné odůvodnění rozsudku 

tímto zahájit. Prakticky to znamená, že shodná tvrzení účastníků řízení budou předsazena 

před přednesy žalobce a žalovaného, čímž podle Jirsova názoru nebude potřeba nesporné 

části přednesů žalobce a žalovaného vůbec uvádět v části odůvodnění věnující se přednesům 

žalobce a žalovaného.270 Vezme-li však soud určitá nesporná tvrzení účastníků za svá 

skutková zjištění, je nutné tuto informaci do odůvodnění uvést, neboť její absence by vedla 

nejpravděpodobněji k nepřezkoumatelnosti rozsudku.271 V této souvislosti lze poukázat opět 

na věcný záměr, neboť věcný záměr výslovně předpokládá, že v odůvodnění rozsudku musí 

být uvedeny i skutečnosti, které byly stranami doznané nebo mezi nimi nesporné.272 

Zpravidla však v řízení zůstanou některé skutečnosti, popřípadě i všechny skutečnosti, 

sporné. Tyto skutečnosti budou podrobeny dokazování. Cílem dokazování tedy bude zjistit 

skutkový stav, přičemž zjištěný skutkový stav je tvořen dílčími skutkovými zjištěními, které 

soud čerpá z jednotlivých provedených důkazů. Zjištěný skutkový stav, ať už byl zjištěn 

prostřednictvím dokazování či prostřednictvím nesporných tvrzení účastníků, pak soud 

shrne v závěru o skutkovém stavu.273 

Má-li tato část odůvodnění pojednat o tom, které skutečnosti má soud prokázány a 

které nikoliv, je nutné se zaměřit právě na jednotlivá skutková zjištění, která jsou zcela 

zásadní. Soud proto musí stručně a jasně uvést, jaká konkrétní skutková zjištění z určitého 

důkazního prostředku učinil. Ač řečené zní poměrně jasně, je pravdou, že často jsou v této 

části odůvodnění shledávány zásadní vady, které mnohdy vedou až ke zrušení rozsudku. 

V praxi se jedná o základní tři druhy pochybení. 

                                                           
269 § 120 odst. 3 o.s.ř. 
270 JIRSA, Jaromír. Komentář k § 157 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský 
komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 487. ISBN 978-80-7552-034-0. 
271 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 157 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 754 – 755. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
272 DOBROVOLNÁ, Eva a DVOŘÁK, Bohumil a LAVICKÝ, Petr a PULKRÁBEK, Zdeněk a WINTEROVÁ, Alena. Věcný 
záměr civilního řádu soudního. Justice.cz [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR 2017 [cit. 26.10.2018]. s. 194. 
Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf 
273 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 37. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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Zcela chybný je postup soudu, kdy „zjišťuje rozhodný skutkový stav současně na 

základě všech provedených důkazů, aniž se uvede, na základě kterých konkrétních důkazů se 

to které zjištění činí a z jakých důvodů.“274 Jde o problematiku souhrnných zjištění,275 ke 

které existuje poměrně bohatá judikatura. Postupuje-li soud tímto způsobem, pak rozsudek 

není přezkoumatelný, což povede ke kasačnímu zásahu. Soud tedy musí učinit jednotlivá 

skutková zjištění a vždy uvést, z jakého důkazu tato zjištění učinil. Ústavní soud k této 

problematice dodává, že činit souhrnná skutková zjištění je ústavně nepřípustné, neboť soud 

tímto porušuje čl. 1 odst. 1 Ústavy a rovněž tak čl. 36 odst. 1 Listiny.276  

Další možnou vadou, která se dotýká dílčích skutkových zjištění, jsou případy, kdy 

soud sice správně činí dílčí skutková zjištění z jednotlivých důkazů, avšak tato jednotlivá 

skutková zjištění jsou protichůdná (konkurují si). Není možné z jednoho důkazu zjistit, že 

např. platí A a současně z jiného důkazu zjistit, že A neplatí a platí něco jiného. Příkladem 

uvedený postup soudu pak opět vede k nepřezkoumatelnosti rozsudku. Pokud však soud 

postupuje tímto způsobem, Vrcha nabízí řešení, jak tuto vadu odstranit. Jedná se o tzv. 

superverifikaci skutkových zjištění učiněných z určitých provedených důkazů. 

Zjednodušeně jde o to, že soud sice uvádí, že učinil protichůdná skutková zjištění i ze 

vzájemně konkurujících důkazů, avšak dále uvede, že některá skutková zjištění 

upřednostňuje a zbylá odmítá.277  

Poslední vadou je pouhá rekapitulace důkazů. V těchto případech soud uvede, které 

důkazy provedl, avšak místo jednotlivých skutkových zjištění, které z nich učinil, jen zcela 

rekapituluje svědecké výpovědi či obsahy listin. Pro tuto vadu jsou typické následující 

formulace obsažené v odůvodnění: „z výpovědi vyplynulo…“, „podobně se vyjádřil…“, „i 

další svědci uvedli…“, „naproti tomuto svědkyně…uvedla“, „dle svědka…“ Z řečeného 

není zřejmé, jaká dílčí skutková zjištění byla z provedeného důkazu učiněna.278 V situaci, 

kdy takto provedené důkazy jsou si svým obsahem protichůdné, zakládá tato vada 

nepřezkoumatelnost rozsudku.279 Soud však může postupovat i tak, že nejprve zcela 

zrekapituluje určitý důkaz a až následně uvede, co z něj má prokázáno, popřípadě co 

                                                           
274 Rozsudek NS ze dne 19. července 2001, sp. zn. 20 Cdo 2492/99. 
275 Nebo jinak řečeno souborných zjištění. 
276 Nález ÚS ze dne 27. března 2012, sp. zn. 3902/11. 
277 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 40 – 41. 
Praktik. ISBN 978-80-7502-147-2. 
278 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. září 2006, sp. zn. 10 Co 277/2005. 
279 VRCHA, Pavel. K odůvodnění rozsudku podle § 157 odst. 2 OSŘ. In: ASPI – Původní nebo upravené texty pro 
ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011 [cit. 17.11.2018]. 
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prokázáno nemá. Takový postup soudu určitě není chybný v tom smyslu, že by vedl 

k nepřezkoumatelnosti rozsudku, ale rozhodně vede ke snížení přehlednosti odůvodnění, což 

se může projevit i tím, že se rozsudek stane pro účastníky řízení méně srozumitelný.280 Zcela 

úmyslně zde používám sloveso „rekapitulovat,“ neboť v této souvislosti je potřeba poukázat 

na zákonné pravidlo, které zakazuje ze spisu do odůvodnění rozsudku přepisovat jednak 

skutkové přednesy účastníků, ale také i provedené důkazy.281  

Předmětná část odůvodnění rovněž vyžaduje, aby soud na tomto místě uvedl, které 

skutečnosti prokázané nemá (výčet neprokázaných tvrzení). Soud má podle tohoto 

ustanovení povinnost v odůvodnění rozsudku sdělit, že provedl v řízení určitý důkaz, 

přičemž žádné skutkové zjištění z něj neučinil. Nestačí však uvést, že určitá skutečnost 

zjištěna nebyla, nýbrž je potřeba se vypořádat i s tím, proč z určitého provedeného důkazu 

nebylo učiněno žádné skutkové zjištění.282  

3.3.4. Uvedení důkazů, o které soud opřel svá skutková zjištění a úvahy, jakými se při 

hodnocení důkazů řídil  

V předchozí subkapitole bylo pojednáno o dílčích skutkových zjištěních. V této části 

odůvodnění se soud musí vypořádat s tím, z jakých důvodů tyto skutečnosti považuje 

skutečně za zjištěné. Soud tak musí slovy zákona vyložit v odůvodnění své úvahy, jakými 

se při hodnocení důkazů řídil. 

Soud by tedy měl postupovat tak, že nejdříve důkaz provede, přičemž informace, které 

z takto provedeného důkazu získá, následně zhodnotí. Na základě této myšlenkové operace 

(úvahy) může soudce učinit závěr o tom, zda byla určitá skutečnost zjištěna, či naopak zda 

zjištěna nebyla. Z řečeného plyne, že nestačí důkazy toliko provádět, ale je nutné důkazy 

především hodnotit, a to z hlediska jejich relevance a věrohodnosti. Zcela stěžejní úlohu 

v tomto sehrává zásada volného hodnocení důkazů.283  

                                                           
280 Rozbor a zhodnocení úrovně soudních rozhodnutí v občanském soudním řízení u soudů prvního stupně, 
projednané a schválené usnesením presidia Nejvyššího soudu z 23.11.1967, Prz 36/67. In: Nejvyšší soud o 
občanském soudním řízení a řízení před státním notářstvím. Sborník směrnic, usnesení, rozborů a zhodnocení 
soudní praxe pléna a presidia Nejvyššího soudu 1965 – 1967. Praha: SEVT, 1974. s. 139. 
281 § 157 odst. 2 věta první za středníkem o.s.ř. 
282 Rozsudek NS ze dne 24. března 2005, sp. zn. 29 Odo 817/2003. 
283 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 44 – 45. 
Praktik. ISBN 978-80-7502-147-2. 
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Zásada volného hodnocení důkazů284 spočívá v tom, že je pouze na soudci a jeho 

vnitřním přesvědčení, zda uvěří poznatku získaného z provedeného důkazního prostředku, 

či nikoliv. Pravidla, kterými by se hodnocení důkazů řídilo, neexistují a ani existovat 

nemohou, neboť se jedná o mnohdy složité myšlenkové procesy, při kterých soudce využívá 

své zkušenosti a znalosti čistě odborné, ale také i čistě lidské. Nezbytně nutné je též sledovat 

zásady logického myšlení. Poznatky získané z dokazování je potřeba nejprve hodnotit 

separovaně. Jako příklad lze uvést svědeckou výpověď, u které je potřeba se také zaměřit na 

vztah svědka k účastníkům řízení, vztah svědka k projednávané věci, je potřeba zhodnotit 

svědkovy rozumové schopnosti a jeho duševní vyspělost, popřípadě významné je také 

chování svědka při výslechu apod. Následně je potřeba separované poznatky získané 

z dokazování zhodnotit ve vzájemné souvislosti. Jde o určité porovnání toho, co je souladné, 

či naopak protichůdné a co se vzájemně doplňuje. Výsledkem této myšlenkové operace tedy 

bude, zda soudce určitému poznatku uvěří či jinak řečeno tento poznatek shledá 

pravdivým.285 Uvedené myšlenkové úvahy, kterými se při hodnocení důkazů soudce řídil, 

soudce musí promítnout do odůvodnění rozsudku.286 

Zásadě volného hodnocení důkazů zásadně neodpovídá oprávnění soudu si vybírat 

z množiny provedených důkazů, které zhodnotí, a které nikoliv. Je povinností soudu 

zhodnotit všechny důkazy, které byly provedeny. Soud se tak musí vypořádat jednak 

s důkazy, kterým uvěřil a jednak i s těmi důkazy, kterým neuvěřil. S provedenými důkazy, 

ze kterých plynou protichůdné informace, je nutné se rovněž vypořádat. Soud musí vyložit 

své úvahy, proč uvěřil určité množině důkazů, a proč druhé skupině důkazů neuvěřil.287 

Závěrem této subkapitoly je potřeba zmínit problematiku opomenutých důkazů. 

V první řadě jde o opomenuté důkazy v situaci, kdy je v řízení podán důkazní návrh, přičemž 

s tímto návrhem se soud žádným způsobem nevypořádá. Tedy navrhovaný důkaz v řízení 

ani neprovede, a ani takový návrh nezamítne. O problematiku opomenutých důkazů jde také 

                                                           
284 Tato zásada je zakotvena v § 132 o.s.ř., podle kterého platí, že „Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to 
každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo 
za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.“ 
285 BUREŠ, Jaroslav. Komentář k § 132 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 914. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
286 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 49. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
287 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 157 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 756. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
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v situaci, kdy soud sice určitý důkaz v řízení provede, avšak opomene takový důkaz 

zhodnotit. V řízení není možné postupovat tím způsobem, že soud provede určitý důkaz, 

přičemž pokud poznatek z něj získaný se ukáže být v rozporu s jiným zjištěním z jiného 

důkazu, pak soud raději v odůvodnění tento v rozporu stojící poznatek opomene zhodnotit. 

Předestřený postup samozřejmě porušuje § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř., 

závažnější je však to, že uvedený postup je často i ústavně nonkonformní.288 Ústavní soud 

judikuje, že „…důkazy, jimiž se soud při postupu podle § 132 o.s.ř. (podle zásady volného 

hodnocení důkazů) nezabýval, proto téměř vždy založí nejen nepřezkoumatelnost vydaného 

rozhodnutí (…), ale současně též protiústavnost (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod, čl. 95 odst. 1 úst. zákona č. 1/1993 Sb.).“289 Jak již vyplývá z citovaného judikátu 

Ústavního soudu, je nutno každé opomenutí důkazu hodnotit individuálně, neboť nikoli 

každé opomenutí má ústavněprávní rovinu. Pro úplnost konstatuji, že k opomenutým 

důkazům bude ještě blíže pojednáno v následující subkapitole.  

3.3.5. Zdůvodnění, proč soud neprovedl i další důkazy 

Další nedílnou součástí odůvodnění rozsudku je i zdůvodnění toho, proč soud v řízení 

neprovedl i další důkazy.  

Nejprve se však lze zamyslet nad samotnou formulací, kterou zákonodárce použil. 

Zákonodárce použil formulaci „proč neprovedl i další důkazy“. Formulace „i další důkazy“ 

se mi nejeví jako formulace vhodná. Zákonodárce zvolenou formulací explicitně vyjadřuje 

přesvědčení, že v každém řízení je provedeno určité množství důkazů, přičemž soud 

v určitém procesním stadiu dospěje k názoru, že další důkazy již v řízení provést není 

potřeba. Nepřesnost zmíněné formulace vnímám v tom, že zcela pomíjí skutečnost, že 

existují procesní situace, které soudu umožňují meritorně rozhodnout ve věci, aniž by 

v řízení byl proveden jediný důkaz. Mám na mysli situaci, kdy v řízení bude mezi účastníky 

řízení zcela bezrozporný skutkový stav, přičemž spor mezi účastníky bude spočívat pouze v 

právním hodnocení tohoto skutkového stavu. Nastane-li v řízení tato procesní situace, soud 

má možnost290 při formulaci skutkové právní věty vyjít právě ze shodných tvrzení účastníků 

                                                           
288 VRCHA, Pavel. K odůvodnění rozsudku podle § 157 odst. 2 OSŘ. In: ASPI – Původní nebo upravené texty pro 
ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011 [cit. 17.11.2018]. 
289 Nález ÚS ze dne 16. února 1995, sp. zn. III. ÚS 61/94. 
290 Zmíněnou možnost dává soudu § 120 odst. 3 o.s.ř., podle kterého platí, že „Soud může též vzít za svá 
skutková zjištění shodná tvrzení účastníků.“ Toto ustanovení omezuje dokazování jen na ty skutečnosti, které 
jsou mezi účastníky sporné, jedná se tak mimo jiné i o projev zásady hospodárnosti. V tomto lze nalézt 
souvislost i s § 6 o.s.ř., který klade na soud povinnost, aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly 
podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny. A contrario tedy lze konstatovat, že skutečnosti, které jsou mezi 
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a neprovádět k nim důkazy. Rozhodne–li soud ve věci samé pouze na základě nesporného 

skutkového stavu, k žádnému provádění důkazů nedojde, a tudíž soud nebude muset 

zdůvodňovat, proč neprovedl i jiné důkazy, a to jednoduše z toho důvodu, že takové důkazy 

nikdo nenavrhl k provedení a ani to nebylo potřeba. Nepochybně se jedná o nízký počet 

řízení, ve kterých nedošlo k dokazování, ale taková situace zcela jistě nastat může. Vedle 

toho si lze snadno představit i řízení, ve kterém byly naopak všechny navržené důkazy 

provedeny. I v tomto případě nebude potřeba zdůvodňovat, proč nebyly provedeny i další 

důkazy. Zmíněná formulace obě dvě možné procesní situace zcela zjevně pomíjí. Podle 

mého názoru jde sice o nedostatek § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř., jedná se 

však o nedostatek marginální.  

V tomto směru lze taktéž poukázat na věcný záměr, který volí formulaci „zda a proč 

nevyhověl některým důkazním návrhům.“291 Navrhovaná formulace představuje posun 

k lepšímu v porovnání od stále platné formulace obsažené v § 157 odst. 2 věty první před 

středníkem o.s.ř. Věcný záměr na prvním místě volí částici „zda“ a až poté případně klade 

na soud požadavek, aby zdůvodnil, proč některým důkazním návrhům nevyhověl. Zvolené 

slovo „zda“ vyjadřuje, že zákonodárce si je vědom toho, že existují například výše uvedené 

procesní situace, kdy soud k zamítnutí důkazních návrhů vůbec přikročit nemusí, neboť 

procesní situace toto nebude vyžadovat. Buď žádné důkazní návrhy nebudou vzneseny, 

popřípadě bude všem důkazním návrhům soudem vyhověno. Navrhovanou a v tomto 

odstavci citovanou formulaci obsaženou ve věcném záměru nelze jinak než uvítat. 

Z řečeného tedy vyplývá, že tato část odůvodnění rozsudku věnující se důvodům 

neprovedení dalších důkazů je částí odůvodnění, která bude v odůvodnění rozsudku za 

určitých podmínek absentovat.  

                                                           
účastníky nesporné, není potřeba zjišťovat. Soud však těmito shodnými tvrzeními vázán není a může je i tak 
učinit předmětem dokazování. Zmíněný postup soudu připadá do úvahy zejména tehdy, kdy rozhodnutí 
soudu má být v souladu s kogentními normami hmotného práva. Soud si proto může ověřit pravdivost 
určitých shodných tvrzení účastníků. Ze zmíněného ustanovení § 120 odst. 3 o.s.ř. taktéž plyne, že účastníci 
řízení mohou učinit nespornými toliko údaje (poznatky) o skutkové stránce věci, které by se jinak musely 
prokazovat pomocí důkazních prostředků (rozsudek NS ze dne 14. března 2003, sp. zn. 21 Cdo 1478/2002). 
Ustanovení § 120 odst. 3 o.s.ř. však nedopadá na tzv. „nesporné právní posouzení“ věci. Zde není možné, aby 
soud vzal nesporné právní posouzení účastníků řízení za své (BUREŠ, Jaroslav. Komentář k § 120 o.s.ř. In: 
DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2009. s. 866 – 867. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-107-9). 
291 DOBROVOLNÁ, Eva a DVOŘÁK, Bohumil a LAVICKÝ, Petr a PULKRÁBEK, Zdeněk a WINTEROVÁ, Alena. Věcný 
záměr civilního řádu soudního. Justice.cz [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR 2017 [cit. 26.10.2018]. s. 194. 
Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf  

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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V civilním řízení sporném se plně uplatňuje zásada projednací. Podle této zásady platí, 

že procesní odpovědnost za zjištění skutkového stavu nesou účastníci řízení. Procesní 

iniciativa tedy leží na účastnících, přičemž toto platí i při shromažďování důkazů, kterými 

účastníci řízení zamýšlejí prokázat svá tvrzení. Povinnost tvrdit rozhodné skutečnosti je tedy 

povinností primární. Sekundární povinností je poté povinnost označit k těmto tvrzeným 

skutečnostem důkazy potřebné k jejich prokázání. Zmíněné povinnosti klade na účastníky 

řízení procesní právo, což má za následek, že soud musí účastníku řízení, který těmto 

povinnostem nedostál, poskytnout příslušná poučení.292  

Hovoří se vždy o povinnostech (povinnost tvrzení, povinnost důkazní a s tím spojená 

břemena). Nelze však zapomínat na to, že se nejedná pouze o povinnosti, které tíží účastníky 

řízení, ale jedná se rovněž i o jejich práva. Ve zde pojednávané problematice se jedná o právo 

navrhnout soudu důkazy, kterými účastník zamýšlí prokázat svá tvrzení, přičemž toto právo 

bylo Ústavním soudem označeno za součást práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 

odst. 1 Listiny. Tomuto právu účastníka řízení odpovídá na druhé straně povinnost soudu o 

jeho důkazních návrzích rozhodnout.293 Účastník řízení však nemá automatické právo na to, 

aby soud jeho veškerým důkazním návrhům vyhověl. Soud rovněž nemá povinnost dbát o 

to, aby důkazy prováděné k jednotlivým návrhům jednoho účastníka byly v rovnováze 

k návrhům důkazů jiného účastníka. Toto nelze dovodit ani z § 18 odst. 1 o.s.ř.294 Povinností 

soudu je v každé fázi řízení hodnotit, které důkazy je potřeba provést, a to ve vztahu 

k relevantním tvrzením účastníků.  

O tom, které důkazy budou nebo nebudou v řízení provedeny, rozhoduje pouze 

soud.295 Zmíněná zásada je zcela konkrétním projevem ústavního principu nezávislosti 

soudů zakotveného v čl. 82 Ústavy.296 Ze zmíněné zásady tak implicitně plyne, že soud 

důkazními návrhy účastníků nemůže být vázán. Účastníci řízení tedy činí vůči soudu své 

důkazní návrhy, přičemž soudy tyto návrhy posoudí a následně rozhodnou, které důkazy 

provedou, a které nikoliv. Soud zpravidla neprovede důkazy, které jsou pro rozhodovanou 

věc irelevantní, a jejich případné provedení by ke zjištění skutkového stavu nepřispělo. 

Rovněž také soud neprovede důkazy, které účastník navrhuje pouze účelově (např. veden 

                                                           
292 BUREŠ, Jaroslav. Komentář k § 120 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 861 – 862. Velké komentáře. ISBN 978-80-
7400-107-9. 
293 Nález ÚS ze dne 13. září 1999, sp. zn. I. ÚS 236/98. 
294 V tomto ustanovení je zakotvena zásada rovnosti účastníků v občanském soudním řízení. 
295 Nález ÚS ze dne 3. listopadu 1994, sp. zn. III. ÚS 150/93. 
296 Nález ÚS ze dne 6. ledna 1997, sp. zn. IV. ÚS 191/96. 
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snahou prodloužit řízení). Soud pravděpodobně nevyhoví ani důkaznímu návrhu, který je již 

nadbytečný, přičemž jeho nadbytečnost spočívá v tom, že směřuje k prokázání skutečnosti, 

která již byla prokázána nějakým jiným, a to již dříve provedeným důkazem. V poslední 

řadě soud nevyhoví důkaznímu návrhu na provedení důkazu, který byl získán v rozporu se 

zákonem. Naopak důvodem pro zamítnutí důkazního návrhu nemůže zásadně být 

nevěrohodnost důkazu. Soud si úsudek o věrohodnosti důkazu, či o opaku, činí až ve fázi 

hodnocení již provedeného důkazu.297 

V tom, který důkaz soud provede, a který naopak nikoliv, nemůže panovat libovůle. 

Navrhne-li účastník řízení takový důkaz, který se bezprostředně týká rozhodné skutečnosti, 

je soud povinen tento důkaz provést. Soud takový důkazní návrh nemůže zamítnout 

s pouhým odůvodněním, že od něj nelze očekávat potvrzení pravdivosti tvrzených 

skutečností.298 Pokud soud následně rozhodne ve věci samé nepříznivě ve vztahu 

k takovému účastníku, a to jen proto, že takový účastník neunesl své důkazní břemeno 

ohledně jeho tvrzených skutečností, nelze jinak než uzavřít, že tento soud pochybil. Soud 

nemůže zamítnout relevantní důkazní návrhy a pak rozhodnout tak, že příslušný účastník 

neunesl důkazní břemeno.299 Nastíněný postup soudu porušuje čl. 36 odst. 1 Listiny, přičemž 

nelze jinak než konstatovat, že zmíněným postupem je dotčenému účastníku odpíráno právo 

na spravedlivý proces. Závěr o neusnesení důkazního břemene je možno učinit až po řádném 

a úplném provedení navržených důkazů, pokud i přesto tvrzená relevantní skutečnost nebude 

objasněna.300 

Dospěje-li soud k závěru, že důkaznímu návrhu nevyhoví, je potřeba předmětný 

důkazní návrh usnesením zamítnout. Jedná se o usnesení toliko procesního charakteru, 

kterým se upravuje vedení řízení, přičemž proti tomuto usnesení není odvolání přípustné  

(§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).301 Ve vztahu k § 169 odst. 2 věta první o.s.ř. pak platí, že 

usnesení, kterým se upravuje vedení řízení, nemusí obsahovat odůvodnění. K zamítnutí 

                                                           
297 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 120 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 594 - 595. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
298 Usnesení Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 31. ledna 1972, sp. zn. 6 Co 344/71. 
299 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 8. dubna 1994, sp. zn. 6 Cdo 107/93, který byl uveřejněn 
v časopisu Soudní rozhledy: nová soudní rozhodnutí soudů České republiky: měsíčník české, zahraniční a 
evropské judikatury. Praha: C. H. Beck, 1995, 1 (3), 54. ISSN 1211-4405. 
300 Nález ÚS ze dne 13. září 1999, sp. zn. I. ÚS 236/98. 
301 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 202 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád II. § 201 až 376: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1600. Velké komentáře. ISBN 978-80-
7400-107-9.  
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důkazního návrhu dojde nejčastěji při samotném jednání, přičemž toto usnesení bude 

zaznamenáno v protokolu o jednání. Odůvodnění v něm bude s největší pravděpodobností 

absentovat, neboť toto usnesení nemusí být odůvodněno. V tomto smyslu jsem však toho 

názoru, že dojde-li k zamítnutí důkazního návrhu při jednání a navíc v přítomnosti účastníka 

řízení, který tento návrh vůči soudu učinil, měl by soud alespoň stručně sdělit, z jakého 

důvodu byl důkazní návrh zamítnut.302 Dotčený účastník potom neodchází z jednací síně 

s pocitem, že se soud jeho důkazním návrhem vůbec nezabýval a pouze ho bez dalšího 

zamítnul.  

Dospěje-li řízení k vydání rozsudku, přičemž v průběhu řízení byl zamítnut důkazní 

návrh, stíhá soud povinnost důvody, které vedly k zamítnutí důkazního návrhu, vyložit 

v odůvodnění rozsudku.303 Této povinnosti soudu koreluje právo účastníka řízení, aby byl 

seznámen s tím, proč soud jeho důkaznímu návrhu nevyhověl. Ústavní soud dovodil, že toto 

účastníkovo právo je imanentní jeho právu na spravedlivý proces garantovaného v čl. 36 

odst. 1 Listiny.304 Povinnost soudce sdělit důvody neprovedení i jiných důkazů tedy neplyne 

pouze z § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř., ale plyne rovněž i ze 

samotného ústavního pořádku ČR. Aby soudce této povinnosti dostál, musí v odůvodnění 

rozsudku shrnout své myšlenkové postupy hodnotící navržený důkaz ve vztahu k potřebě 

jeho (ne)provedení. Absentuje-li tato hodnotící úvaha, Ústavní soud konstatuje, že tato 

absence způsobuje nepřezkoumatelnost samotného rozhodnutí, neboť v tomto lze spatřovat 

onu libovůli, čímž je porušen čl. 2 odst. 2 Listiny.305 

Pro úplnost je nutné dodat, že v případě, kdy soud hodlá důkaznímu návrhu vyhovět, 

nevydává o tom žádné rozhodnutí. Důkaznímu návrhu účastníka soud vyhoví tak, že jím 

navržený důkazní prostředek v řízení provede. 

Na tomto místě je rovněž nutné opětovně blíže pojednat, a to i ve vztahu k již 

řečenému, o zmíněné problematice opomenutých důkazů. Účastník řízení má právo 

navrhovat důkazy, přičemž soud má povinnost o těchto návrzích rozhodnout. Pokud však 

soud důkazní návrh nezamítne a pokud ani tento důkaz v řízení neprovede, jedná se o 

opomenutý důkaz. Problematika opomenutých důkazů má často i ústavněprávní rovinu. 

Ústavní soud judikoval, že opomenuté důkazy zakládají nepřezkoumatelnost vydaného 

                                                           
302 Zmíněný postup soudu je možno podle mého mínění dovodit z nálezu ÚS ze dne 13. října 2011, sp. zn. I. 
ÚS 2610/11. 
303 Nález ÚS ze dne 22. června 2000, sp. zn. III. ÚS 68/99. 
304 Nález ÚS ze dne 13. září 1999, sp. zn. I. ÚS 236/98. 
305 Nález ÚS ze dne 13. října 2011, sp. zn. I. ÚS 2610/11. 
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rozhodnutí, a tudíž i protiústavnost takového rozhodnutí. Postupuje-li soud tak, že se 

s důkazními návrhy žádným způsobem nevypořádá, je možno v takovém postupu spatřovat 

rozpor s čl. 36 odst. 1 Listiny a zároveň i rozpor s čl. 6 Úmluvy.  

Sám Ústavní soud připouští, že zmíněné procesní pochybení soudu v podobě 

opomenutých důkazů nebude vždy porušovat právo na spravedlivý proces dotčeného 

účastníka. V takovém případě se bude například jednat o důkazní návrhy, které jsou ve 

vztahu k předmětu řízení zcela marginální, a tudíž nemohou vést k objasnění skutečností a 

otázek podstatných pro dané řízení. Dále se může jednat i o důkazní návrhy, jež jsou činěny 

účastníkem řízení jen za účelem zdržování samotného řízení. Opomene-li soud takové 

důkazní návrhy, nebude v tomto spatřován ústavní deficit v podobě porušení čl. 36 odst. 1 

Listiny či čl. 6 Úmluvy.306 Pro úplnost je však nutné dodat, že ač Ústavní soud ve zmíněných 

případech ústavněprávní dimenzi neshledává, neznamená to, že se stále nejedná o vadu 

řízení. Nepochybně se stále jedná o porušení procesních předpisů (§ 120 odst. 1 o.s.ř. a  

§ 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř.). 

3.3.6. Závěr o skutkovém stavu (skutková právní věta) 

Na úvod této subkapitoly je nutné zmínit § 153 odst. 1 o.s.ř., podle něhož „soud 

rozhoduje na základě zjištěného skutkového stavu věci.“ V tomto ustanovení je zakotvena 

zásada, že skutkovým podkladem rozhodnutí jsou zejména skutečnosti, které se staly soudu 

známé prostřednictvím řádně provedeného dokazování.307 Odborná literatura proto definuje 

skutkovou právní větu tak, že se jí rozumí logicky propojený souhrn (dílčích) skutkových 

zjištění získaných z důkazů, ze kterých soud čerpal předmětná skutková zjištění.308 Nelze 

však pominout, že skutkovým podkladem pro rozhodnutí mohou být i shodná tvrzení 

účastníků a dále vše, co v řízení vyšlo najevo.309 Skutkovou právní větu následně soud 

právně zhodnotí.  

Jaké následky má absence skutkové právní věty v odůvodnění rozsudku. Nevyplývá–

li z odůvodnění rozsudku závěr o skutkovém stavu, vznikají tak primárně pochybnosti o tom, 

                                                           
306 Nález ÚS ze dne 26. března 2015, sp. zn. II. ÚS 2067/2014. 
307 Ze zmíněné zásady samozřejmě existují výjimky (např. rozhodnutí na základě pravidel o důkazním břemeni, 
rozhodování rozsudkem pro zmeškání a rozsudkem pro uznání, rozhodování platebním rozkazem či 
rozhodování o předběžných opatřeních podle § 74 a násl. o.s.ř.). 
308 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 52. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
309 DVOŘÁK, Bohumil. Komentář k § 153 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: 
Občanský soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 720. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
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co vlastně soud právně zhodnotil. Vedle toho se zcela jistě jedná o vadu, a to z toho důvodu, 

že odůvodnění rozsudku nerespektuje požadavky plynoucí z § 157 odst. 2 věty první před 

středníkem o.s.ř. Zmíněná vada může mít, ale také nemusí mít, procesní důsledky. K tomuto 

lze uvést příklad z praxe. V rozhodované věci odvolací soud v odůvodnění svého rozhodnutí 

uvedl pouze výčet jednotlivých skutkových zjištění. Závěr o skutkovém stavu zcela chyběl. 

Dále v této věci odvolací soud tento výčet jednotlivých skutkových zjištění právně zhodnotil, 

avšak odlišně oproti soudu prvního stupně. V procesní situaci, kdy odvolací soud 

prezentoval odlišný právní názor oproti právnímu názoru soudu prvního stupně, Nejvyšší 

soud konstatoval, že právě absence závěru o skutkovém stavu v odůvodnění rozhodnutí 

odvolacího soudu je vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.  

Sám Nejvyšší soud však prezentuje názor, že absence závěru o skutkovém stavu 

v odůvodnění rozsudku nebude vždy způsobovat nepřezkoumatelnost rozsudku.310 

V intencích citovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu se proto domnívám, že absence 

skutkové právní věty v odůvodnění rozsudku sama o sobě nebude mít procesní důsledky ve 

smyslu zrušení takového rozsudku. Tyto procesní důsledky však mohou nastat ve chvíli, kdy 

ke zmíněné absenci přistoupí další relevantní skutečnosti. Jako příklad lze uvést situaci, kdy 

bude nejasné, z jakého zjištěného skutkového stavu soud vyšel při jeho právním zhodnocení. 

Nebude-li toto možné z odůvodnění zjistit, lze pak hovořit o možné nepřezkoumatelnosti 

rozsudku. 

Závěr o skutkovém stavu je tvořen jednotlivými skutkovými zjištěními. Tato 

jednotlivá skutková zjištění soud následně logicky propojí, čímž se v souhrnu vytvoří 

celkový skutkový obraz rozhodované věci (závěr o skutkovém stavu), který bude následně 

soud právně hodnotit. Aby však soud mohl přistoupit k právnímu zhodnocení zjištěného 

skutkového stavu, musí být skutkový stav zjištěn úplně, a to bez pochybností. Jsou-li v řízení 

pochybnosti o skutkových okolnostech rozhodované věci ve vztahu ke skutkovým 

okolnostem předvídaným v hypotéze právní normy, nelze takovou právní normu aplikovat 

na takto nejasný skutkový stav. Na tomto místě je vhodné připomenout § 153 odst. 1 o.s.ř., 

podle kterého je pro rozhodnutí soudu relevantní zjištěný skutkový stav a nikoli skutkový 

stav, který je pouze pravděpodobný či možný. Před aplikací právní normy je tedy nezbytné 

nejprve pochybnosti o skutkovém stavu rozptýlit, což se děje v rámci hodnocení důkazů 

soudem. Nelze rovněž vyloučit provedení dalších důkazů, aby pochybnosti byly odstraněny. 

                                                           
310 Rozsudek NS ze dne 18. února 2010, sp. zn. 30 Cdo 541/2008. 
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Je-li tedy skutkový stav věci již postaven najisto, takto zjištěný skutkový stav soud podřadí 

pod příslušnou právní normu či učiní závěr, že taková subsumpce není možná.311 Z výše 

řečeného tak plyne, že závěr o skutkovém stavu nemůže vycházet z rozporných skutkových 

zjištění. Založí-li soud skutkovou právní větu na rozpornosti skutkových zjištění, které jsou 

elementární pro právní zhodnocení věci, bude se opět primárně jednat o vadu rozsudku 

spočívající v tom, že odůvodnění rozsudku není souladné s § 157 odst. 2 věty první před 

středníkem o.s.ř. V nastíněné situaci však lze spatřovat i naplnění dovolacího důvodu podle 

§ 241a odst. 1 věty první o.s.ř. (rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném 

právním posouzení věci).312 

Z výše řečeného vyplývá i to, že závěr o skutkovém stavu a jeho následné právní 

posouzení nelze vnímat izolovaně. Nelze proto postupovat tak, že soud nejprve postaví 

najisto skutkový stav a až poté se začne zamýšlet nad právním zhodnocením zjištěného 

skutkového stavu. Dovolím si tvrdit, že soud musí postupovat obráceně. Dříve než bude 

soudem přistoupeno ke zjišťování skutkového stavu, musí mít soud alespoň předběžně jasno 

v tom, jakou právní normu na rozhodovanou věc zamýšlí aplikovat. Toto je zcela zásadní, 

neboť v opačném případě by soud v rámci dokazování vůbec nevěděl, co má být 

zjišťováno.313  

3.3.7. Právní posouzení věci 

Žalobce, obraceje se na soud se svým nárokem, není povinen svůj nárok zdůvodnit po 

právní stránce. Je tomu tak proto, že řízení je ovládáno zásadou iura novit curia.314 315 

Zmíněná zásada vyjadřuje, že soudce právo zná, a tudíž toto právo není potřeba dokazovat. 

Účastníci řízení mají toliko povinnost soudu poskytnout relevantní skutková tvrzení, 

přičemž soud poté na dokazováním zjištěný skutkový stav aplikuje právo. Účastníci řízení 

tedy nemusí vůči soudu prezentovat svůj právní názor. To samozřejmě neznamená, že toto 

činit nesmí. Lze rovněž říci, že zejména účastníci řízení zastoupeni osobou s právním 

vzděláním svůj tvrzený nárok téměř vždy doplňují i o jeho právní zdůvodnění. Vzhledem 

                                                           
311 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 53. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
312 Rozsudek NS ze dne 24. března 2010, sp. zn. 30 Cdo 677/2010. 
313 GERLICH, Karel. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním: studie k revisnímu a zrušovacímu 
řízení před nejvyšším soudem. Praha – Brno: Orbis, 1934. s. 16. Sbírka spisů právnických a 
národohospodářských. 
314 Z latiny přeloženo jako „práva zná soud.“ (ŠEDOVÁ, Marie. Latina pro právníky. 5. nezměněné vydání. Brno: 
Masarykova univerzita, 2014. s. 227. Edice učebnic PrF MU ; č. 506. ISBN 978-80-210-6844-5). 
315 Rozsudek NS ze dne 4. prosince 2007, sp. zn. 22 Cdo 4457/2007. 
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k výše uvedené zásadě však soud tímto účastníkovým právním zdůvodněním vázán není a 

může zvolit při řešení věci svou vlastní právní úvahu.316  

Ač žalobce v rámci žaloby či žalovaný v rámci své procesní obrany představili soudu 

svůj právní pohled na věc, popřípadě toto účastníci neučili vůbec, musí soud již v rámci 

přípravy jednání provést předběžnou hmotněprávní kvalifikaci rozhodované věci. Toto je 

nezbytné pro případnou aplikaci § 118a odst. 2 o.s.ř., kdy podle tohoto ustanovení platí, že 

„má-li předseda senátu za to, že věc je možné po právní stránce posoudit jinak než podle 

účastníkova právního názoru, vyzve účastníka, aby v potřebném rozsahu doplnil vylíčení 

rozhodných skutečností…“ 317 318 Účastníci řízení se tak s právním posouzením soudce, i 

když předběžným, mohou seznámit ještě dříve než v rámci samotného odůvodnění 

rozsudku. 

Účastníci řízení se tedy s právním posouzením rozhodované věci soudem nemusí 

nutně seznámit až v odůvodnění rozsudku. Odůvodnění rozsudku však již nezbytně musí 

obsahovat i právní posouzení. Pokud toto právní posouzení v odůvodnění zcela absentuje, 

judikatura zcela správně dovodila, že příslušný rozsudek je nepřezkoumatelný.319  

Právní posouzení věci je vzhledem k zásadě iura novit curia výlučné oprávnění soudu. 

Zároveň však je to i jeho povinnost. Soud tuto svou povinnost nemůže přenést na jiný 

subjekt. V této souvislosti je nutno zmínit znalce a jeho znalecký posudek. Pokud je nutno 

pro posouzení skutkového stavu užít odborné znalosti, soud zpravidla za tímto účelem 

ustanoví znalce. V usnesení, kterým je znalec ustanoven, soud znalci vymezí jeho úkol a určí 

skutečnosti, ke kterým se má znalec vyjádřit. Soud však nesmí uložit znalci, aby zkoumané 

skutečnosti podrobil právní kvalifikaci.320 Znalci se však nezřídka ve svých posudcích 

vyjadřují i právnímu posouzení jimi zkoumané věci, aniž by to bylo soudem uloženo. Ani 

k takovému právnímu posouzení znalce soud nesmí přihlížet. Toto platí zcela kategoricky, 

                                                           
316 KÜHN, Zdeněk. Iura novit curia: aplikace starého principu v nových podmínkách. Právní rozhledy: časopis 
pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2004, 12 (8), 295 – 296. ISSN 1210-6410. 
317 Uvedená poučovací povinnost soudu je také konkrétním projevem zásady předvídatelnosti rozhodnutí. 
Soud si však musí být vědom toho, že limitem této poučovací povinnosti je § 5 o.s.ř., podle kterého platí, že 
„Soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech.“ 
318 JIRSA, Jaromír. Komentář k § 118a o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský 
komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 262. ISBN 978-80-7552-034-0. 
319 Rozsudek NS ze dne 21. února 2001 sp. zn. 29 Cdo 2418/99. 
320 BUREŠ, Jaroslav. Komentář k § 127 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 892 – 893. Velké komentáře. ISBN 978-80-
7400-107-9. 
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jakýkoli outsourcing povinnosti soudu provést náležité právní posouzení zjištěného 

skutkového stavu je zapovězen. 

Má-li soud náležitě zjištěn skutkový stav, přistoupí k vyhledání vhodné právní normy 

(vhodného pravidla chování), která na posuzovanou věc podle přesvědčení soudu dopadá.321 

Toto se děje na základě soudcovy myšlenkové (intelektuální) činnosti, kdy pomocí výkladu 

právních norem zjišťuje jejich konkrétní obsah. Jinými slovy lze také říci, že soudce zjišťuje 

pravidlo chování, které následně aplikuje na zjištěný skutkový stav. Aplikaci právní normy 

na zjištěný skutkový stav tedy nezbytně musí předcházet interpretace právní normy.322 Karel 

Gerlich pregnantně vystihl podstatu této činnosti soudu, kdy podle něj je interpretace právní 

normy nutná, neboť v právním řádu se nevyskytují právní normy v takové slovesné podobě, 

aby je bylo možno ihned na určitou věc aplikovat.323 

Uvedená činnost soudu však v sobě skýtá mnohá úskalí. Jedná se o složitý myšlenkový 

proces, jež klade na soudce nemalé nároky, a to jednak na jeho osobní vlastnosti (pozornost, 

soustředěnost, schopnost logického úsudku apod.), tak i na soudcovu erudici. Občanský 

soudní řád však počítá s tím, že (nejen) při této činnosti může dojít k pochybení. Zmíněná 

pochybení mohou spočívat v tom, že soud sice správně zjistí skutkový stav, avšak na takto 

správně zjištěný skutkový stav aplikuje nesprávnou právní normu, popřípadě soud sice zvolí 

správnou právní normu, avšak tuto právní normu chybně vyloží. Pochybení může spočívat i 

v tom, že soud neúplně či vnitřně rozporně zjistí skutkový stav a na takto zjištěný skutkový 

stav aplikuje právní normu. V poslední řadě může nastat situace, kdy soud ze zjištěných 

skutečností dovodí zcela chybné právní závěry.324 Nejen z toho důvodu je možno 

v občanském soudním řádu nalézt procesní mechanismy, v rámci kterých má dojít k nápravě 

zmíněných procesních nedostatků. 

Soud má povinnost zjištěný skutkový stav právně posoudit. Aby soud této povinnosti 

dostál, musí v odůvodnění uvést konkrétní právní předpis, ze kterého při právním posouzení 

rozhodované věci vyšel.325 Z uvedeného judikátu by snad mohlo být doslovným výkladem 

                                                           
321 Uvedená činnost soudu je nazývána interpretací. 
322 GERLICH, Karel. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním: studie k revisnímu a zrušovacímu 
řízení před nejvyšším soudem. Praha – Brno: Orbis, 1934. s. 20 – 21. Sbírka spisů právnických a 
národohospodářských.  
323 GERLICH, Karel. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním: studie k revisnímu a zrušovacímu 
řízení před nejvyšším soudem. Praha – Brno: Orbis, 1934. s. 17. Sbírka spisů právnických a 
národohospodářských. 
324 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 56. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
325 Rozsudek NS ze dne 21. února 2001 sp. zn. 29 Cdo 2418/99. 
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dovozováno, že k řádnému právnímu posouzení věci plně postačuje v odůvodnění rozsudku 

poukázat na konkrétní právní předpis.326 Podle mého názoru nemůže být pochyb o tom, že 

právní posouzení provedené toliko odkazem na právní předpis je naprosto nedostatečné. Lze 

si snadno představit právní případ, který je možno podřadit pod vícero různých ustanovení 

téhož právního předpisu (např. ObčZ), přičemž tato ustanovení se navzájem vylučují. 

V takovém světle pak odůvodnění rozsudku provedené odkazem pouze na např. ObčZ 

nemůže obstát. Soud tímto způsobem účastníkům řízení vůbec neozřejmí, k jakému 

právnímu názoru se přiklonil a proč. A to je přeci smyslem právního posouzení věci. 

Z řečeného tedy musí vyplynout dílčí závěr, že odůvodnění rozsudku musí obsahovat i 

konkrétní normu (konkrétní pravidlo chování), pod kterou soud zjištěný skutkový stav 

podřadil.327 Tomuto požadavku může soud dostát dvojím způsobem.  

Primárně soud může v odůvodnění uvést přesné citace všech právních norem, které na 

zjištěný skutkový stav dopadají. Lze přisvědčit, že tento způsob může být vhodný pro 

účastníka řízení práva neznalého, popřípadě účastníka řízení nezastoupeného osobou 

s právním vzděláním. V nastíněném způsobu tak má účastník možnost se s textem právní 

normy či právních norem seznámit přímo v odůvodnění, což mu zcela jistě může usnadnit 

orientaci v odůvodnění a hlavně přispět k celkovému porozumění rozsudku.328 To však platí 

pouze tehdy, cituje-li soud v odůvodnění pouze nezbytné právní normy, resp. právní normy, 

které jsou pro řešení věci podstatné. Cituje-li soud všechna ustanovení, která více či méně s 

rozhodovanou věcí souvisejí, lze si tak těžko představit, že takové odůvodnění bude pro 

účastníky řízení přehledné a přispěje k celkovému porozumění.  

Druhou možností, jak soud může dostát povinnosti v odůvodnění uvést konkrétní 

právní normu, je vhodně začlenit konkrétně aplikované ustanovení určitého právního 

předpisu přímo do části odůvodnění, ve které soud právně hodnotí zjištěný skutkový stav. 

Použije-li soud v odůvodnění toliko odkaz na konkrétní právní normu, může si každý 

doslovné znění příslušné právní normy ve Sbírce zákonů vyhledat.329 Pro osobu práva 

neznalou toto může být poněkud méně komfortní, ale nepříznivé dopady na rozsudek 

                                                           
326 Právní posouzení by v takovém případě vypadalo například tak, že by soud uvedl, že zjištěný skutkový stav 
posoudil například podle ObčZ. 
327 Rozsudek NS ze dne 20. ledna 2011, sp. zn. 26 Cdo 583 / 2009. 
328 JIRSA, Jaromír. Komentář k § 157 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský 
komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 492. ISBN 978-80-7552-034-0.  
329 JIRSA, Jaromír. Komentář k § 157 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský 
komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 492. ISBN 978-80-7552-034-0. 
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z hlediska jako přehlednosti, přesvědčivosti, ba dokonce i nepřezkoumatelnosti toto mít 

nebude.  

Osobně se kloním k tomu, aby soud v odůvodnění citoval celá znění příslušných 

právních norem. Pochopitelně však pouze těch právních norem, které soud při své aplikační 

úvaze skutečně použil. Domnívám se, že pro jakéhokoli čtenáře rozsudku je toto řešení zcela 

jistě komfortnější než druhý zmíněný způsob. Lze si však představit i závažnější důvody. 

Právní předpisy, resp. právní normy se mohou v čase měnit. Ocituje-li soud v odůvodnění 

přesné znění právní normy, bude i napříště postaveno najisto, z jakého textu právní normy 

soud při svém rozhodování vyšel, a to i tehdy, změní-li se v budoucnu text právní normy. 

Je nutné si uvědomit, že právní posouzení věci a uvedení relevantních právních norem 

v odůvodnění, ať již provedené jakýmkoli výše nastíněným způsobem, jsou dvě rozdílné 

věci. Těžiště právního posouzení věci leží jinde než v pouhých citacích právních předpisů. 

Soud nemůže rezignovat na svou povinnost právně posoudit zjištěný skutkový stav tak, že 

do odůvodnění toliko zkopíruje příslušná znění právních předpisů nebo toliko označí 

aplikované ustanovení příslušného právního předpisu.330 Jde o to, že soud má primárně 

povinnost v odůvodnění vyložit svou právně aplikační úvahu, která ho vedla k subsumování 

zjištěného skutkového stavu pod příslušnou právní normu.331 V rámci právně aplikační 

úvahy by měl soud osvětlit, z jakého důvodu použil (třeba i v odůvodnění citovanou) určitou 

právní normu. Měl by pravidlo chování obsažené v právní normě vyložit a vymezit obsah 

takové právní normy. V neposlední řadě je nutné takto vymezený obsah právní normy 

aplikovat na zjištěný skutkový stav.332 Pouze tehdy, bude-li v odůvodnění obsažena tato 

právně aplikační úvaha, bude možno označit provedené právní posouzení věci za precizní. 

Přikazuje-li § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř. soudu provést právní posouzení 

věci, lze tedy tento zákonný požadavek přeformulovat tak, že toto ustanovení požaduje, aby 

soud v odůvodnění provedl právně aplikační úvahu v podobě srozumitelné interpretace 

právní normy aplikované na zjištěný skutkový stav.  

                                                           
330 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 157 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 758 - 759. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
331 Rozsudek NS ze dne 11. června 2009, sp. zn. 33 Cdo 500/2007. 
332 Rozbor a zhodnocení úrovně soudních rozhodnutí v občanském soudním řízení u soudů prvního stupně, 
projednané a schválené usnesením presidia Nejvyššího soudu z 23.11.1967, Prz 36/67. In: Nejvyšší soud o 
občanském soudním řízení a řízení před státním notářstvím. Sborník směrnic, usnesení, rozborů a zhodnocení 
soudní praxe pléna a presidia Nejvyššího soudu 1965 – 1967. Praha: SEVT, 1974. s. 143. 
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V rámci odůvodnění musí soud uvést jednoznačnou právně aplikační úvahu. Není 

přípustné činit různé, vzájemně v rozporu stojící aplikační úvahy.333 Je nezpochybnitelnou 

povinností soudu, aby právně posoudil zjištěný skutkový stav, a to jednoznačně. Na tomto 

místě je vhodné opětovně zmínit zásadu, že soud právo zná. Soud nemůže činit alternativní 

aplikační úvahy, jež jsou možné na zjištěný skutkový stav aplikovat. Nejvyšší soud se takto 

vyjádřil k odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu, který v části týkající se právního 

posouzení věci uvedl, že „právně posoudil a rozhodl podle právních norem, které i 

potencionálně, vzhledem k nejednotnosti výkladu mohou na danou situaci dopadat.“334 335 

Nejvyšší soud vytkl soudu prvního stupně následující postup, kdy tento soud prvního stupně 

zamítl žalobu z důvodu absence naléhavého právního zájmu,336 avšak v odůvodnění se vedle 

toho také případem zabýval meritorně. Odvolací soud toto rozhodnutí soudu prvého stupně 

potvrdil, i když měl toto rozhodnutí zrušit.337 Z uvedeného plyne, že soud vždy musí na 

posuzovaný případ zvolit jedno, popřípadě i více vhodných pravidel chování, jež sjednocuje 

jednoznačná právně aplikační úvaha. 

V soudní praxi se často objevují případy, kdy právní řešení rozhodované věci bez 

dalšího neplyne z obecně závazného předpisu. Ve zmíněných případech musí soud ve svém 

odůvodnění dostatečným způsobem uvést svou právní úvahu vycházeje při této činnosti i 

z publikované judikatury nebo také z názorů právní vědy. V této souvislosti je však zásadní, 

že pouhý odkaz na takovou judikaturu není dostatečný. Soud se nemůže zbavit své 

povinnosti řádné zdůvodnit své rozhodnutí tím, že toliko uvede spisovou značku určitého 

judikátu, jehož závěry jsou podle přesvědčení soudu použitelné v jím rozhodované věci. 

Argumentuje-li soud judikaturou, musí kromě samotného odkazu uvést i svou argumentační 

úvahu, na základě které soud dospěl k závěru, že na zjištěný skutkový stav mohou dopadat 

závěry obsažené v citované judikatuře. V případě, že taková argumentační úvaha soudu 

v odůvodnění absentuje, jde o rozhodnutí, které je opět nepřezkoumatelné.338 Řečené platí o 

to víc v okamžiku, kdy je v řízení jeho účastníky argumentováno judikaturou či závěry 

                                                           
333 Často je taková situace označována jako „právní posouzení věci na výběr.“ 
334 Rozsudek NS ze dne 21. září 2016, sp. zn. 30 Cdo 789/2016 ve znění opravného usnesení NS ze dne 2. 
listopadu 2016, sp. zn. 30 Cdo 789/2016. 
335 Považuji za vhodné na tomto místě uvést, že proti citovanému rozsudku NS ze dne 21. září 2016, sp. zn. 30 
Cdo 789/2016, ve znění opravného usnesení NS ze dne 2. listopadu 2016, sp. zn. 30 Cdo 789/2016, byla 
podána ústavní stížnost, o které však k datu uzavření této práce nebylo Ústavním soudem rozhodnuto 
(příslušné řízení je vedeno pod sp. zn. I ÚS 3926/16). 
336 § 80 o.s.ř. 
337 Rozsudek NS ze dne 21. února 2017, sp. zn. 30 Cdo 3762/2016. 
338 Rozsudek NS ze dne 29. května 2013, sp. zn. 30 Cdo 1238/2013. 
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právní vědy. V takovém případě má soud povinnost se v rámci odůvodnění s těmito 

argumenty účastníků dostatečným způsobem vypořádat, tedy sdělit, z jakých důvodů je 

považuje za relevantní, či z jakých důvodů nikoli. Pouze dostojí-li soud tomuto požadavku, 

může takové odůvodnění působit přesvědčivě a zároveň může legitimizovat samotné 

rozhodnutí v tom smyslu, že správný výklad práva je právě ten výklad, který soud zvolil.  

Jak již bylo uvedeno, právní argumenty prezentované účastníky řízení nejsou bez 

dalšího pro soud závazné. Soud však má povinnost se s nimi v odůvodnění vypořádat. Právní 

názor účastníků řízení však nemusí být po celé řízení neměnný. Vlivem soudu, nebo i bez 

tohoto vlivu, se právní názory účastníků řízení mohou v průběhu řízení změnit. Musí se tedy 

soud vypořádávat se všemi prezentovanými právními názory účastníků? Řešení poskytl 

Ústavní soud ve svém nálezu, ve kterém důrazně vytkl soudu prvního stupně, že se ve svém 

rozhodnutí vypořádával se zcela jinou právní argumentací než argumentací, která byla 

uplatňována v závěrečném návrhu.339 Tento postup soudu byl opět Ústavním soudem 

shledán jako rozporný s čl. 36 odst. 1 Listiny.340 Soud tak má povinnost se především 

vypořádat s tou právní argumentací účastníků řízení, kterou účastníci prezentovali ve svém 

závěrečném návrhu. Pokud však soud právní argumenty účastníků zcela opomene, je možno 

konstatovat, že rozhodnutí soudu porušuje základní lidské právo plynoucí z čl. 36 odst. 1 

Listiny.341  

Povinnost soudu vypořádat se dostatečným a přesvědčivým způsobem s právní 

argumentací účastníků řízení však není bezbřehá. Pokud z odůvodnění rozsudku vyplývá 

dostatečným způsobem vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami soudu při hodnocení 

důkazů a právními závěry, není nutné vyžadovat po soudu, aby podrobně reagoval na každý 

argument účastníků řízení.342 V této věci šlo primárně o to, že se soud nevypořádal s 

předloženými důkazy. Závěry Ústavního soudu lze však přiměřeně použít i vůči právní 

argumentaci účastníka řízení. Řečené však obstojí toliko u méně relevantních právních 

argumentů. S těmi zásadními právními argumenty se soud musí vypořádat vždy, v opačném 

                                                           
339 V rozhodované věci žalobce nejprve dovozoval svůj nárok z titulu náhrady škody. Později svůj právní názor 
změnil, kdy dovozoval svůj nárok z titulu jednatelství bez příkazu. Soud prvního stupně se však vypořádal 
toliko s právním názorem žalobce, kdy svůj nárok požadoval z titulu náhrady škody, přičemž pozdější 
argumentaci jednatelstvím bez příkazu ve svém odůvodnění zcela pominul. 
340 Nález ÚS ze dne 17. srpna 2005, sp. zn. I. ÚS 403/03. 
341 Nález ÚS ze dne 17. srpna 2005, sp. zn. I. ÚS 403/03. 
342 Nález ÚS ze dne 30. května 2006, sp. zn. I. ÚS 116/05. 
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případě se rozhodnutí soudu dostane do kolize s čl. 36 odst. 1 Listiny. Uvedený závěr 

podporuje i judikatura ESLP.343 

Jak již bylo v předchozím odstavci naznačeno, odůvodnění rozsudku je v obecné 

rovině souladné s čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 1 Ústavy tehdy, pokud z jeho odůvodnění 

vyplývá vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami soudu při hodnocení důkazů na jedné 

straně a právními závěry na straně druhé. Ústavní soud v řadě svých nálezů opakuje, že 

v případě, kdy se právní závěry soudu dostanou do extrémního nesouladu se skutkovými 

zjištěními anebo pokud z nich v žádné možné interpretaci odůvodnění rozhodnutí 

nevyplývají, porušuje takové rozhodnutí právo na spravedlivý proces.344 Ústavní soud 

vymezuje kritéria, která užívá ke zjištění, zda a v jaké míře orgány veřejné moci (zde např. 

soudy) zasahují do základních lidských práv a svobod. Jedná se o následující kritéria: 

- posouzení ústavnosti aplikovaného ustanovení právního předpisu,345 

- posouzení ústavnosti interpretace daného ustanovení při jeho aplikaci, 

- hodnocení samotné aplikace a dodržení ústavními zákony chráněných procesních 

práv.346 

Je zcela nepochybné, že stejná kritéria používá Ústavní soud při posuzování výše 

uvedených „extrémních nesouladů“. Důležitým slovem v této věci je však ono přídavné 

jméno extrémní. Ústavní soud v celé řadě svých rozhodnutí opakovaně konstatuje, že není 

součástí soustavy obecných soudů a nepřísluší mu tak dozorovat rozhodovací činnost 

obecných soudů.347 Zjišťovat a hodnotit skutkový stav, vykládat a aplikovat jiné než ústavní 

předpisy při řešení konkrétních věcí, je výlučná povinnost obecných soudů. Ústavní soud 

však k dozoru či kontrole nad rozhodovací činností obecných soudů musí přikročit v situaci, 

kdy obecné soudy svými rozhodnutími zasáhnou do ústavně zaručených základních lidských 

práv a svobod.348 Pod touto optikou je potřeba hodnotit zmíněný extrémní nesoulad právních 

závěrů soudu se skutkovými zjištěními. I v případě, ve kterém by Ústavní soud sám 

                                                           
343 Rozsudek ESLP ze dne 21. července 2009, věc Luka proti Rumunsku, stížnost č. 34197/02. 
344 Nález ÚS ze dne 20. června 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94, nález ÚS ze dne 28. června 2007, sp. zn. III. ÚS 290/06 
nebo například nález ÚS ze dne 13. března 2017, sp. zn. I. ÚS 2750/16. 
345 Uvedené kritérium vyplývá již ze samotného znění § 68 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, 
ve znění pozdějších předpisů. 
346 Nález ÚS ze dne 16. února 1995, sp. zn. III. ÚS 114/94. 
347 Například usnesení ÚS ze dne 30. října 2018, sp. zn. II. ÚS 3370/18, nález ÚS ze dne 28. srpna 2018, sp. zn. 
II. ÚS 2177/17, nález ÚS ze dne 26. června 1995, sp. zn. IV. ÚS 6/95 nebo stanovisko pléna ze dne 4. března 
2014, sp. zn. Pl.ÚS-st. 38/14. 
348 Nález ÚS ze dne 13. března 2017, sp. zn. 2750/16. 
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s aplikací podústavního práva349 obecným soudem nesouhlasil, ale zároveň by došel 

k závěru, že se obecný soud tímto řádně zabýval a svůj postup náležitě odůvodnil, Ústavní 

soud by tak neměl důvod zasáhnout do výkladu podústavního práva učiněného tímto 

obecným soudem.350 Podobné závěry také platí i pro hodnocení důkazů obecnými soudy.351 

Pokavaď obecné soudy postupují v souladu s § 132 o.s.ř., Ústavní soud tak nemá pravomoc 

hodnotit hodnocení důkazů obecnými soudy, a to ani tehdy, pokud by se s takovým 

hodnocením sám neztotožnil.352 Ústavní soud tak shledává porušení práva na spravedlivý 

proces pouze tehdy, dosáhne-li uvedený nesoulad právních závěrů soudu se skutkovými 

zjištěními již zmíněného extrému. V opačném případě (v tom neextrémním) se o porušení 

práva na spravedlivý proces nejedná. 

Již výše mnohokrát akcentovaný a dá se říci trochu méně srozumitelný extrémní 

nesoulad právních závěrů se skutkovými zjištěními lze demonstrovat na přiléhavém příkladu 

z praxe. V posuzovaném případě šlo o (ne)vyloučení nemovitých věcí ze soupisu konkursní 

podstaty úpadce.353 Prodávající a nabyvatel se dohodli, že prodávající na nabyvatele převede 

své nemovité věci a následně proto uzavřeli kupní smlouvu. Na majetek prodávajícího byl 

poté prohlášen konkurs a správce konkursní podstaty od kupní smlouvy odstoupil a nemovité 

věci sepsal do soupisu konkursní podstaty úpadce. Správce konkursní podstaty odkazoval 

na své oprávnění plynoucí mu z § 14 odst. 4 věty první před středníkem zákona č. 328/1991 

Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, kde bylo upraveno právo správce 

konkursní podstaty odstoupit od synallagmatických smluv. Uvedené ustanovení zakotvovalo 

oprávnění smluvních stran odstoupit od smlouvy, která ještě nebyla alespoň jednou ze stran 

smlouvy zcela či částečně splněna, a to k okamžiku prohlášení konkursu. Klíčovou otázkou 

se ukázalo být to, zda předmětná kupní smlouva byla již k okamžiku prohlášení konkursu 

alespoň jednou ze stran této kupní smlouvy splněna. Byla-li by již splněna, správce 

konkursní podstaty by od kupní smlouvy odstoupit nemohl, v opačném případě by toto učinit 

mohl. Odvolací soud dospěl k závěru, že úpadce (prodávající) svůj závazek zcela splnil, a to 

tak, že své nemovité věci na kupujícího převedl. Kupní smlouva tak byla již jednou ze stran 

zcela splněna, a tak již nemohlo dojít k odstoupení od této smlouvy. Odvolací soud ke svému 

                                                           
349 ÚS v tomto smyslu rovněž používá sousloví „jednoduché právo.“ 
350 Nález ÚS ze dne 13. března 2017, sp. zn. 2750/16. 
351 Zásada volného hodnocení důkazů je součástí ústavního principu nezávislosti soudů. 
352 Nález ÚS ze dne 1. února 1994, sp. zn. III. ÚS 23/93. 
353 Na rozhodovanou věc dopadala vzhledem k § 432 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, právní úprava obsažená v zákoně č. 328/1991 
Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů a z toho důvodu je na tomto místě uváděna tehdejší 
terminologie. 
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právnímu závěru sdělil, že jeho právní názor vyplynul z provedených důkazů u soudu 

prvního stupně. Následně však Ústavní soud konstatoval, že odvolací soud k takovému 

závěru nemohl dojít, a to z toho důvodu, že se soud prvního stupně touto otázkou vůbec 

nezabýval. Ústavní soud naopak dospěl k závěru, že úpadce (prodávají) svůj závazek z kupní 

smlouvy splnil toliko částečně, neboť byly převedeny jen některé nemovité věci. Závěrem 

Ústavní soud musel konstatovat, že odvolací soud porušil právo na spravedlivý proces, a to 

právě v momentu, kdy posuzoval splnění závazku z kupní smlouvy ze strany úpadce. 

Zjištění, ke kterým odvolací soud dospěl, tak byly v extrémním nesouladu s vykonanými 

skutkovými a právními zjištěními.354 

3.4. Zjednodušené odůvodnění rozsudku 

V § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř. je zakotveno pravidlo, podle kterého 

odůvodnění rozsudku musí obsahovat vždy tam uvedené požadavky. Z tohoto pravidla však 

existují výjimky zakotvené v § 157 odst. 3 a 4 o.s.ř., který mi jsou  

- rozsudky pro uznání, 

- rozsudky pro zmeškání, 

- rozsudky, proti nimž není odvolání přípustné, 

- rozsudky, proti nimž se účastníci vzdali odvolání. 

U výše uvedených rozsudků zákonodárce netrvá na tom, aby jejich odůvodnění měla 

všechny náležitosti, jež jsou obsaženy v § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř.  

Náležitosti odůvodnění zakotvené v § 157 odst. 3 a 4 o.s.ř. jsou v porovnání s § 157 

odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř. mírnější, čímž je tento způsob odůvodnění možné 

nazvat jako způsob zjednodušený. Označení „zjednodušené odůvodnění“ je proto potřeba 

vidět právě ve srovnání s § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř., kde je upraveno 

odůvodnění v tzv. plné podobě.  

Na tomto místě se však lze zamyslet nad systematikou § 157 o.s.ř., zejména pak nad 

systematikou jeho 2., 3. a 4. odstavce. V odstavci druhém jsou uvedeny jednotlivé 

požadavky kladené na obsah odůvodnění rozsudku v jeho tzv. plné podobě. Tento druhý 

odstavec je uvozen „není-li dále stanoveno jinak“, přičemž je nepochybné, že dále je 

stanoveno jinak právě ve 3. a 4. odstavci. Odstavec 3. a 4. § 157 o.s.ř. v tomto smyslu 

představuje výjimku z 2. odstavce § 157 o.s.ř. Ustanovení § 157 odst. 2 o.s.ř. však 

                                                           
354 Nález ÚS ze dne 29. listopadu 2016, sp. zn. II. ÚS 1113/16. 
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neobsahuje pouze jednotlivé požadavky kladené na obsah odůvodnění rozsudku v jeho tzv. 

plné podobě. V tomto odstavci je rovněž zakotveno pravidlo, podle kterého není přípustné 

ze spisu do odůvodnění opisovat skutkové přednesy účastníků řízení a provedené důkazy. 

Dále je v tomto odstavci upraven i apel na soud, že odůvodnění musí být přesvědčivé. 

V poslední řadě třetí věta § 157 odst. 2 o.s.ř. stanoví, že odůvodnění uvedené v písemném 

vyhotovení rozsudku musí být v souladu s vyhlášeným odůvodněním.  

Vystává tedy otázka, zda uvedený obsah 2. odstavce § 157 o.s.ř. (vyjma jednotlivých 

náležitostí odůvodnění v plné podobě) dopadá i na další odstavce tohoto ustanovení. Otázka 

je to skutku významná. Pokud by dopad řečených pravidel dopadal pouze na 2. odstavec  

§ 157 o.s.ř., mělo by toto závažné důsledky. Zákonodárce by tak připustil, že odůvodnění 

rozsudků specifikovaných ve 3. a 4. odstavci by mohlo obsahovat opsané části spisu, dále 

pak by bylo možno odůvodnit tyto rozsudky nepřesvědčivě, a dokonce bylo-li by 

odůvodnění ústně vyhlášeno, jeho písemné vyhotovení by mohlo být odlišné. Odpovědi na 

tyto otázky lze hledat v pravidlech týkajících se výkladu právních předpisů.  

Podle obecných pravidel je paragraf ucelenou obsahovou jednotkou právního 

předpisu, který se týká jedné konkrétní věci. Stejné pravidlo je obsaženo rovněž i 

v legislativních pravidlech vlády.355 Z řečeného tak musí plynout, že je-li paragraf členěn na 

odstavce, musí se všechny tyto odstavce týkat jedné a téže věci. Je-li tedy paragraf členěn 

na odstavce, vystupuje do popředí systematika řazení jednotlivých odstavců za sebou. 

Pakliže je v paragrafu více odstavců, pak musí platit, že obsah každého odstavce paragrafu 

se vztahuje nejen na bezprostředně předchozí odstavec příslušného paragrafu, ale také na 

všechny předcházející odstavce v paragrafu. Stejným způsobem se lze zabývat i 

jednotlivými větami v daném odstavci. V uvedené problematice je významná také role 

středníku. Obsah jednotlivé věty v odstavci se podobně vztahuje na všechny věty v odstavci 

jí předcházející. Aby toto pravidlo neplatilo, lze užít již zmíněný středník. Aby se tedy věta 

vztahovala pouze na větu bezprostředně předcházející, bylo by nutné předcházející větu 

ukončit středníkem a poslední věta by pak měla být částí věty za středníkem.356 Pomocí takto 

popsané souslednosti a obsahové návaznosti části právního předpisu (paragrafu), v tomto 

případě § 157 o.s.ř., lze řešit zmíněný problém.  

                                                           
355 Čl. 39 odst. 2 věta první legislativních pravidel vlády. 
356 MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2011. s. 140 – 141. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-382-0. 
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Úvodem lze zcela jistě konstatovat, že § 157 o.s.ř. nerespektuje již první požadavek 

kladený na obsah jednotlivých paragrafů, kterým je ucelená obsahová jednota paragrafu. 

Ustanovení § 157 odst. 1 o.s.ř. pojednává o tom, jaké náležitosti musí mít písemné 

vyhotovení rozsudku, kdy mezi tyto náležitosti řadí i odůvodnění. V dalších odstavcích se  

§ 157 věnuje už jen odůvodnění. Lze mít za to, že jednotlivé části písemného vyhotovení 

rozsudku a požadavky vztahující se k odůvodnění rozsudku v jeho různých podobách nejsou 

jedna a tatáž věc. Ustanovení § 157 o.s.ř. tedy, podle mého mínění, netvoří obsahovou 

jednotu, jelikož se netýká jedné a téže věci, ale pojednává o věcech, které spolu netvoří jeden 

celek, i když lze připustit, že jsou si obsahově příbuzné. V tomto směru lze vyslovit 

přesvědčení, že bude-li věcný záměr zpracován do paragrafovaného znění, bude si 

zákonodárce tohoto pravidla vědom.357 

Nejprve bych pojednal o povinnosti vyhotovit odůvodnění tak, aby bylo přesvědčivé 

(§ 157 odst. 2 věta druhá o.s.ř.) a o nutnosti souladu vyhlášeného odůvodnění s odůvodněním 

uvedeným v písemném vyhotovení rozsudku (§ 157 odst. 2 věta třetí o.s.ř.). Oběma 

pravidlům je v § 157 odst. 2 o.s.ř. věnována samostatná věta. Podle výše uvedeného 

systematického výkladu by bylo možno dojít k závěru, že takto zvolenou systematikou 

zákonodárce sleduje cíl, aby tato zmíněná pravidla platila pouze u rozsudku, který je nutno 

odůvodňovat v plné podobě. Jsem přesvědčen, že zákonodárce toto v úmyslu zcela jistě 

neměl. Jsem rovněž přesvědčen, že ani soudní praxe toto nečiní. Nelze připustit, aby 

specifické rozsudky uvedené v § 157 odst. 3 a 4 o.s.ř. mohly být jinak odůvodňovány ústně 

v jednací síni a jinak v písemném vyhotovení. Rovněž tak nelze připustit, aby tyto specifické 

rozsudky mohly být odůvodňovány nepřesvědčivě. 

Podobná situace panuje i u pravidla o zákazu opisů přednesů účastníků a provedených 

důkazů ze spisu do odůvodnění. Uvedené pravidlo je zakotveno v § 157 odst. 2 věty první 

za středníkem o.s.ř. Role středníku je zde stěžejní. Podle pravidel systematického výkladu 

platí, že věta za středníkem dopadá pouze na větu před středníkem. Ve světle tohoto pravidla 

opět platí, že zákaz těchto opisů platí jen u rozsudků, které je potřeba odůvodňovat v plné 

podobě, přičemž u rozsudků zmiňovaných v § 157 odst. 3 a 4 o.s.ř. již toho pravidlo neplatí. 

Jsem i zde přesvědčen, že zákonodárce toto učinit nechtěl. Zákonodárcův úmysl směřoval 

proti praxi, kdy soudy doslovně přepisovaly jednotlivé pasáže spisu do odůvodnění, přičemž 

                                                           
357 Z věcného záměru nelze učinit závěr, zda zákonodárce hodlá věnovat obsahovým náležitostem 
odůvodnění samostatný paragraf nebo zda hodlá, stejně jako je tomu dnes, sloučit v jednom paragrafu 
požadavky na obsah písemného vyhotovení rozsudku a obsahové náležitosti odůvodnění. 
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některé takto opsané pasáže byly pro řešení rozhodované věci zcela irelevantní.358 Podle 

mého názoru zákonodárcův úmysl směřoval k zákazu této praxe při vyhotovování veškerých 

odůvodnění rozsudků, a nikoli pouze u rozsudků, jež je nutné odůvodňovat tzv. plně. 

Správnost toho závěru potvrzuje i samotný zákonodárce, který v důvodové zprávě hovoří 

pouze obecně o rozsudcích359, čímž má patrně na mysli všechny druhy rozsudků, tudíž i ty 

zmiňované v § 157 odst. 3 a 4 o.s.ř. 

Zvolená systematika § 157 o.s.ř. tedy připouští postup soudů, který by se mohl dostat 

do rozporu se základními právy účastníků, zejména s ústavně garantovaným právem na 

spravedlivý proces. Takový postup soudů nelze připustit. Řešení tohoto problému lze 

opětovně nalézt v pravidlech, která se týkají výkladu právních předpisů. Právo na 

spravedlivý proces upravené jednak v čl. 36 odst. 1 Listiny, rovněž tak i v čl. 6 Úmluvy, je 

neustále precizováno judikaturou Ústavního soudu či judikaturou ESLP. Řečené se týká i 

práva na odůvodnění rozhodnutí, jež je součástí právě práva na spravedlivý proces. Rovněž 

nelze zapomínat, že povinnost soudů odůvodňovat svá rozhodnutí neplyne jen z § 157 o.s.ř., 

nýbrž plyne přímo z ústavního pořádku ČR.360 Jednotlivé zákony je potřeba vykládat ústavně 

konformním způsobem. Připouští-li tedy systematický výklad § 157 o.s.ř. ústavně 

nonkonformní interpretaci, pak nelze takový výklad použít.361 Podobně nelze pominout ani 

mezinárodní právo. V této souvislosti mám samozřejmě na mysli Úmluvu, která je pro ČR 

závazná, přičemž platí, že ČR své závazky plynoucí z mezinárodního práva dodržuje (čl. 1 

odst. 2 Ústavy). Ustanovení § 157 o.s.ř. je proto potřeba vykládat i v souladu s Úmluvou.362 

Pokládám ve světle výše řečeného systematiku § 157 o.s.ř. jako zcela nevhodnou. 

Zvolená systematika svádí k možným neústavním důsledkům. V této souvislosti je příhodné 

zmínit postoj Ústavního soudu k podobným případům, kdy určitý výklad právní normy vede 

k závěru o její neústavnosti. Ústavní soud se vyslovil, že „V situaci, kdy určité ustanovení 

                                                           
358 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Sněmovní tisk č. 257. s. 141. 3. volební 
období (1998 – 2002). [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=257&CT1=0 
359 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Sněmovní tisk č. 257. s. 141. 3. volební 
období (1998 – 2002). [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=257&CT1=0 
360 Nález ÚS ze dne 26. června 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97. 
361 MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2011. s. 174 – 175. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-382-0. 
362 MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2011. s. 181. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-382-0. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=257&CT1=0
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=257&CT1=0
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právního předpisu umožňuje dvě různé interpretace, přičemž jedna je v souladu s ústavními 

zákony a mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy České republiky a druhá je s nimi v 

rozporu, není dán důvod zrušení tohoto ustanovení. Při jeho aplikaci je úkolem soudů 

interpretovat dané ustanovení ústavně konformním způsobem."363 V podobné věci Ústavní 

soud toto doplnil, kdy konstatoval, že „…teoreticky lze každé ustanovení právního předpisu 

aplikovat nesprávně, tj. v rozporu s ústavními předpisy, leč tato skutečnost sama o sobě 

důvodem k jeho zrušení být nemůže.“364 

Zvolené legislativní řešení výše zmíněných pravidel zakotvených v § 157 odst. 2 věta 

druhá, třetí a věta první za středníkem o.s.ř., je řešení nevhodné a zavádějící. Pod vlivem 

výše citovaných postojů Ústavního soudu se domnívám, že není nutno řešit zde řešený 

právní problém derogačním zásahem ze strany Ústavního soudu. Řešením je ustanovení  

§ 157 o.s.ř. vykládat podle nadřazeného práva, kterým je v tomto případě ústavní pořádek 

ČR a mezinárodní právo. V příští kodifikaci civilního procesu by však bylo vhodné, aby 

zákonodárce těmto zmiňovaným pravidlům věnoval samostatné ustanovení či alespoň 

vlastní (poslední) odstavec příslušného ustanovení. Podle systematického výkladu by se 

takový odstavec vztahoval na všechny odstavce předcházející, čímž by výše uvedené 

pochyby byly rozptýleny. 

Na základě výše řečeného nelze jinak než dovodit, že předmětná pravidla zakotvená v 

§ 157 odst. 2 věta druhá, třetí a věta první za středníkem o.s.ř. platí i pro rozsudky 

vyjmenované v § 157 odst. 3 a 4 o.s.ř. 

3.4.1. Odůvodnění rozsudku pro zmeškání a rozsudku pro uznání 

Soud může rozhodnout ve věci rozsudkem pro zmeškání tehdy, jsou-li pro tento postup 

splněny zákonné podmínky,365 a zároveň takové řešení zákon explicitně nevylučuje.366 367 

                                                           
363 Nález ÚS ze dne 26. března 1996, sp. zn. Pl. ÚS 48/95. 
364 Nález ÚS ze dne 17. listopadu 1998, sp. zn. Pl. ÚS 8/98. 
365 Podle § 153b odst. 1 o.s.ř. platí, že „Zmešká-li žalovaný, kterému byly řádně doručeny do jeho vlastních 
rukou (§ 49) žaloba a předvolání k jednání nejméně deset dnů přede dnem, kdy se jednání má konat, a který 
byl o následcích nedostavení se poučen, bez důvodné a včasné omluvy první jednání, které se ve věci konalo, 
a navrhne-li to žalobce, který se dostavil k jednání, pokládají se tvrzení žalobce obsažená v žalobě o skutkových 
okolnostech, týkající se sporu, za nesporná a na tomto základě může soud rozhodnout o žalobě rozsudkem 
pro zmeškání.“ 
366 Podle § 153b odst. 3 o.s.ř. platí, že „Rozsudek pro zmeškání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a 
schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2), nebo došlo-li by takovým rozsudkem ke vzniku, změně nebo zrušení právního 
poměru mezi účastníky.“ 
367 Vlivem judikatury Ústavního i Nejvyššího soudu však při zjišťování podmínek pro rozhodnutí rozsudkem 
pro zmeškání nelze vycházet pouze jen z § 153b o.s.ř. Je potřeba vedle toho posoudit i okolnosti jednotlivého 
případu, zda řešení v podobě kontumačního rozsudku odpovídá požadavkům vyplývajícím z obecných zásad 
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Následkem zmeškání žalovaného se pokládají tvrzení žalobce obsažená v žalobě o 

skutkových okolnostech týkajících se sporu za nesporná, a tudíž na tomto základě může soud 

rozhodnout o žalobě rozsudkem pro zmeškání. 368 Rozhodovat rozsudkem pro zmeškání je 

zákonná možnost soudu.369 Soud takto postupovat nemusí, ani když jsou proto splněny 

všechny podmínky.370 V souvislosti s kontumačním rozsudkem je nutno zmínit ještě jednu 

zásadní věc. I tehdy, kdy je pod vlivem fikce považován za nesporný skutkový stav, 

nezbavuje to soud povinnosti žalobcem prezentovaný skutkový stav právně posoudit. Pokud 

po tomto právním posouzení je možno dovodit žalobcem uplatněný nárok, soud může vydat 

rozsudek pro zmeškání, v opačném případě toto není možné.371 Rozsudek pro zmeškání tedy 

nelze vnímat pouze jako sankci za nedostavení se k soudu na první jednání ve věci bez 

důvodné a včasné omluvy.  

Podobná situace panuje i u dalšího rozsudku zmiňovaného v § 157 odst. 3 o.s.ř., 

kterým je rozsudek pro uznání. Soud může rozhodnout ve věci rozsudkem pro uznání tehdy, 

jsou-li pro tento postup splněny zákonné podmínky,372 a zároveň takové řešení zákon 

explicitně nevylučuje.373 K uznání nároku ze strany žalovaného může dojít jeho výslovným 

projevem vůle adresovaným soudu, popřípadě k tomuto uznání může dojít na základě fikce. 

Zřetelný rozdíl oproti rozsudku pro zmeškání je v tom, že zatímco vydání kontumačního 

rozsudku je na úvaze soudu, u rozsudku pro uznání toto neplatí. Soud je povinen podle 

výslovného uznání žalovaného nebo podle fikce tohoto uznání tento rozsudek vydat.374 

Naopak stejná situace panuje v tom, že soud nemůže pouze formalisticky zhodnotit, zda jsou 

                                                           
civilního procesu (nález ÚS ze dne 23. února 2016, sp. zn. IV. ÚS 3143/15 nebo rozsudek NS ze dne 17. dubna 
2008, sp. zn. 30 Cdo 3825/2007). 
368 § 153b odst. 1 o.s.ř. 
369 Toto zcela nepochybně plyne ze slova „může“ obsaženého v § 153b odst. 1 o.s.ř. Ke stejnému závěru se 
rovněž přihlásil i ÚS (např. nález ÚS ze dne 18. května 2010, sp. zn. IV. ÚS 377/10). 
370 HRNČIŘÍK, Vít. Komentář k § 153b o.s.ř. In: SVOBODA, Karel a SMOLÍK, Petr a LEVÝ, Jiří a ŠÍNOVÁ, Renáta 
a kolektiv. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 651. Beckova edice 
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. 
371 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 153b o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1050. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
372 Podle § 153a odst. 1 platí, že „Uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který 
je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok 
proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to 
žalobce.“ Podle § 153a odst. 3 platí, že „Rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že 
žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6).“ 
373 Podle § 153a odst. 2 o.s.ř. platí, že „Rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a 
schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2).“ 
374 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 153a o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1040 – 1041 a s. 1044 – 1045. Velké 
komentáře. ISBN 978-80-7400-107-9. 
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splněny zákonné podmínky pro takový postup. Soud nemůže vydat rozsudek pro uznání, 

pokud to povaha věci vylučuje375 či by byl vydaný rozsudek pro uznání v rozporu s právními 

předpisy. I v případě rozsudku pro uznání je tedy pro soud relevantní právní důvod žaloby. 

Soud musí zjistit, zda žalobcův nárok je v souladu s hmotným právem. Je-li tomu tak, soud 

musí vydat rozsudek pro uznání.376 

Je-li ve věci samé rozhodnuto rozsudkem pro zmeškání nebo rozsudkem pro uznání, 

má tato skutečnost dopad i na odůvodnění těchto rozsudků. Podle § 157 odst. 3 o.s.ř. plně 

postačí, pokud soud v jejich odůvodnění uvede toliko: 

- předmět řízení a 

- důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání nebo rozsudkem pro zmeškání. 

Údaji o předmětu řízení je nutno rozumět tak, že se jedná o vymezení věci, o které 

bylo rozhodováno. Účel této části odůvodnění je zřejmý, je jím identifikace věci pro 

případné budoucí zkoumání překážky věci pravomocně rozsouzené. Tento účel je tudíž 

totožný s úvodní částí odůvodnění podle § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř. 

(uvedení, čeho se žalobce (navrhovatel) domáhal a z jakých důvodů a uvedení toho, jak se 

ve věci vyjádřil žalovaný (jiný účastník řízení)). Stanoví-li § 157 odst. 3 o.s.ř. povinnost 

vymezit předmět řízení, je tímto jinak vyjádřena povinnost do odůvodnění uvést zmíněné 

relevantní přednesy žalobce a žalovaného. Jirsa však tvrdí, že údaj o předmětu řízení podle 

§ 157 odst. 3 o.s.ř. a relevantní přednesy žalobce a žalovaného podle § 157 odst. 2 věty první 

před středníkem o.s.ř. nelze směšovat, přičemž argumentuje smyslem § 157 odst. 3 o.s.ř., 

kterým je nepochybně vymezení věci pro budoucí potřeby z hlediska zkoumání překážky 

věci pravomocně rozsouzené.377 S tím nelze jinak než souhlasit. Již výše bylo řečeno, že 

smysl zmíněných přednesů žalobce a žalovaného v odůvodnění je totožný. Nesdílím tedy 

Jirsův názor v tom, že vymezení předmětu řízení a uvedení relevantních přednesů účastníků 

jsou dvě věci, které je potřeba odlišovat. Podle mého názoru je potřeba tyto dva požadavky 

vnímat tak, že směřují k totožnému cíli, kterým je identifikace věci pro případné budoucí 

                                                           
375 Povaha věci vylučuje vydání rozsudku pro uznání například tehdy, kdy lze řízení zahájit i bez návrhu nebo 
také ve statusových věcech. 
376 JIRSA, Jaromír. Komentář k § 153a o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský 
komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 454. ISBN 978-80-7552-034-0. 
377 JIRSA, Jaromír. Komentář k § 157 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský 
komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 493. ISBN 978-80-7552-034-0. 
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zkoumání překážky věci pravomocně rozsouzené. Z tohoto pohledu není důvod tyto dvě věci 

žádným způsobem odlišovat. 

Druhou jmenovanou náležitostí odůvodnění rozsudků pro uznání a rozsudků pro 

zmeškání je uvedení důvodů, které soudu umožnily rozhodnout těmito rozsudky. V praxi 

toto nečiní potíže, neboť se tímto rozumí shrnutí toho, proč má soud za to, že byly splněny 

předpoklady pro vydání těchto rozsudků. Soud na tomto místě tedy vyjde z § 153a o.s.ř. 

nebo z § 153b o.s.ř. 

O explicitně zákonem vyjádřených náležitostí odůvodnění rozsudku pro uznání a 

rozsudku pro zmeškání bylo výše pojednáno. Odborná literatura a rovněž také judikatura 

k těmto požadavkům přidává ještě jednu náležitost, kterou je právní kvalifikace či právní 

posouzení věci. V této souvislosti odkazuji na úvod této subkapitoly, kde jsem úmyslně 

pojednal o tom, že i v případě rozsudku pro zmeškání a rozsudku pro uznání musí soud 

věnovat určitou péči právnímu hodnocení relevantních skutkových tvrzení a nepostupovat 

v těchto věcech čistě formalisticky. Tato třetí zákonem výslovně nezakotvená náležitost na 

tuto činnost soudu nepochybně navazuje. Soudní praxe však v tomto nebyla vždy jednotná. 

V minulosti se Nejvyšší soud vyslovil, že odůvodnění rozsudku pro uznání nemusí 

obsahovat hmotněprávní kvalifikaci skutku.378 Obdobný závěr Nejvyšší soud dovodil i 

v případě rozsudku pro zmeškání.379 Vedle toho Ústavní soud však zcela jasně judikoval, že 

„Součástí zkráceného odůvodnění rozsudku pro zmeškání podle § 157 odst. 3 o. s. ř. musí 

být rovněž právní posouzení otázky, zda z žalobních tvrzení vyplývá uplatněný nárok.“ 

Zajímavé pro tuto práci je rovněž to, že Ústavní soud konstatoval, že v jím posuzované věci 

soud v písemném odůvodnění neuvedl právní kvalifikaci skutkových tvrzení žalobce, čímž 

zasáhl do práva na spravedlivý proces žalovaného.380 I z tohoto judikátu lze soudit, že 

Ústavní soud požadavek právní kvalifikace staví vedle ostatních požadavků zakotvených v 

§ 157 odst. 3 o.s.ř.  

Dřívější judikatura381 i odborná literatura382 nezbytnost právní kvalifikace dovozovala 

z požadavku, aby odůvodnění obsahovalo důvody, pro které soud rozhodl rozsudkem pro 

uznání nebo rozsudkem pro zmeškání, resp. vyjadřovala názor, že právní kvalifikace je 

                                                           
378 Rozsudek NS ze dne 27. března 2013, sp. zn. 33 Cdo 3498/2012. 
379 Rozsudek NS ze dne 10. listopadu 2009, sp. zn. 26 Cdo 5214/2008. 
380 Nález ÚS ze dne 20. června 2011, sp. zn. I. ÚS 329/08. 
381 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. srpna 2005 sp. zn. 10 Co 632/2005. 
382 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 69. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
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součástí těchto důvodů. Má-li se soud při rozhodování těmito rozsudky zabývat vedle 

formálních kritérií i právní kvalifikací skutkového stavu, je to závěr poměrně logický. 

V tomto šel tedy Ústavní soud dál, kdy právní kvalifikaci vyčlenil zvlášť. Podle mého názoru 

však toto není podstatné. Podstatné je to, že odůvodnění rozsudku pro zmeškání a rozsudku 

pro uznání musí obsahovat právní posouzení skutkového stavu, neboť i toto je kryto právem 

na spravedlivý proces. V nedávné době se k názoru Ústavního soudu přiklonil i Nejvyšší 

soud, který tímto překonal svou dřívější judikaturu.383 

3.4.2. Odůvodnění rozsudku, proti němuž není odvolání přípustné nebo proti němuž se 

účastníci odvolání vzdali 

V obecné rovině je možné odvoláním napadnout každý rozsudek či usnesení soudu 

prvního stupně, pokud to není zákonem vyloučeno.384 

V případě rozsudku je nutno poukázat na § 202 odst. 2 o.s.ř.,385 ve kterém je zakotvena 

nemožnost napadnout rozsudek odvoláním tehdy, kdy jde o tzv. bagatelní věc. Je-li 

předmětem řízení v době vydání rozsudku peněžité plnění nepřevyšující 10 000 Kč (k 

příslušenství se nepřihlíží), pak se jedná o tuto bagatelní věc. Touto právní úpravou 

zákonodárce prolomil do té doby bezvýjimečnou zásadu přípustnosti odvolání proti všem 

rozsudkům soudů prvního stupně. Důvodová zpráva k tomuto uvádí, že tyto bagatelní věci386 

jsou jen „…málo významné věci, v nichž ke správnému a spravedlivému rozhodnutí 

postačuje řízení v jediném stupni; přezkoumání takových rozhodnutí odvolacím soudem je 

jen průtahem v uspokojení oprávněných pohledávek věřitelů.“387 Předně je potřeba 

konstatovat, že civilní soudní řízení není obligatorně řízením dvoustupňovým.388 Požadavek 

dvojstupňovosti civilního řízení nelze dovodit ani z Listiny, ani z Úmluvy. 389 Ústavní soud 

se rovněž mnohokráte zabýval ústavností § 202 odst. 2 o.s.ř., přičemž se opakovaně vyslovil, 

                                                           
383 Rozsudek NS ze dne 19. dubna 2017, sp. zn. 30 Cdo 1417/2017. 
384 § 201 o.s.ř. 
385 Podle § 202 odst. 2 o.s.ř. platí, že „Odvolání není přípustné proti rozsudku, vydanému v řízení, jehož 
předmětem bylo v době vydání rozsudku peněžité plnění nepřevyšující 10 000 Kč, k příslušenství pohledávky 
se přitom nepřihlíží; to neplatí u rozsudku pro uznání a u rozsudku pro zmeškání.“ 
386 Není možno nezmínit, že původně byla ona hranice bagatelnosti stanovena na částku 2 000 Kč (toto platilo 
od 1.1.2001 do 30.6.2009), s účinností od 1.7.2009 je tato hranice nastavena na částku 10 000 Kč. 
387 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Sněmovní tisk č. 257. s. 151. 3. volební 
období (1998 – 2002). [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=257&CT1=0 
388 Na rozdíl od řízení trestního. 
389 Nález ÚS ze dne 13. ledna 2015, sp. zn. II ÚS 2186/14. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=257&CT1=0
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že určité omezení instančního přezkumu, v tomto případě představovaného určitou 

peněžitou částkou, je ústavně zcela konformní.390 

To, že v bagatelních věcech není přípustné odvolání, však vůbec neznamená, že 

základní maximy práva na spravedlivý proces se zde neuplatní.391 Ústavní soud se však brání 

tomu, aby se automaticky přesunul přezkum rozsudků v bagatelních věcech právě na tento 

orgán ochrany ústavnosti. Z toho důvodu Ústavní soud judikoval, že pokud není proti 

rozsudku odvolání přípustné, nelze obecně s úspěchem napadat takové rozhodnutí ústavní 

stížností.392 Sám Ústavní soud však připouští, že toto obecné pravidlo o bezúspěšném 

napadení bagatelního rozsudku ústavní stížností neobstojí, pokud se soudy při rozhodování 

v bagatelních věcech dopustí určitých mimořádně závažných pochybení, která by byla 

výrazem svévole. Jako příklad lze na tomto místě uvést absenci odůvodnění v těch 

případech, kde odůvodnění být musí, popřípadě opomenutí zcela rozhodujících skutečností. 

Dále se může jednat o situaci, kdyby se odůvodnění dostalo do rozporu s pravidly logiky 

nebo případy, kdyby rozhodnutí bylo výrazem přepjatého formalismu nebo jiného 

extrémního vybočení z obecných principů spravedlnosti.393 Je nepochybné, že příkladmo 

zmíněná pochybení soudů způsobují zřetelný zásah do základních práv a svobod dotčených 

účastníků,394 zejména se jedná o zásah do práva na spravedlivý proces. Je tedy nepochybné, 

že i odůvodnění rozsudku v bagatelní věci má svou ústavněprávní rovinu, i z toho důvodu 

se musí soud při odůvodňování rozsudku v bagatelní věci držet principů spravedlivého 

procesu.395  

K výše zmíněným pochybením soudů při odůvodňování rozsudků v bagatelních 

věcech si dovolím poznámku. Ústavní soud ve svém citovaném rozhodnutí tato pochybení 

spojuje s bagatelními rozsudky. Je však více než jisté, že došlo-li by k těmto excesům 

v nikoli bagatelních věcech, i zde by musel Ústavní soud zasáhnout. 

V neposlední řadě platí i pro odůvodnění rozsudku v bagatelní věci obdobné 

požadavky jako na obsah odůvodnění „běžného“ rozsudku. Z řečeného plyne, že i v těchto 

                                                           
390 K tomu například nález ÚS ze dne 6. listopadu 2006, sp. zn. III. ÚS 150/03, nález ÚS ze dne 28. května 2014, 
sp. zn. IV. ÚS 2369/13 či nález ÚS ze dne 12. června 2014, sp. zn. IV. ÚS 548/14. 
391 PETR, Bohuslav a JIRSA, Jaromír. Komentář k § 202 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní 
řízení (soudcovský komentář). Kniha IV. § 201-250l občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a 
upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 28. ISBN 978-80-7552-271-9. 
392 Nález ÚS ze dne 5. června 2008, sp. zn. III. ÚS 2612/07. 
393 Nález ÚS ze dne 28. února 2012, sp. zn. IV. ÚS 2319/11. 
394 Usnesení ÚS ze dne 27. května 2011, sp. zn. IV. ÚS 1294/11. 
395 Nález ÚS ze dne 29. června 2015, sp. zn. IV. ÚS 566/15. 
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případech musí soud své rozhodnutí srozumitelně a logicky odůvodnit, přičemž je nutno se 

v odůvodnění vypořádat s relevantními argumenty účastníků.396 Ústavní soud k tomu 

přiléhavě uvedl, že umožňuje–li zákon soudům přistoupit „…ke zjednodušenému 

odůvodnění (§ 157 odst. 4 občanského soudního řádu), nesnižují se tím nároky na 

přesvědčivost a přezkoumatelnost rozhodnutí.“397  

Vzhledem k výše řečenému lze ještě poukázat na určitý apel Ústavního soudu určený 

soudům. Ústavní soud apeluje na soudy, aby v případě, že projednávají a rozhodují (a 

následně též odůvodňují) tzv. bagatelní věci, ve kterých není odvolání přípustné, neslevovaly 

z nároků kladených na postup soudu v řízení a následně na své rozhodnutí. Je tomu právě 

naopak. S ohledem na jednoinstančnost těchto řízení musí soudy dbát zvýšené pozornosti 

při svém postupu v řízení. Zároveň musí při odůvodňování svých rozhodnutí dbát maximální 

pečlivosti.398 Tomuto lze jen přisvědčit. Je však pravdou, že soudy by měly takto postupovat 

v každém řízení.  

Podle § 156 odst. 1 věty druhé o.s.ř. předseda senátu (samosoudce) veřejně vyhlásí 

výrok rozsudku, jeho odůvodnění a poučení o odvolání a o možnosti výkonu rozhodnutí. 

Podle § 156 odst. 1 věty čtvrté o.s.ř. po vyhlášení rozsudku předseda senátu (samosoudce) 

zpravidla vyzve účastníky, aby se vyjádřili, zda se vzdávají odvolání proti vyhlášenému 

rozsudku. Uvedené má dopad na písemné vyhotovení rozsudku, respektive na jeho 

odůvodnění. Pokud se všichni účastníci řízení vzdají práva na podání odvolání, může být 

rozsudek písemně odůvodněn zjednodušeně, a to v intencích § 157 odst. 4 o.s.ř. Ve které 

fázi řízení však soud zmíněnou výzvu vůči účastníkům učiní? 

Komentářová literatura podává, že soud od této výzvy upustí tehdy, nejsou-li v jednací 

síni přítomni všichni účastníci řízení či jejich zástupci, kteří jsou legitimováni k podání 

odvolání.399 S tímto zřejmě konvenuje JŘSoud, který stanoví, že není-li přítomen vyhlášení 

rozsudku žádný z účastníků, soud od této výzvy upustí.400 Konkrétně k tomuto komentářová 

literatura uvádí, že soud „od této výzvy upustí tehdy, nejsou-li přítomni všichni účastníci a 

                                                           
396 PETR, Bohuslav a JIRSA, Jaromír. Komentář k § 202 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní 
řízení (soudcovský komentář). Kniha IV. § 201-250l občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a 
upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 28. ISBN 978-80-7552-271-9. 
397 Nález ÚS ze dne 19. ledna 2016, sp. zn. III. ÚS 2018/2015. 
398 Nález ÚS ze dne 28. února 2012, sp. zn. IV. ÚS 2319/11. 
399 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 156 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. Velké komentáře. s. 1077. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
400 § 16 odst. 2 věty první JŘSoud. 
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ani zástupci, zmocněnci nebo opatrovníci nepřítomných účastníků, kteří jsou k odvolání 

legitimováni, není-li možné očekávat vzhledem k dosavadnímu průběhu řízení, že by se 

účastníci vzdali odvolání, a v jiných obdobných případech.“ 401 Lze tomu rozumět tak, že 

komentářová literatura připouští, aby soud učinil výzvu i vůči nepřítomným účastníkům 

řízení?  

V této souvislosti je zajímavé zkoumat vztah § 157 odst. 4 o.s.ř. a § 207 odst. 1 o.s.ř. 

Může nastat situace, kdy se žalobce práva na podání odvolání po vyhlášení rozsudku vzdá 

(žalovaný při vyhlášení rozsudku přítomen nebyl), přičemž lhůta k odvolání běží od 

doručení písemného vyhotovení rozsudku (§ 204 o.s.ř.). Takto doručený rozsudek musí být 

odůvodněn plně podle § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř. Pokud se však ve 

stejném případě žalovaný práva na podání odvolání vzdá, a to ještě před doručením, přesněji 

řečeno před odesláním písemného vyhotovení rozsudku, je nutné i přesto tento rozsudek 

odůvodňovat tzv. plně, nebo již postačí odůvodnění zkrácené? Zmíněný § 157 odst. 4 o.s.ř. 

odkazuje na § 207 odst. 1 o.s.ř., podle kterého je možné se vzdát odvolání jedině vůči soudu, 

a to až po vyhlášení (vydání) rozhodnutí. Pokud v modelovém příkladu dojde k tomu, že část 

účastníků řízení se práva odvolání vzdá přímo v jednací síni po vyhlášení rozsudku a zbylí 

účastníci se vzdají práva na podání odvolání až v mezidobí od vyhlášení rozsudku do jeho 

odeslání účastníkům, pak může soud přistoupit k odůvodnění rozsudku ve zjednodušeném 

režimu. Citovaný názor komentářové literatury tak může soudce motivovat k tomu, aby 

v případě, kdy se ihned po vyhlášení rozsudku přítomní účastníci vzdají práva na podání 

odvolání, přičemž jiní účastníci vyhlášení nebyli přítomni, určitý čas s písemným 

vyhotovením rozsudku posečkal, nevzdají-li se práva na podání odvolání i zbylí účastníci 

řízení. Podle mého názoru není vyloučeno, aby soud tyto vyhlášení rozsudku nepřítomné 

účastníky písemně k tomuto vyzval a zároveň jim poskytnul určitou nepříliš dlouhou lhůtu. 

Jsem přesvědčen, že v této souvislosti plně postačí forma přípisu. Na tomto místě 

předestřený postup však připadá do úvahy, podle mého názoru, pouze tehdy, kdy soud má 

od účastníků řízení určité signály, že ke vzdání se práva na podání odvolání může dojít. 

V této souvislosti je však nutné připomenout § 158 odst. 4 o.s.ř., který přikazuje soudu, aby 

stejnopis vyhotoveného rozsudku účastníkům odeslal ve lhůtě 30 dnů ode dne vyhlášení 

rozsudku. Předseda soudu je sice oprávněn tuto lhůtu prodloužit až o dalších 60 dnů, bylo 

by však zcela absurdní a nepochybně i nedůstojné, aby příslušný soudce chtěje si usnadnit 

                                                           
401 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 156 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. Velké komentáře. s. 1077. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
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svou práci, se obracel na předsedu soudu s žádostí o prodloužení lhůty s tím, že očekává 

vzdání se práva na podání odvolání od určitých účastníků řízení. 

Jsem tedy toho názoru, že výzvu k případnému se vzdání práva na podání odvolání je 

možno učinit i vůči těm účastníkům řízení, kteří nebyli přítomni vyhlášení rozsudku. Je však 

potřeba mít na paměti, že soud nemůže s písemným vyhotovením rozsudku otálet příliš 

dlouho, neboť je vázán určitými lhůtami, což prostor pro zmíněnou výzvu omezuje. 

Vyzvat účastníky řízení k tomu, aby se vyjádřili, zda se vzdávají práva na podání 

odvolání proti vyhlášenému rozsudku, je možnost, nikoli však povinnost soudu. O tom 

nasvědčuje použití příslovce „zpravidla“ v ustanovení § 156 odst. 1 věty čtvrté o.s.ř. Soud 

tedy toto zpravidla činí. Mohou se však vyskytnout takové okolnosti, že soudce od této 

výzvy upustí, popřípadě se může stát i to, že soudce toto učinit opomene.  

Vzdají-li se práva na podání odvolání všichni účastníci řízení (bez ohledu na to, stalo-

li se tak ihned po vyhlášení rozsudku či po tomto vyhlášení), není pochyb o tom, že 

odůvodnění takového rozsudku může být provedeno zjednodušeně (§ 157 odst. 4 o.s.ř.).  

Zjednodušené odůvodnění tedy obsahují rozsudky, proti kterým není odvolání 

přípustné nebo rozsudky, proti kterým se účastníci řízení vzdali práva na podání odvolání. 

Toto zjednodušené odůvodnění se skládá z: 

- předmětu řízení, 

- závěru o skutkovém stavu a 

- stručného právního posouzení věci. 

Domnívám se, že pozastavovat se na tomto místě nad náležitostí „předmět řízení“ je 

již nadbytečné, neboť o tomto bylo již dostatečně pojednáno v předchozí subkapitole. 

Pouhým srovnáním § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř. a § 157 odst. 4 o.s.ř. 

lze dovodit, že ve zjednodušeném odůvodnění smí absentovat (stručné a jasné vyložení, 

které skutečnosti má soud prokázány a které nikoliv, uvedení důkazů, o které soud opřel svá 

skutková zjištění a úvahy, jakými se při hodnocení důkazů řídil a zdůvodnění, proč soud 

neprovedl i další důkazy). To však neznamená, že by soud tyto úvahy nečinil. Soud musí 

zvažovat i tyto kategorie. Zákonodárce však soudu ulehčuje v tom, že tyto své úvahy nemusí 

uvádět do odůvodnění. Následně pak soud toliko uvede závěr o skutkovém stavu, o kterém 

již rovněž bylo pojednáno výše. Výčet nutných náležitostí zjednodušeného odůvodnění 

předmětných rozsudků uzavírá stručné právní posouzení věci. Rozdíl oproti plnému 



 

99 
 

odůvodnění rozsudku spočívá v tom, že právní posouzení na tomto místě může být stručné. 

Určitá odborná literatura spojuje příslovce „stručný“ s možností provést právní posouzení 

rozhodované věci toliko odkazem na příslušné ustanovení právního předpisu, pod které soud 

podsumoval zjištěný skutkový stav.402  Vrcha však uvádí, že je potřeba učinit „právně 

kvalifikační závěr,403 přičemž právně kvalifikačním závěrem či právně aplikační úvahou není 

pouhý odkaz na konkrétní ustanovení právního předpisu. 

Jsem toho názoru, že ke stručnému právnímu posouzení věci je potřeba přistoupit 

v každé věci individuálně a zároveň je nutno rozlišit právě rozsudky v bagatelních věcech a 

rozsudky, proti kterým se účastníci řízení vzdali práva na podání odvolání.  

U rozsudků, kde se účastníci vzdali práva na podání odvolání, patrně plně postačí jen 

stručné právní posouzení věci provedené toliko odkazy na konkrétní ustanovení. Účastníci 

řízení tím, že se vzdali práva na podání odvolání, vyjadřují souhlasné stanovisko 

s rozhodnutím soudu. Bylo by patrně nadbytečné, aby se soud v odůvodnění zaobíral právně 

kvalifikačními úvahami, neboť by tyto úvahy nebyly pro účastníky potřebné.  

Jiná situace však panuje u rozsudků v bagatelních věcech. V těchto věcech účastníci 

řízení nemusejí být spokojeni s výsledkem řízení. Ani v bagatelních věcech soud nemůže 

rezignovat na to, aby se snažil přesvědčit účastníky řízení, že bylo rozhodnuto věcně 

správně. Zmíním také výše uvedený závěr Ústavního soudu, že i v bagatelních věcech je 

potřeba se vypořádat s relevantními námitkami účastníků. Ve světle judikatury Ústavního 

soudu tedy zjednodušené odůvodnění podle § 157 odst. 4 o.s.ř. nemůže být příliš 

zjednodušené. V těchto případech nebude stačit uvedení pouze předmětu řízení, závěru o 

skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci provedené jen pomocí odkazu. 

K odůvodnění rozsudku v bagatelní věci je potřeba rovněž přistoupit individuálně a nikoli 

pouze formalisticky. Výše citované judikáty Ústavního soudu toto potvrzují. I odůvodnění 

bagatelního rozsudku tak může obsahovat nezřídka hodnotící úvahy soudu týkající se 

provedených důkazů, reakci soudu na relevantní tvrzení či námitky účastníků či 

plnohodnotnou právně aplikační úvahu. Pouze takto bude šetřeno právo na spravedlivý 

proces účastníků. 

                                                           
402 ŠKÁROVÁ, Marta a SARALIEVOVÁ, Irena. Komentář k § 157 o.s.ř. In: ŠKÁROVÁ, Marta a kolektiv. Občanský 
soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. 4. aktualizované vydání podle stavu k 1.9.2009. Praha: Linde, 2009. 
s. 401. ISBN 978-80-7201-769-0. 
403 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 70. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
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Závěrem této subkapitoly se lze ještě zamyslet nad tím, zda znění § 157 odst. 3 a 4 

o.s.ř. přikazuje soudci vždy odůvodnit tam uvedené rozsudky jen podle těchto ustanovení, 

či zda je dána možnost soudci i tyto specifické rozsudky odůvodnit v plné podobě. Ve 

zmíněných odstavcích je zakotveno, že pokud soud rozhodne tam uvedenými rozsudky, 

odůvodní tyto rozsudky pouze tak, že tato odůvodnění budou obsahovat náležitosti 

zakotvené v § 157 odst. 3 nebo 4 o.s.ř. Stěžejní je tedy v textu zákona použité příslovce 

„pouze.“404 Jan Peroutka se na základě gramatického405 a teleologického406 výkladu opatrně 

přiklání k tomu, že soudce musí rozsudky zmíněné v § 157 odst. 3 a 4 o.s.ř. odůvodnit 

zjednodušeně vždy. V opačném případě by pak podle tohoto autora byl § 157 odst. 3 a 4 

o.s.ř. obsolentní.407  

Lze přisvědčit, že argumenty jazykové a teleologické tomuto závěru přisvědčují. Ve 

světle výše uváděné judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího soudu však musím tento závěr 

Peroutky posunout mírně jiným směrem. Ústavní soud a Nejvyšší soud vyžadují, aby i 

odůvodnění rozsudků specifikovaných v § 157 odst. 3 o.s.ř. obsahovala i právní posouzení 

věci, s čímž však toto ustanovení nepočítá. Ústavní soud také vyjádřil názor, že aby bylo 

zachováno právo na spravedlivý proces účastníků, je potřeba se např. vypořádat i s relevantní 

argumentací účastníka, přičemž s tímto § 157 odst. 3 a 4 o.s.ř. také zcela zjevně nepočítá. 

Vedle toho i pro tyto případy platí, že i odůvodnění specifických rozsudků musí být 

srozumitelné a přesvědčivé. Zjednodušeně lze říci, že pokud soud odůvodňuje rozsudek 

pouze zjednodušeně striktně podle dikce příslušného ustanovení (§ 157 odst. 3 nebo 4 o.s.ř.), 

přičemž výsledné odůvodnění nebude přesvědčivé nebo srozumitelné, musí soud rozsudek 

odůvodnit hlouběji než pouze podle kritérií vyjmenovaných v předmětném zákonném 

ustanovení. Jsem tedy toho názoru, že soudce v případě, kdy rozhoduje ve věci, na kterou 

dopadá § 157 odst. 3 nebo 4 o.s.ř., musí postupovat podle těchto ustanovení a příslušný 

rozsudek odůvodnit podle zjednodušených pravidel. Soudce si nemůže svévolně vybírat, zda 

rozsudek uvedený v § 157 odst. 3 nebo 4 o.s.ř. odůvodní podle § 157 odst. 3 nebo 4 o.s.ř., 

nebo zda sáhne k odůvodnění plnému (§ 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř.). Zde 

                                                           
404 Synonyma ke slovu pouze jsou například „jen“, „jenom“ či „výhradně.“ 
405 Jsou-li zákonodárcem použita slovní spojení „uvede soud pouze“ (§ 157 odst. 3 o.s.ř.) a „soud uvede pouze“ 
(§ 157 odst. 4 o.s.ř.), je možno na základě gramatického výkladu snadno zjistit, že odůvodnění určitých 
rozsudků obsahuje pouze (výhradně) tam uvedené náležitosti. 
406 Důvody pro zakotvení zjednodušených odůvodnění jsou zřejmé: odbřemenění soudce a určité zrychlení 
procesu. 
407 PEROUTKA, Jan. Zkrácená odůvodnění v civilním řízení [online]. Praha, 2014 [cit. 17.11.2018]. s. 12 – 13. 
Studentská vědecká a odborná činnost. Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. Dostupné z: 
https://moodle.prf.cuni.cz/pluginfile.php/46963/mod_data/content/2766/Jan%20Peroutka.pdf  

https://moodle.prf.cuni.cz/pluginfile.php/46963/mod_data/content/2766/Jan%20Peroutka.pdf
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soudce na výběr nemá. Avšak podle judikatury v určitých případech odůvodnění jen podle 

kritérií uvedených v § 157 odst. 3 a 4 o.s.ř. stačit nebude, v takovém případě bude muset 

soudce odůvodnění doplnit i o další údaje. Na druhou stranu si neumím představit situaci, že 

by byl soudce „trestán“ za to, že rozsudek odůvodnil více, než bylo potřeba. Lze mít za to, 

že zjednodušené odůvodnění pouze podle tam uvedených kritérií bude pravidlem ve 

skutkově jednodušších případech vyjma rozsudku pro uznání a pro zmeškání, kde bude 

potřeba přidat i právní posouzení. V případech složitějších však odůvodnění provedené 

toliko podle striktních požadavků obsažených v § 157 odst. 3 nebo 4 o.s.ř. nemusí obstát.  

3.5. Písemné odůvodnění meritorního usnesení 

Rozhoduje-li soud ve věci samé usnesením, je povinen toto své rozhodnutí odůvodnit. 

Ustanovení § 169 odst. 4 o.s.ř. rovněž zakotvuje, jakým způsobem tak má soud učinit, 

přičemž toto ustanovení odkazuje na § 157 odst. 2 a 4 o.s.ř. Písemné odůvodnění meritorního 

usnesení se tedy řídí stejnými pravidly, která platí pro písemné odůvodnění rozsudku. 

Meritorní usnesení, proti kterému není odvolání přípustné či proti němuž se účastníci 

odvolání vzdali, postačí odůvodnit toliko zjednodušeně. V těchto případech tedy bude plně 

dostatečné, aby soud v odůvodnění uvedl toliko předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a 

právní posouzení věci (§ 169 odst. 4 o.s.ř. ve spojení s § 157 odst. 4 o.s.ř.). Ostatní meritorní 

usnesení je pak nutno odůvodnit podle § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř. Pro 

úplnost k tomuto rovněž uvádím, že závěry dosažené v kapitole věnující se odůvodnění 

rozsudku v plné podobě a zjednodušenému odůvodnění rozsudku jsou obdobně 

aplikovatelné i v případě meritorního usnesení. 

V odborné literatuře je možné nalézt i ojedinělý názor, že usnesení ve věci samé, 

kterým bylo vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval ve smyslu § 169 odst. 2 věty první 

o.s.ř., nemusí obsahovat odůvodnění.408 Ve srovnání s ostatní odbornou literaturou působí 

tento názor zcela zjevně excesivně. Ustanovení § 169 odst. 4 o.s.ř. zcela jasně stanoví, že 

meritorní usnesení musí obsahovat odůvodnění, a to s náležitostmi podle § 157 odst. 2 nebo 

4 o.s.ř. Žádná výjimka ve prospěch neodůvodňování meritorních usnesení z předmětného 

zákonného ustanovení dovodit nelze. Se zde prezentovaným názorem o možnosti 

                                                           
408 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 169 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1138. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
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neodůvodňovat meritorní usnesení, kterým bylo vyhověno návrhu, jemuž nikdo 

neodporoval, se tudíž neztotožňuji.  

3.6. Odůvodnění usnesení o (ne)schválení smíru 

Usnesení o (ne)schválení smíru je rozhodnutím, které obsahuje z pohledu jeho 

odůvodnění určitá specifika. Vzhledem k tomu je proto o odůvodnění usnesení o 

(ne)schválení smíru pojednáno až na tomto místě. 

Současná právní úprava zakotvuje smírčí řízení409, které je řazeno mezi řízení 

předběžná (před zahájením řízení).410 Smír uzavřený v tomto řízení je nazýván smírem 

prétorským. Vedle smíru prétorského je možné uzavřít smír i během již zahájeného řízení.411 

Smír prétorský a smír uzavřený během řízení mají zcela totožnou povahu a412 není v nich 

rozdílu ani co do výsledku řízení.413 Rozdíl lze spatřovat ve způsobu zahájení řízení a rovněž 

také v samotném průběhu řízení, ale to jsou aspekty, které v této práci netřeba řešit. 

Soudní smír je institutem procesního práva, který stojí na pomezí hmotného a 

procesního práva. Na pomezí hmotného práva stojí z toho důvodu, že předpokladem 

soudního smíru je hmotněprávní dohoda uzavřená účastníky řízení. Je-li tato hmotněprávní 

dohoda souladná s právními předpisy a připouští-li povaha věci řešení této věci smírně, pak 

soud tuto dohodu usnesením schválí. Není-li hmotněprávní dohoda souladná s právními 

předpisy či povaha věci smírné řešení nepřipouští, pak soud usnesením předloženou dohodu 

neschválí. Schválením zmíněné dohody se tato dohoda stává soudním smírem, který má 

povahu soudního rozhodnutí. Schválený smír má účinky pravomocného rozsudku (§ 99 odst. 

3 o.s.ř.). Smír je tak podle § 159a odst. 1 o.s.ř. závazný pro účastníky řízení, přičemž podle 

§ 159a odst. 2 a 3 o.s.ř. může být také závazný pro třetí osoby a pro všechny orgány. 

V neposlední řadě schválený smír tvoří překážku věci rozhodnuté a je rovněž titulem, který 

                                                           
409 Právní úprava smírčího řízení je obsažena v § 67 - § 69 o.s.ř. 
410 S označením předběžné řízení však nesouhlasí Bohumil Dvořák, neboť podle jeho názoru předmětné řízení 
není předběžné, nýbrž je to řízení, jehož cílem je „konečné (meritorní) vyřízení věci.“ (DVOŘÁK, Bohumil. 
Komentář k § 67 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský soudní řád (§ 1 až 
250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. 
s. 235. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1). 
411 Právní úprava je obsažena v § 99 o.s.ř. 
412 WINTEROVÁ, Alena a MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. Část 
první, Řízení nalézací: soudy, notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná 
(zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde Praha, 2014. s. 
317. ISBN 978-80-7201-940-3. 
413 Usnesení ÚS ze dne 2. června 1997, sp. zn. III. ÚS 144/97. 
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lze vykonat ve vykonávacím či exekučním řízení.414 Nelze také pominout následky 

hmotněprávní, neboť schválený smír může být novací či dohodou o narovnání.415  

Než-li budu moci přistoupit k samotnému odůvodnění usnesení o (ne)schválení smíru, 

je nutné si zodpovědět základní otázku, zda zmíněná usnesení jsou rozhodnutími ve věci 

samé, či nikoli. Uvedené má zásadní význam z pohledu odůvodnění. Je přitom potřeba 

zkoumat usnesení o schválení smíru a o neschválení smíru odděleně. 

Pakliže soud účastníky navrženou dohodu neschválí, pak v případě smírčího řízení 

toto smírčí řízení končí nabytím právní moci usnesení o neschválení smíru. Nic nebrání 

tomu, kdo má zájem se svého práva domáhat, aby po neúspěšném pokusu o smír podal 

k soudu žalobu.416 Popřípadě nelze vyloučit ani opakovaný návrh na zahájení smírčího 

řízení. Pakliže soud navrženou dohodu neschválí v rámci již zahájeného řízení, pak po právní 

moci tohoto usnesení se v řízení dále pokračuje. Ani v rámci řízení nelze vyloučit opakovaný 

pokus o uzavření smíru. Je tak zřejmé, že usnesení o neschválení smíru nelze považovat za 

rozhodnutí ve věci samé.417 

Lze avšak a contrario dovodit, že usnesení o schválení smíru je rozhodnutí ve věci 

samé? Podle Winterové se toto usnesení nezabývá předmětem řízení, ale pouze platností 

smíru. Usnesení o schválení smíru tak není rozhodnutím ve věci samé, nýbrž schválený smír 

toto meritorní rozhodnutí v podstatě nahrazuje.418 Drápal naopak uvádí, že ve věci samé soud 

rozhoduje také tehdy, pokud usnesením schvaluje smír.419 Věra Knoblochová zase označuje 

                                                           
414 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 99 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 645. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
415 SVOBODA, Karel. Komentář k § 99 o.s.ř. In: SVOBODA, Karel a SMOLÍK, Petr a LEVÝ, Jiří a ŠÍNOVÁ, Renáta 
a kolektiv. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 413 – 414. Beckova edice 
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. 
416 DVOŘÁK, Bohumil. Komentář k § 69 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: 
Občanský soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 240. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
417 HRDLIČKA, Jindřich. Žaloba o neplatnost smíru. Socialistická zákonnost: časopis pro právní praxi. Praha: 
Ministerstvo spravedlnosti ČSR, 1966, 14 (3), 140. ISSN 0037-8305. 
418 WINTEROVÁ, Alena a MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. Část 
první, Řízení nalézací: soudy, notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná 
(zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde Praha, 2014. s. 
258. ISBN 978-80-7201-940-3. 
419 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 152 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1027. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9. 



 

104 
 

usnesení o schválení smíru za rozhodnutí, které je typem „věcného vyřešení sporu.“420 Jiří 

Kolínek vyslovuje názor, že soudní smír „je způsobem meritorního skončení soudního 

řízení.“421 U posledních dvou citovaných autorů je zjevné, že se snaží vyhnout termínu 

meritorní rozhodnutí. V poslední řadě lze uvést názor Nejvyššího soudu, který usnesení o 

schválení smíru považuje za rozhodnutí ve věci samé.422 

Zřejmě je správný názor, že označit usnesení o schválení smíru za typické meritorní 

rozhodnutí nelze. Je jisté, že určité styčné body mezi rozhodnutím ve věci samé a usnesením 

o schválení smíru je možno nalézt. Těmito styčnými body jsou zejména účinky schváleného 

smíru, které jsou totožné s účinky pravomocného rozsudku. Lze však nalézt i rozdíly. 

Kupříkladu schválený smír se nemusí omezit jen na předmět řízení, ale účastníci řízení 

mohou jít i nad jeho rámec.423 Dále je třeba zmínit, že jediným kritériem, kterým soud 

poměřuje předloženou dohodu, je soulad této dohody s právními předpisy. Je tak zřejmé, že 

podstatou věci se soud vůbec nezabývá, na rozdíl od meritorního rozhodnutí.424 Je tak možné 

uzavřít, že usnesení o schválení smíru je rozhodnutím sui generis, neboť nevykazuje veškeré 

znaky meritorního rozhodnutí, zároveň se však nepochybně nejedná o rozhodnutí toliko 

procesního charakteru. 

Přestože Drápal uvádí, že usnesení o schválení smíru je meritorní rozhodnutí, vylučuje 

možnost jeho odůvodnění podle § 169 odst. 4 o.s.ř.425 Jsem přesvědčen, že je tomu tak proto, 

že jednotlivé požadavky vztahující se k obsahu odůvodnění obsažené v § 157 odst. 2 a 4 

o.s.ř. ve spojení s § 169 odst. 4 o.s.ř. nelze na odůvodnění usnesení o schválení smíru 

z důvodu jeho specifičnosti vztáhnout. Je nepochybné, že jednotlivé náležitosti odůvodnění 

uvedené v citovaných ustanoveních jsou taktéž nepoužitelné pro usnesení o neschválení 

smíru.  

                                                           
420 KNOBLOCHOVÁ, Věra. Alternativní způsob řešení sporů: porovnání soudního smíru a mediace. Právník: 
teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2000, 139 (9), 859. ISSN 0231-
6625. 
421 KOLÍNEK, Jiří. Meze přezkumu v řízení o zrušení soudního smíru. EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, 
právo [online]. 24.11.2017. [cit. 17.11.2018]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/meze-
prezkumu-v-rizeni-o-zruseni-soudniho-smiru-106658.htmll   
422 Rozsudek NS ze dne 9. července 2008, sp. zn. 28 Cdo 5378/2007. 
423 Rozhodnutí kolegia NS České socialistické republiky ze dne 11. listopadu 1986, sp. zn. (Rc) Cpj 44/86. 
424 DVOŘÁK, Bohumil. Komentář k § 69 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: 
Občanský soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 240. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
425 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 99 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-107-9. 
s. 645. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/meze-prezkumu-v-rizeni-o-zruseni-soudniho-smiru-106658.htmll
https://www.epravo.cz/top/clanky/meze-prezkumu-v-rizeni-o-zruseni-soudniho-smiru-106658.htmll
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O schválení nebo neschválení smíru je soudem rozhodováno ve formě usnesení. Podle 

Drahomíry Němcové byla s největší pravděpodobností vybrána forma usnesení 

z operativních důvodů, což je projevem zásady rychlosti a hospodárnosti řízení.426 Nepanují 

žádné pochybnosti o tom, že usnesení o (ne)schválení smíru musí obsahovat odůvodnění, 

neboť výjimka ve smyslu možné absence odůvodnění v občanském soudním řádu 

neexistuje.427 428 V případě usnesení o neschválení smíru je nutné odůvodnění i z toho 

důvodu, že proti tomuto usnesení je odvolání přípustné. Absence odůvodnění by činila toto 

usnesení nepřezkoumatelné (§ 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř.). Občanský soudní řád však 

nestanoví, jakým způsobem je potřeba tato usnesení odůvodnit. Osobně jsem přesvědčen, že 

při odůvodňování usnesení o (ne)schválení smíru je potřeba vyjít z § 99 o.s.ř.  

Dříve než soud schválí smír, musí se zabývat tím, zda povaha věci smír nevylučuje. 

Dále je potřeba zkoumat, zda předložená dohoda není v rozporu s právními předpisy. Tato 

činnost soudu by se tedy měla odrazit v odůvodnění. Odůvodnění usnesení o schválení smíru 

tak musí nejdříve obsahovat informaci, že povaha věci umožňuje uzavření smíru. Typicky 

se jedná o majetková práva, se kterými je možno volně disponovat. Umožňuje-li povaha věci 

smír v konkrétní věci uzavřít, pak se soud zabývá souladem předložené dohody s právními 

předpisy. Nebyl-li tento rozpor nalezen, neboť doposavad v řízení nic v tomto smyslu 

nevyplynulo, pak plně postačí konstatovat, že soud neshledal nesoulad smíru s právními 

předpisy.429 V této souvislosti není vyloučeno, aby soud provedl i určité dokazování za 

účelem ověření toho, zda je možné smír v konkrétním případě schválit.430 Schválený smír 

tvoří překážku věci rozsouzené. Z tohoto důvodu je nutné, aby odůvodnění usnesení o 

schválení smíru obsahovalo údaj o tom, co bylo předmětem řízení, a to jak smírčího, tak i 

„běžného“ řízení. Údaj o předmětu řízení je zásadní proto, aby bylo v dalších pozdějších 

                                                           
426 NĚMCOVÁ, Drahomíra. Smírčí řízení prováděné obecným soudem jako forma alternativního řešení sporů. 
Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity 2016, 24 (4), 592. ISSN 1210-
9126. 
427 KNOBLOCHOVÁ, Věra. Alternativní způsob řešení sporů: porovnání soudního smíru a mediace. Právník: 
teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2000, 139 (9), 861. ISSN 0231-
6625. 
428 § 169 odst. 1 o.s.ř. 
429 PULKRÁBEK, Zdeněk. Soudce a smír. Soudce: profesní časopis soudců a soudů České republiky. Praha: 
Soudcovská unie České republiky, 2017, 19 (5), 8. ISSN 1211-5347. 
430 VANČUROVÁ, Kateřina a JANEK, Kryštof. Komentář k § 99 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské 
soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné 
a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 118. ISBN 978-80-7552-034-0. 
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řízeních možno ověřit, zda není tato překážka věci rozsouzené dána.431 Schválený smír se 

však nemusí krýt s tím, co bylo původně předmětem řízení. Pro posouzení překážky věci 

rozsouzené tedy nestačí vyjít pouze z předmětu řízení uvedeného v odůvodnění. V této 

souvislosti je nutné, aby došlo k porovnání předmětu řízení se zněním samotného 

schváleného smíru obsaženého ve výroku. Jen porovnáním schváleného smíru a původního 

předmětu řízení lze konstatovat, zda je překážka věci rozsouzené dána. 

V předchozím odstavci bylo pojednáno o jednotlivých obsahových nezbytnostech 

odůvodnění usnesení o schválení smíru. Z tohoto lze dovodit, co by mělo obsahovat 

odůvodnění usnesení o neschválení smíru. Je-li soud povinen neschválit smír pouze tehdy, 

kdy to povaha věci neumožňuje a také pro rozpor navrhovaného smíru s právními předpisy, 

pak musí soud v odůvodnění uvést, v čem shledává rozpor s právními předpisy nebo 

z jakého důvodu povaha věci vylučuje vyřešení věci smírně. V tomto smyslu se však soud 

nesmí pouze omezit na pouhé konstatování, že schválení smíru zabránil rozpor s právními 

předpisy.432 Soud musí objasnit, v čem konkrétně spatřuje rozpor navrhovaného smíru 

s právními předpisy. Vzhledem k tomu, že proti usnesení o neschválení smíru je přípustné 

odvolání, je nutné odůvodnění koncipovat tak, aby bylo instančně nadřízeným soudem 

přezkoumatelné. Obdobně by měl soud postupovat i v těch případech, kdy neschválí smír 

z toho důvodu, že povaha věci schválení smíru neumožňuje. 

3.7. Nepřípustnost opisování skutkových přednesů a provedených důkazů 

ze spisu do odůvodnění 

S odůvodněním rozsudku úzce souvisí pravidlo zakotvené v § 157 odst. 2 věta první 

za středníkem o.s.ř., podle kterého je zakázáno ze spisu do odůvodnění rozsudku opisovat 

skutkové přednesy účastníků řízení a provedené důkazy. Jak již bylo řečeno v kapitole 

věnující se zjednodušenému odůvodnění určitých specifických rozsudků, platí tento zákonný 

zákaz i na odůvodnění těchto rozsudků. Podle § 169 odst. 4 o.s.ř. je očividné, že stejný 

zákonný zákaz platí i pro meritorní usnesení. Podle § 167 odst. 2 o.s.ř. je nutné toto pravidlo 

přiměřeným způsobem vztáhnout i na usnesení nemeritorní. 

                                                           
431 VANČUROVÁ, Kateřina a JANEK, Kryštof. Komentář k § 99 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské 
soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné 
a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 118. ISBN 978-80-7552-034-0. 
432 Rozhodnutí NS České socialistické republiky ze dne 7. července 1969, sp. zn. 8 Cz 14/69. 
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Uvedené pravidlo zakazuje opisovat ze spisu do odůvodnění skutkové přednesy 

účastníků a provedené důkazy. Je tomu tak proto, že příslušné části odůvodnění věnující se 

právě přednesům účastníků a provedeným důkazům často tyto doslovné opisy obsahují, čímž 

se do odůvodnění dostávají zcela nadbytečné informace. K řečenému nepochybně přispělo i 

vybavení soudů výpočetní technikou, která ulehčuje přepisování či přímo kopírování 

určitých pasáží spisu přímo do odůvodnění rozsudku. Uvedené pravidlo bylo do občanského 

soudního řádu vloženo až jeho novelou, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2001.433 

Prostřednictvím důvodové zprávy k této novele lze zjistit motivaci historického 

zákonodárce. Zákonodárce prostřednictvím důvodové zprávy prezentuje názor, že 

odůvodnění rozhodnutí často obsahují opsané části spisu, jež se týkají právě např. 

skutkových přednesů účastníků nebo svědeckých výpovědí, přitom však tyto pasáže nejsou 

vůbec relevantní pro samotné rozhodnutí.434 Zákonodárce však již blíže nezdůvodňuje míru 

takové praxe soudů, pouze lakonicky konstatuje, že se taková praxe vyskytuje často. Tato 

práce nemá ambici provádět statistiku či měření, do jaké míry odůvodnění rozhodnutí 

obsahují opsané pasáže ze spisů. Aby bylo možno kvalifikovaně posoudit, zda se tato praxe 

objevovala slovy zákonodárce „často“, bylo by nutné reprezentativní vzorek odůvodnění 

rozhodnutí přímo porovnat s obsahem příslušných spisů. Je totiž zcela nepochybné, že ze 

samotného odůvodnění nebude bez dalšího plynout, zda tam uvedené provedené důkazy a 

přednesy účastníků jsou doslovně opsané, či nikoli. Tento závěr lze učinit až po nahlédnutí 

do spisu. Nelze však na tomto místě neupozornit na § 44 odst. 1 o.s.ř., který možnost 

nahlížení do spisů výrazným způsobem pro třetí osoby limituje.435 Je očividné, že tato práce 

si tuto ambici neklade, a to i z důvodu, že by toto nebylo možné. Snad je toto myslitelné 

pouze v insolvenčních řízeních, kdy obsah spisu (včetně případných incidenčních sporů) je 

zveřejněn v insolvenčním rejstříku. Zákonodárce tedy předmětný zákonný zákaz doslovných 

přepisů blíže nezdůvodňuje, ale napříště tuto praxi zakazuje.  

Holländer zmíněnou praxi soudů spojuje s celkovou úrovní právní kultury v ČR, 

přičemž existence doslovných přepisů v odůvodnění svědčí o jejím nepochybném deficitu. 

Holländer připomíná, že judikatura vyšších soudů apelovala na soudy, aby se zmíněné 

                                                           
433 Stalo se tak zákonem č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
434 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Sněmovní tisk č. 257. s. 141. 3. volební 
období (1998 – 2002). [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=257&CT1=0 
435 Podle § 44 odst. 1 a 2 o.s.ř. (za tam stanovených podmínek) mohou do spisu nahlížet účastníci řízení a 
jejich zástupci. Třetí osoby do spisu nahlížet mohou pouze tehdy, mají-li na tom právní zájem či vážné důvody. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=257&CT1=0
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negativní praxe vystříhaly, a to již před legislativním zakotvením tohoto zákazu. Stejné 

závěry plynuly i z právní teorie. Vzhledem k tomu, že soudy od této neblahé praxe 

neustoupily, sáhl zřejmě zákonodárce k legislativnímu řešení.436 Jisté však je, že ani 

legislativní řešení uvedený nešvar zcela nevymýtilo. Důkazem toho je, že se tato praxe stále 

objevuje. Soudy tak mnohdy vědomě postupují v rozporu se zákonem, což ještě více zesiluje 

pochybnosti o úrovni právní kultury v ČR. Přikročení k legislativnímu řešení, které zakazuje 

doslovné přepisy částí spisů do odůvodnění, vnímám jako logické vyústění nepříznivé praxe, 

kdy předchozí mírnější nástroje (judikatura, právní teorie) nebyly příliš účinné. Na druhou 

stranu však nelze spojovat praxi doslovných přepisů částí spisů do odůvodnění pouze 

s obdobím počínaje Sametovou revolucí a následnou elektronizací justice. Uvedený problém 

se vyskytoval již za 1. Československé republiky, kdy i tehdejší zákonodárce předmětný 

zákaz zakotvil do právního řádu. Nelze tak opomenout, že historický zákonodárce na 

přelomu tisíciletí se v podstatě inspiroval již vyzkoušenou prvorepublikovou legislativou.437  

Není pochyb o tom, že uvedené pravidlo je kogentní, přičemž soud se od něj nemůže 

odchýlit. Lze se však zamyslet nad důsledky, kdy soudce tohoto zákonného zákazu nedbá. 

Nejvyšší soud se touto otázkou zabýval poměrně nedlouho po zakotvení tohoto pravidla do 

právního řádu. V posuzovaném případě Nejvyšší soud k námitce dovolatelky vcelku logicky 

konstatoval, že příslušná část odůvodnění napadeného usnesení odvolacího soudu, ve které 

jsou obsaženy ze spisu opsané skutkové přednesy účastníků a provedené důkazy, je rozporná 

s § 157 odst. 2 věty první za středníkem o.s.ř.438 Nevyšším soudem byla tato skutečnost 

označena jednoznačně za vadu řízení, přičemž Nevyšší soud se pak dále zabýval intenzitou 

takto označené vady. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že odůvodnění dovoláním napadeného 

usnesení je dostatečné, a to vzhledem k tomu, že jsou z něj seznatelné skutkové a právní 

závěry, na kterých bylo založeno rozhodnutí soudu odvolacího. Toto Nejvyššímu soudu 

umožnilo dovoláním napadené rozhodnutí přezkoumat. Závěrem pak Nejvyšší soud 

konstatoval, že „Skutečnost, že písemné vyhotovení napadeného rozhodnutí zčásti odporuje 

ustanovení § 157 odst. 2, věty první, části věty za středníkem, o. s. ř., je sice vadou řízení, 

                                                           
436 HOLLÄNDER, Pavel. Odůvodňování soudních rozhodnutí v České republice. In: Odůvodnění soudního 
rozhodnutí = The judicial opinion = Begründung von Gerichtsentscheidung. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
Právnická fakulta ; Beroun : Eva Rozkotová, 2011. s. 251. ISBN 978-80-87488-05-8. 
437 4. bod § 417 CŘS. 
438 Napadené usnesení odvolacího soudu obsahovalo celkem 24 stran odůvodnění, přičemž v rozporu s § 157 
odst. 2 věty první za středníkem o.s.ř. bylo celkem 18 stran tohoto odůvodnění. Vlastním skutkovým a 
právním závěrům odvolací soud věnoval toliko 6 stran odůvodnění. 
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při přezkoumatelných skutkových a právních závěrech onoho rozhodnutí však nejde o 

takovou vadu řízení, jež by mohla mít za následek nesprávnost rozhodnutí ve věci.“439  

Pro úplnost je vhodné dodat, že napadené usnesení odvolacího soudu bylo Nejvyšším 

soudem zrušeno, ale jak plyne z výše řečeného, bylo zrušeno z jiných, pro tuto práci 

nepodstatných důvodů. Není však nezajímavé, že Nejvyšší soud udělil odvolacímu soudu 

pokyny, jak v rozhodované věci dále pokračovat a jakým směrem se při dokazování ubírat. 

Nejvyšší soud v této části usnesení odvolacímu soudu rovněž uložil, aby poté jeho nové 

rozhodnutí ve věci jednak reflektovalo jeho závazný právní názor a také, aby toto nové 

rozhodnutí bylo odůvodněno v souladu s § 157 odst. 2 věty první za středníkem o.s.ř.440 

Z nastíněného právního případu tak vyvstává ještě jedna otázka. Je možné, aby instančně 

vyšší soudy udělovaly instančně nižším soudům pokyny, aby odůvodnění jejich nových 

rozhodnutí byla již souladná s § 157 odst. 2 věty první za středníkem o.s.ř.? Podle § 226 

odst. 1 o.s.ř. platí, že „Bylo-li rozhodnutí zrušeno a byla-li věc vrácena k dalšímu řízení, je 

soud prvního stupně vázán právním názorem odvolacího soudu.“ Otázkou je, zda pokyn 

směřující k dodržování § 157 odst. 2 věty první za středníkem o.s.ř. může být součástí 

závazného právního názoru. Podle odborné literatury může závazný právní názor směřovat 

jednak k posouzení hmotněprávních otázek. Dále se může týkat aplikace procesních 

předpisů, přičemž instančně vyšší soud může soudu instančně podřízenému udělit pokyny, 

jak má být dále v řízení po procesní stránce postupováno, zejména jaké důkazy je potřeba 

provést či jaké procesní vady je potřeba v řízení odstranit.441 Závazný právní názor se tedy 

může týkat i procesních vad a jejich nápravy. Citované usnesení Nejvyššího soudu 

nerespektování zákazu uvedeného v § 157 odst. 2 věty první za středníkem o.s.ř. 

jednoznačně označilo za vadu řízení. Není tedy vyloučeno, aby Nejvyšší soud či soudy 

odvolací, ruší–li rozhodnutí soudů nižších, ukládaly těmto soudům pokyny, aby toto pravidlo 

napříště respektovaly a řídily se jím. Z řečeného tudíž plyne, že dohlížet na dodržování 

předmětného zákonného zákazu mohou zejména soudy instančně nadřízené, popřípadě nelze 

vyloučit i Ústavní soud, který není součástí soustavy obecných soudů. Lze však na tomto 

                                                           
439 Usnesení NS ze dne 4. května 2004, sp. zn. 29 Odo 257/2002. 
440 Usnesení NS ze dne 4. května 2004, sp. zn. 29 Odo 257/2002. 
441 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 226 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád II. § 201 až 376: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1797. Velké komentáře. ISBN 978-80-
7400-107-9. 
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místě uvést, že respektovat zákaz opisování skutkových přednesů účastníků a provedených 

důkazů ze spisu do odůvodnění by soudy měly i bez pokynů soudů instančně nadřízených.442  

Uvedenou problematiku zákazu doslovných přepisů přednesů účastníků a doslovných 

přepisů provedených důkazů lze posoudit ještě z pohledu případné kárné odpovědnosti 

soudce. V § 80 zákona o soudech a soudcích jsou shrnuty základní povinnosti spojené 

s výkonem soudcovské funkce. Mezi tyto základní povinnosti patří i povinnost soudce při 

své rozhodovací činnosti dbát o to, aby jeho rozhodnutí bylo srozumitelně a pečlivě 

odůvodněno (§ 80 odst. 3 písm. b) zákona o soudech a soudcích). Nehledě na ústavněprávní 

rovinu odůvodnění, povinnost odůvodnit své rozhodnutí tak neplyne pro soudce toliko z  

§ 157 odst. 1 o.s.ř. nebo § 169 odst. 1 o.s.ř., ale rovněž plyne i z citovaného ustanovení 

zákona o soudech a soudcích. Ve vztahu k povinnostem soudce zakotveným v § 80 zákona 

o soudech a soudcích a jejich porušením je následně posuzována případná kárná 

odpovědnost soudce.443 Má-li soudce povinnost své rozhodnutí odůvodnit, pak porušení této 

povinnosti může založit kárnou odpovědnost soudce, přičemž nelze opomenout, že nestačí 

toliko nějaké odůvodnění, nýbrž odůvodnění musí srozumitelné a pečlivé. Kárně odpovědný 

může být soudce tehdy, neodůvodňuje-li rozhodnutí vůbec (tam kde je odůvodnění 

vyžadováno) či odůvodňuje-li nedostatečně, popřípadě nesrozumitelně. Otázkou však 

zůstává, zda porušení zákazu doslovných přepisů přednesů účastníků a doslovných přepisů 

provedených důkazů dosahuje takové intenzity, aby toto šlo kvalifikovat jako kárné 

provinění soudce.444  

Rozhodnutí kárného senátu NSS v nastíněné otázce neexistuje. K řešení lze dospět 

pomocí jiného, leč podobného rozhodnutí kárného senátu NSS. V tam řešené věci kárný 

senát NSS posuzoval, zda je kárným proviněním jednání soudce, který vyhlásil rozhodnutí, 

které následně písemně vyhotovil, přičemž podstatnou část odůvodnění doslovně převzal ze 

zcela jiného rozhodnutí. V této věci kárně obviněný soudce však nepřevzal pouze pasáže 

odůvodnění, které byly „upotřebitelné“ v obou řízeních, nýbrž převzal i ty části odůvodnění, 

které vůbec nekorespondovaly s jím aktuálně rozhodovanou věcí. Je nutné uvést, že v 

                                                           
442 V řízení o ústavní stížnosti k výzvě Ústavního soudu Okresní soud v Tachově sdělil, že mu nepřípustnost 
opisování skutkových přednesů účastníků a provedených důkazů ze spisu do odůvodnění není známa. Ústavní 
soud tak Okresnímu soudu v Tachově v nálezu ze dne 17. srpna 2005, sp. zn. I. ÚS 403/03, musel připomenout 
znění § 157 odst. 2 o.s.ř., kde je tento zákaz obsažen. 
443 KOCOUREK, Jiří. Zákon o soudech a soudcích: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 211. Beckovy 
komentáře. ISBN 978-80-7400-292-2.  
444 Podle § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích se rozumí kárným proviněním soudce zaviněné porušení 
povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce 
nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. 
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posuzovaném případě se jednalo o obdobné věci, které se však v jednotlivostech lišily. 

Kárný senát NSS konstatoval, že jedná-li se o obdobné věci, na které dopadá totožná právní 

úprava a soud dospěje ke stejnému právnímu posouzení, pak soud nepochybí, když 

převezme část textu jiného obdobného rozhodnutí.445 Podle kárného senátu NSS nelze od 

sebe oddělit oba vytýkané skutky (přepis shodných částí a přepis neshodných částí). Pokud 

se týče části odůvodnění, která nekorespondovala s provedeným dokazováním, jedná se o 

procesní pochybení soudu, které je však možno napravit pouze v řízení o opravném 

prostředku. Kárný senát NSS tedy k oběma skutkům uzavřel, že pokud příslušný procesní 

předpis stanoví prostředky k nápravě, pak uvedená pochybení nejsou kárným proviněním, 

neboť nejsou schopny vyvolat ve třetích osobách důvodné obavy o odborné a spravedlivé 

rozhodování soudů. V tomto konkrétním případě mohli tamní účastníci řízení podat 

odvolání, to se však nestalo. V opačném případě by šlo dospět k závěru, že každé procesní 

pochybení soudce by mohlo být kárným proviněním. Přitom nelze odhlédnout, že samotné 

procesní předpisy možná pochybení předvídají a upravují prostředky k nápravě.446 Na 

základě citovaného rozhodnutí kárného senátu NSS a rovněž ve světle výše zmíněného 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. května 2004, sp. zn. 29 Odo 257/2002, lze vyvodit 

toliko jediný možný závěr, že porušení zákazu o doslovných přepisech přednesů účastníků 

či provedených důkazů ze spisu do odůvodnění nemůže založit kárnou odpovědnost soudce, 

neboť se nejedná o kárné provinění.   

                                                           
445 Vhodné je však v odůvodnění tuto skutečnost přiznat, a to uvedením citace příslušného rozhodnutí. 
Neuvede-li však soud tuto citaci, podle názoru kárného senátu to na věci nic nemění (nejde o porušení § 157 
odst. 2 o.s.ř.). 
446 Rozhodnutí Kárného senátu NSS ze dne 14. prosince 2010, č.j. 13 Kss 6/2010 – 65. 
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4. Procesní rozhodnutí 

V předchozí části této práce bylo pojednáno o odůvodnění meritorních rozhodnutích. 

V této části bude naopak pojednáno o rozhodnutích, kterými soud řeší nejrůznější procesní 

situace (nikoli věc samu), přičemž z toho důvodu jsou tato rozhodnutí nazývána 

rozhodnutími procesními. 

Nestanoví-li zákon jinak, rozhoduje soud usnesením.447 Zmíněný § 167 odst. 1 věta 

druhá o.s.ř. rovněž uvádí demonstrativní výčet procesních situací, o kterých je potřeba 

rozhodnout usnesením. Přijímá-li tedy soud určité rozhodnutí, bude toto rozhodnutí mít vždy 

formu usnesení, nebude-li zákonem určeno, že forma rozhodnutí má být od usnesení 

odlišná.448 V tomto ohledu lze rozhodnutí učiněné ve formě usnesení posoudit jako formu 

univerzální.  

4.1. Odůvodnění nemeritorních usnesení 

Občanský soudní řád stanoví v § 169 odst. 1 o.s.ř., že vyhotovené usnesení obsahuje, 

není-li stanoveno jinak, informaci o tom, který soud příslušné usnesení vydal, dále jména a 

příjmení soudců a přísedících, označení účastníků, jejich zástupců a věci, výrok, 

odůvodnění, poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek nepočítaje v to žalobu na 

obnovu řízení a pro zmatečnost, a o lhůtě a místu k jeho podání, a den a místo vydání 

usnesení.  

Mezi náležitosti vyhotoveného usnesení je tedy řazeno odůvodnění. V tomto ohledu 

platí, že každé vyhotovené usnesení včetně usnesení nemeritorního musí obsahovat 

odůvodnění. Lze se tedy zamyslet nad tím, jakým způsobem je potřeba toto nemeritorní 

usnesení odůvodnit. Jde-li o usnesení meritorní, odkazuje občanský soudní řád na § 157 odst. 

2 a 4 o.s.ř. V tomto je tedy situace jasná. Ustanovení § 169 o.s.ř. však žádné náležitosti 

odůvodnění nemeritorních usnesení neobsahuje, toliko jen uvádí, kdy odůvodnění může 

absentovat zcela.449  

                                                           
447 § 167 odst. 1 věta první o.s.ř. 
448 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 167 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 818. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
449 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 169 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 823. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
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V dřívější literatuře byla nabízena dvě možná řešení zmíněné problematiky 

odůvodnění nemeritorního usnesení. První možné řešení spočívá v tom, že toto odůvodnění 

musí být provedeno s náležitostmi uvedenými v § 157 odst. 2 o.s.ř., neboť toto vyplývá z  

§ 167 odst. 2 o.s.ř., který zakotvuje přiměřené užití ustanoveních o rozsudcích i pro 

usnesení.450 Druhé nabízené řešení naopak aplikaci § 157 odst. 2 o.s.ř. vylučuje, neboť toto 

vylučuje § 169 odst. 4 o.s.ř., který náležitosti odůvodnění uvedené v § 157 odst. 2 o.s.ř. 

vyhrazuje jen pro odůvodnění usnesení meritorního.451 Domnívám se, že první nabízené 

řešení nelze přijmout z toho důvodu, že v konečném důsledku by mezi odůvodněním 

meritorního a nemeritorního usnesení nebylo žádného rozdílu, obě tato odůvodnění by 

musela obsahovat náležitosti obsažené v § 157 odst. 2 o.s.ř., popřípadě náležitosti uvedené 

v § 157 odst. 4 o.s.ř. Tím, že zákonodárce explicitně vyhradil § 157 odst. 2 a 4 o.s.ř. pro 

odůvodnění meritorních usnesení (§ 169 odst. 4 o.s.ř.), vyjádřil tím svou vůli ustanovení  

§ 157 odst. 2 a 4 o.s.ř. na nemeritorní usnesení neaplikovat. V opačném případě by § 169 

odst. 4 o.s.ř. byl zcela nadbytečný. V tomto se zdá být druhé do úvahy připadající řešení 

vhodnější, avšak nezodpovídá položenou otázku, jakým způsobem tato nemeritorní usnesení 

odůvodnit. 

Jiná komentářová literatura traktuje, že v těchto případech plně postačí, bude-li 

odůvodnění nemeritorního usnesení obsahovat základní důvod či důvody, které zapříčinily 

vydání usnesení o určitém obsahu. Přitom je třeba dbát, aby tyto důvody byly schopny 

srozumitelně a přezkoumatelně objasnit výrokovou část usnesení.452 Tyto závěry potvrzuje 

i judikatura Ústavního soudu, přičemž pokud těmto požadavkům soud nedostojí, lze pak 

konstatovat porušení základního práva garantovaného v čl. 36 odst. 1 Listiny a v čl. 6 odst. 

1 Úmluvy.453  

I v současnosti však autoři uvádějí, že nemeritorní usnesení je potřeba přiměřeně 

odůvodňovat podle § 157 o.s.ř., přičemž tento názor vyvozují právě z § 167 odst. 2 o.s.ř. Zdá 

                                                           
450 HRDLIČKA, Jindřich. Odůvodnění soudního rozhodnutí. Socialistická zákonnost: časopis pro právní praxi. 
Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČSR, 1964, 12 (2), 8. ISSN 0037-8305. 
451 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 169 o.s.ř. In: DAVID, Ludvík a IŠTVÁNEK, František a JAVŮRKOVÁ, Naděžda a 
KASÍKOVÁ, Martina a LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Občanský soudní řád I. díl (§ 1až 200za): komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. s. 789. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7357-460-4. 
452 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 169 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1137. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
453 Nález ÚS ze dne 21. srpna 2014, sp. zn. IV. ÚS 1324/14. 
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se, že tedy tento názor překonán nebyl.454 Osobně se domnívám, že lze nalézt určitý 

kompromis mezi oběma názorovými proudy. Podle mého názoru na nemeritorní usnesení 

nedopadá srze § 167 odst. 2 o.s.ř. přiměřená povinnost odůvodňovat je v souladu s § 157 

o.s.ř. Tato usnesení je potřeba primárně odůvodnit toliko základními důvody, a to vždy 

srozumitelně a přezkoumatelně. Tento názor je taktéž potvrzen Ústavním soudem. Aby bylo 

spolehlivě dostáno tomuto požadavku, domnívám se proto, že i § 157 o.s.ř. k tomu může být 

vhodným inspiračním zdrojem. 

I když tedy zákon výslovně nestanoví náležitosti odůvodnění nemeritorního usnesení, 

neznamená to, že v tomto může panovat libovůle. Nejsou-li totiž z odůvodnění patrny 

důvody, pro které bylo rozhodnuto určitým způsobem, svědčí to o možné libovůli 

v rozhodování455, přičemž toho je potřeba se vystříhat. Z toho důvodu tedy základní 

požadavky na odůvodnění nemeritorního usnesení vytvořila judikatura, tak jak je uvedeno 

výše. 

4.2. Usnesení s absentujícím odůvodněním 

Obecným pravidlem je, že každé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění. Absence 

odůvodnění či omezení odůvodňovací povinnosti je pak výjimkou. Obecně rovněž platí, že 

rozhodnutí bez odůvodnění, popřípadě odůvodnění nedostatečné, činí rozhodnutí 

nepřezkoumatelným. Zároveň u těchto rozhodnutí nelze vyloučit libovůli.456 Řečené 

nepochybně dopadá i na nemeritorní usnesení, která tak musí obsahovat odůvodnění. 

V tomto ohledu je § 169 odst. 1 o.s.ř. možné hodnotit jako lex generalis. Zákonodárce však 

připouští, aby v některých specifických situacích mohlo toto odůvodnění nemeritorních 

usnesení zcela absentovat. Výčet těchto situací lze nalézt v § 169 odst. 2 o.s.ř., přičemž toto 

ustanovení lze hodnotit jako o lex specialis k § 169 odst. 1 o.s.ř. V obecné rovině i Ústavní 

soud připouští, že není nezbytně nutné, aby všechna rozhodnutí obsahovala odůvodnění, což 

je především v zájmu rychlosti řízení.457 

                                                           
454 HRNČIŘÍK, Vít. Komentář k § 169 o.s.ř. In: SVOBODA, Karel a SMOLÍK, Petr a LEVÝ, Jiří a ŠÍNOVÁ, Renáta a 
kolektiv. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 717. Beckova edice 
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. 
455 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 169 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 823 – 824. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
456 Nález ÚS ze dne 18. ledna 2018, sp. zn. II. ÚS 1162/17. 
457 Nález ÚS ze dne 18. ledna 2018, sp. zn. II. ÚS 1162/17. 
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Letmým pohledem do historie zmíněného zákonného ustanovení lze dospět k závěru, 

že možnost neodůvodňovat některá usnesení se neustále rozšiřovala.458 Důvody lze hledat 

v důvodové zprávě k zákonu459, kterým byl § 169 odst. 2 o.s.ř. naposledy novelizován do 

dnešní podoby. Touto novelou si zákonodárce vytkl za cíl mimo jiné odbřemenit soudce a 

zamezit průtahům v řízení. Vytyčený cíl se zákonodárce rozhodl naplnit i tím, že omezil 

rozsah odůvodnění rozhodnutí soudů, neboť podle jeho přesvědčení je právě tvorba 

odůvodnění pro soudce zatěžující a zdrojem průtahů v řízení.460  

Lavický tvrdí, že pro správnou interpretaci § 169 odst. 2 o.s.ř., kde jsou uvedeny 

jednotlivé kategorie usnesení, které podle tohoto ustanovení nemusí obsahovat odůvodnění, 

je potřeba vždy nahlížet na toto ustanovení prizmatem práva na spravedlivý proces a jeho 

kautel, tak jak jsou utvářeny judikaturou zejména ESLP. Z čl. 6 odst. 1 Úmluvy vyplývá, že 

rozsudky musí být odůvodněny.461 Podle judikatury ESLP se toto týká i usnesení, která mají 

být rovněž odůvodňována.462 Rozsah odůvodňovací povinnosti u usnesení se však liší, a to 

jednak podle druhu usnesení a rovněž i podle konkrétní procesní situace. Určitá usnesení je 

potřeba odůvodnit vždy, u jiných to bude záležet na konkrétních specificích rozhodované 

věci. To, zda bude či nebude potřeba odůvodnit určité usnesení, jsou rozhodné i funkce, které 

odůvodnění plní, neboť jen odůvodněné rozhodnutí je schopno tyto funkce naplnit. Ostatně 

§ 169 odst. 2 o.s.ř. nestanoví, že tam uvedená usnesení nesmí odůvodnění obsahovat. 

Dokonce v určitých případech platí, že i tato usnesení odůvodnění mít musí. Toto se 

kupříkladu projevuje v těch případech, ve kterých je zcela zapovězeno neodůvodňovat 

usnesení, proti kterým je přípustný opravný prostředek. Uvedený požadavek plyne rovněž 

z čl. 6 odst. 1 Úmluvy a judikatury ESLP.463 Byl–li by podán opravný prostředek, lze 

konstatovat, že přezkumná činnost instančně nadřízeného soudu by nebyla možná, neboť by 

nebyly známy konkrétní důvody rozhodnutí. Opravným prostředkem napadené usnesení by 

tak bylo nepřezkoumatelné. I odvolatel by v této situaci nebyl v komfortní pozici, neboť 

                                                           
458 V původním znění občanský soudní řád umožňoval neodůvodňovat toliko usnesení, kterým se zcela 
vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nebo usnesení, které se týká vedení řízení, přičemž toto platilo 
do 31.12.2000. S účinností od 1.1.2001 byl tento výčet rozšířen i o usnesení podle § 104a o.s.ř. S účinností od 
23.1.2009 bylo předmětné ustanovení výrazně novelizováno a v této podobě je účinné do současnosti. 
459 Zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony. 
460 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Sněmovní tisk č. 478. s. 52. část č. ½. 5. volební 
období (2006 – 2010). [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=26578 
461 Rozsudek ESLP ze dne 19. dubna 1994, věc Van de Hurk proti Nizozemsku, stížnost č. 16034/90. 
462 Rozsudek ESLP ze dne 1. července 2003, věc Suominen proti Finsku, stížnost č. 37801/97. 
463 LAVICKÝ, Petr. Odůvodňování usnesení v civilním řízení soudním. Právní fórum: český právnický měsíčník. 
Praha: ASPI, 2009, 6 (1), 6 – 9. ISSN 1214-7966. 

https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=26578
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absence odůvodnění by mu ztěžovala možnost formulovat odvolací důvody. V určitých 

případech je také potřeba odůvodnit usnesení, i když opravný prostředek proti němu 

neexistuje. V tomto případě bude záležet hlavně na konkrétních aspektech rozhodované věci. 

Lze soudit, že tomu tak bude u takových usnesení, kde by mohly vzniknout pochybnosti o 

svévoli v rozhodování. Uvedení důvodů rozhodnutí by tak tyto pochybnosti rozptýlilo.464 

V pochybnostech, zda určité nemeritorní usnesení odůvodnit, či nikoli, je potřeba vždy dát 

přednost uvedení alespoň stručných důvodů.465 

Již na tomto místě je zřejmé, že platná právní úprava obsažená v tomto ustanovení je 

problematická, mnohdy považována za ústavně nonkonformní, což bude patrné i 

z následujících subkapitol. Věcný záměr je si tohoto vědom a současnou právní úpravu 

nepřebírá.466 Z řečeného tedy plyne, že do doby přijetí nové právní úpravy je nutno § 169 

odst. 2 o.s.ř. vykládat restriktivně a nikoli doslovně 467 a vždy z pohledu požadavků 

plynoucích z práva na spravedlivý proces. 468 

4.2.1. Usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval 

První skupinou usnesení, které nemusí podle § 169 odst. 2 věty první o.s.ř. obsahovat 

odůvodnění, jsou usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval. 

Dále do této kategorie patří i usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na nařízení 

předběžného opatření, dále usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na zajištění důkazů a 

v neposlední řadě usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na zajištění předmětu 

důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví. 

                                                           
464 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 169 o.s.ř. In: DAVID, Ludvík a IŠTVÁNEK, František a JAVŮRKOVÁ, Naděžda a 
KASÍKOVÁ, Martina a LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Občanský soudní řád I. díl (§ 1až 200za): komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. s. 792 – 793. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7357-460-4. 
465 HRNČIŘÍK, Vít. Komentář k § 169 o.s.ř. In: SVOBODA, Karel a SMOLÍK, Petr a LEVÝ, Jiří a ŠÍNOVÁ, Renáta a 
kolektiv. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 717. Beckova edice 
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. 
466 DOBROVOLNÁ, Eva a DVOŘÁK, Bohumil a LAVICKÝ, Petr a PULKRÁBEK, Zdeněk a WINTEROVÁ, Alena. Věcný 
záměr civilního řádu soudního. Justice.cz [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR 2017 [cit. 26.10.2018]. s. 200. 
Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf 
467Jak již v roce 1997 Ústavní soud judikoval, je zcela neudržitelná aplikace práva vycházející toliko z jeho 
jazykového výkladu, neboť „jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se k aplikované právní 
normě. Je pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších 
postupů, jako logický a systematický výklad, výklad e ratione legis atd.). Mechanická aplikace abstrahující, 
resp. neuvědomující si, a to buď úmyslně nebo v důsledku nevzdělanosti, smysl a účel právní normy, činí z 
práva nástroj odcizení a absurdity.“ (nález ÚS ze dne 17. prosince 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97). 
468 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 169 o.s.ř. In: DAVID, Ludvík a IŠTVÁNEK, František a JAVŮRKOVÁ, Naděžda a 
KASÍKOVÁ, Martina a LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Občanský soudní řád I. díl (§ 1až 200za): komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. s. 793. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7357-460-4. 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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Proti všem třem příkladmo uvedeným usnesením (o předběžném opatření, o zajištění 

důkazů a o zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z 

duševního vlastnictví) zákon připouští odvolání,469 přičemž z čl. 6 Úmluvy plyne, že potřeba 

je vždy odůvodnit rozhodnutí (vydané i ve formě usnesení), pokud je možné proti němu 

brojit opravným prostředkem. Již zde je vidět rozpor mezi dikcí § 169 odst. 2 o.s.ř. a 

požadavky plynoucími z práva na spravedlivý proces. 

Zmíněné pochyby o ústavnosti tohoto ustanovení vyvstávají zcela nepokrytě v případě 

usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na nařízení předběžného opatření. Zde je však 

nutno se stručně poohlédnout do historie.  

Do účinnosti novely občanského soudního řádu učiněné zákonem č. 7/2009 Sb. nebylo 

toto usnesení v § 169 odst. 2 o.s.ř. obsaženo. Část soudní praxe však usnesení, kterým se 

zcela vyhovuje návrhu na nařízení předběžného opatření, neodůvodňovala, neboť 

dovozovala, že toto dopadá pod tehdejší znění předmětného paragrafu (usnesení, kterým se 

zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval). V zájmu zajištění jednotného 

rozhodování soudů v těchto věcech vydal Nejvyšší soud stanovisko,470 ve kterém 

jednoznačně uvedl, že „Písemné vyhotovení usnesení, kterým soud prvního stupně vyhověl 

návrhu na nařízení předběžného opatření v plném rozsahu a nařídil navrhovatelem 

požadované předběžné opatření bez slyšení ostatních účastníků řízení nebo sice po jejich 

slyšení, přičemž žádný z nich nevyslovil před rozhodnutím soudu s navrženým předběžným 

opatřením nesouhlas, nemusí obsahovat odůvodnění.“ Nejvyšší soud zde rovněž uvedl, že 

rozhodování o předběžném opatření z povahy věci probíhá bez slyšení účastníka řízení 

(nikoli navrhovatele), neboť v opačném případě by mohlo dojít k nebezpečí zmaření účelu 

předběžného opatření. Nejvyšší soud rovněž připomenul, že proti takovému usnesení je 

přípustné odvolání, přičemž i přes absenci odůvodnění je možno takové usnesení 

přezkoumat, pakliže jsou důvody zjistitelné z obsahu spisu.471 Ústavní soud však interpretaci 

§ 169 odst. 2 o.s.ř. provedenou Nejvyšším soudem v jeho stanovisku označil jako 

protiústavní. Podle Ústavního soudu je potřeba toto ustanovení interpretovat v souladu s jeho 

smyslem a účelem. Podle Ústavního soudu spočívá jeho smysl a účel ve zbavení povinnosti 

                                                           
469 V § 202 odst. 1 o.s.ř. nejsou tato usnesení obsažena, tudíž odvolání proti nim je přípustné, neboť toto není 
zákonem vyloučeno (§ 201 o.s.ř.). 
470 Podle § 14 odst. 3 zákona o soudech a soudcích platí, že „Nejvyšší soud sleduje a vyhodnocuje pravomocná 
rozhodnutí soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení a na jejich základě v zájmu jednotného 
rozhodování soudů zaujímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu.“ 
471 Stanovisko NS ze dne 13. června 2007, sp. zn. Cpjn 19/2006. 
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soudů odůvodňovat rozhodnutí, která zřejmě nebudou napadena odvoláním, neboť s nimi 

všichni účastníci souhlasí. Toto však v případě předběžných opatření neplatí, neboť účastník 

řízení (rozdílný od navrhovatele) se k návrhu nemohl vyjádřit, protože o něm nevěděl. Podle 

Ústavního soudu je z uvedeného důvodu potřeba toto usnesení alespoň stručně odůvodnit, 

což znamená stručně vyložit důvody, jež soud k rozhodnutí vedly (shrnutí návrhu, shrnutí 

relevantních tvrzení navrhovatele a následné uvedení toho, proč má soud tato tvrzení za 

osvědčená). Absence odůvodnění tohoto usnesení, respektive i jeho nedostatečné 

odůvodnění,472 porušuje právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 

odst. 1 Úmluvy. Není bez zajímavosti, že v tomto nálezu se Ústavní soud zabýval ještě 

možným zrušením předmětného ustanovení.473 Ústavní soud k tomuto uvedl, že existují-li 

dvě možné interpretace právního předpisu, přičemž jedna z nich je ústavně nonkonformní a 

druhá je s ústavním pořádkem souladná, není podle ustálené judikatury Ústavního soudu474 

dán důvod pro zrušení napadeného právního předpisu. Vzhledem k tomu, že existuje výše 

uvedená možnost jak § 169 odst. 2 o.s.ř. ústavně konformně vykládat, Ústavní soud z toho 

důvodu předmětné ustanovení nezrušil.475  

Na výše uvedenou situaci zareagoval zákonodárce tím, že § 169 odst. 2 o.s.ř. 

novelizoval. S účinností od 23. ledna 2009 tak bylo napříště výslovně zakotveno, že usnesení 

o nařízení předběžného opatření nemusí obsahovat odůvodnění. Pozdější judikatura 

Ústavního soudu se s tímto ztotožnila. Ústavní soud rovněž neshledal toto novelizované 

ustanovení jako ústavně nonkonformní.476 Zdá se však, že v posledních letech se situace opět 

mění. Ústavní soud k této problematice judikuje, že závěry plynoucí z nálezu ze dne 15. 

ledna 2009, sp. zn. IV. ÚS 1554/08, nejsou překonány, nýbrž toliko došlo k judikatornímu 

posunu, resp. k rozšíření příslušné interpretace. V současnosti tedy Ústavní soud považuje 

absentující odůvodnění usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo zcela vyhověno návrhu 

na nařízení předběžného opatření, za deficit, avšak tento deficit je možné výjimečně zhojit 

                                                           
472 V posuzovaném případě soud prvního stupně nařízení předběžného opatření odůvodnil toliko tím, že 
„tvrzení obsažená v návrhu má za osvědčena, přičemž podrobnější odůvodnění není podle ustanovení § 169 
odst. 2 o.s.ř. a stanoviska Nejvyššího soudu třeba.“ 
473 K tomuto je nutno uvést, že ÚS v tomto nálezu hodnotil ústavnost § 169 odst. 2 o.s.ř. ve znění účinném do 
dne 22. 1. 2009. 
474 Nález ÚS ze dne 8. října 1996, sp. zn. Pl. ÚS 5/96. 
475 Nález ÚS ze dne 15. ledna 2009, sp. zn. IV. ÚS 1554/08. 
476 Například nález ÚS ze dne 4. října 2012, sp. zn. III. ÚS 3135/11. 
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náležitým odůvodněním usnesení o nařízeném předběžném opatření provedeným odvolacím 

soudem.477 Tento svůj názor Ústavní soud potvrzuje i v pozdějších nálezech.478 

Podle mého názoru je potřeba v současnosti trvat na odůvodnění usnesení, kterým se 

zcela vyhovuje návrhu na nařízení předběžného opatření, a to i přes znění § 169 odst. 2 o.s.ř. 

Důvodů je k tomu několik. Jak již bylo výše uvedeno, z judikatury ESLP plyne, že je-li proti 

rozhodnutí přípustný opravný prostředek, je nutné toto rozhodnutí odůvodnit. Toto tedy platí 

i pro předběžná opatření. Ve prospěch odůvodňování těchto usnesení mluví i to, že i když 

jsou předběžnými opatřeními poměry mezi účastníky řešeny toliko zatímně (nebo je-li tu 

obava, že by výkon rozhodnutí byl ohrožen), jsou i přesto schopny mnohdy značně a 

nevratně zasáhnout do práv účastníků. V této souvislosti musí být elementárním právem 

každého, komu je předběžným opatřením něco ukládáno, aby se dozvěděl důvody, které 

soud vedly k nařízení předběžného opatření.479 Závažných dopadů předběžných opatření je 

si vědom i Jirsa, který rovněž doporučuje toto usnesení alespoň stručně odůvodnit.480 Nelze 

ani přisvědčit tomu, že neodůvodňováním těchto usnesení je sledován legitimní cíl, kterým 

je rychlá a efektivní prozatímní úprava poměrů účastníků řízení a často omílaná snaha o 

urychlení řízení. Podle mého mínění stručné odůvodnění, Ústavní soud připouští i rozsah v 

podobě několika vět, nemůže vést k prodloužení řízení a ani ohrozit rychlou a efektivní 

prozatímní úpravu poměrů účastníků řízení.481 Souhlasím s Evou Kůsovou i v tom, že 

prvoinstanční soud, který neodůvodní předmětné usnesení, domnívaje se, že po případném 

odvolání soud druhého stupně toto odůvodnění doplní (ve smyslu např. nálezu ÚS ze dne 

29. listopadu 2017, sp. zn. I. ÚS 3905/16), postupuje do jisté míry nekolegiálně.482  

Z doposavad řečeného lze konstatovat, že o právní jistotě, jejíž nezbytnou součástí je 

předvídatelnost práva a také předvídatelnost postupů orgánů veřejné moci v souladu s 

právem a zákonem stanovenými požadavky, v této věci nelze hovořit. Zásada právní jistoty 

                                                           
477 Nález ÚS ze dne 1. srpna 2016, sp. zn. II. ÚS 1263/16. 
478 „Deficit neodůvodnění prvostupňového usnesení (zcela vyhovujícího návrhu na vydání předběžného 
opatření), jestliže důvody k vydání předběžného opatření byly seznatelné z obsahu návrhu na jeho vydání, s 
nímž se stěžovatel mohl seznámit, a případné námitky stěžovatele byly vypořádány v rozhodnutí odvolacího 
soudu.“ (nález ÚS ze dne 29. listopadu 2017, sp. zn. I. ÚS 3905/16). 
479 KŮSOVÁ, Eva. Spravedlivý proces – II. K odůvodnění usnesení o nařízení předběžného opatření. Bulletin 
advokacie [online]. 15.12.2017. [cit. 17.11.2018]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/spravedlivy-
proces-ii.-k-oduvodneni-usneseni-o-narizeni-predbezneho-opatreni?browser=mobi   
480 JIRSA, Jaromír. Komentář k § 169 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský 
komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 534. ISBN 978-80-7552-034-0. 
481 Nález ÚS ze dne 15. ledna 2009, sp. zn. IV. ÚS 1554/08. 
482 Kůsová tento pojem neužívá. Z její strany je používáno neutrálních výrazů „přenášet svou povinnost 
odůvodňovat rozhodnutí na odvolací soud.“ 

http://www.bulletin-advokacie.cz/spravedlivy-proces-ii.-k-oduvodneni-usneseni-o-narizeni-predbezneho-opatreni?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/spravedlivy-proces-ii.-k-oduvodneni-usneseni-o-narizeni-predbezneho-opatreni?browser=mobi
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přitom patří k nejdůležitějším znakům právního státu.483 Judikatura je v této otázce nestálá 

a nelze vyloučit, že se v budoucnu opět posune. Vždyť jen za posledních 10 let se judikatura 

posunovala zcela zásadně. V tomto ohledu lze přivítat znění věcného záměru, podle něhož 

usnesení, jímž se zcela vyhovuje návrhu, jemuž protistrana neodporovala, byť i k tomu měla 

příležitost, nemusí obsahovat odůvodnění. Věcný záměr k tomu uvádí, že prakticky to 

znamená, že usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na nařízení předběžného opatření, 

musí vždy obsahovat odůvodnění.484 Do doby, než dojde ke změně legislativy, je nutné  

§ 169 odst. 2 o.s.ř. vykládat ve shodě s Úmluvou a pochopitelně i v souladu s 

příslušnými nálezy Ústavního soudu, což znamená, že toto usnesení o nařízení předběžného 

opatření musí obsahovat odůvodnění vždy. 

Výše uvedené se týkalo usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na nařízení 

předběžného opatření. Ustanovení § 169 odst. 2 věta první o.s.ř. však obsahuje do jisté míry 

příbuzná usnesení, která rovněž nemusí být odůvodněna. Jedná se o usnesení, kterým se 

zcela vyhovuje návrhu na zajištění důkazů a v neposlední řadě usnesení, kterým se zcela 

vyhovuje návrhu na zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z 

duševního vlastnictví. Jsem přesvědčen, že výše prezentované názory lze přiměřeně 

vztáhnout i na tato usnesení, neboť judikatura, která by se věnovala výslovně této úzké 

problematice, absentuje. Je tomu tak zřejmě proto, že typově těchto případů v praxi bude 

nemnoho.  

Na základě výše řečeného nelze konstatovat jinak, že předmětná část § 169 odst. 2 věta 

první o.s.ř. umožňující neodůvodňovat tam uvedená usnesení dopadá toliko na uvedenou 

zbytkovou kategorii „jiných usnesení, kterým rovněž nikdo neodporoval.“ Jiných proto, že 

jsou odlišná od výše uvedených usnesení o předběžném opatření a zajišťování důkazů. 

Ústavní soud toto vykládá tak, že jde o usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž 

nikdo neodporoval, ačkoliv mu reálně – chtěl-li by – odporovat mohl.485 Bude-li se v těchto 

případech jednat o usnesení, kterému nikdo neodporoval, i když tato možnost zde byla, a 

dále se bude jednat o usnesení, proti kterému nebude možno brojit opravným prostředkem, 

a ani odůvodnění nebudou vyžadovat specifické okolnosti rozhodované věci, lze uvést, že 

toto usnesení odůvodnění skutečně mít nemusí. 

                                                           
483 Nález ÚS ze dne 25. března 2014, sp. zn. II. ÚS 885/13. 
484 DOBROVOLNÁ, Eva a DVOŘÁK, Bohumil a LAVICKÝ, Petr a PULKRÁBEK, Zdeněk a WINTEROVÁ, Alena. Věcný 
záměr civilního řádu soudního. Justice.cz [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR 2017 [cit. 26.10.2018]. s. 200 
– 201. Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf 
485 Nález ÚS ze dne 15. ledna 2009, sp. zn. IV. ÚS 1554/08. 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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4.2.2. Usnesení, které se týká vedení řízení 

Další skupinou nemeritorních usnesení, která nemusí obsahovat odůvodnění, jsou 

usnesení, která se týkají vedení řízení. 

Již úvodem lze uvést, že se jedná o skupinu usnesení, která je vymezena velmi obecně. 

Bude tedy záležet na konkrétních specificích rozhodované věci, kdy po jejich uvážení bude 

moci být uzavřeno, že se jedná právě o usnesení, které se týká vedení řízení. Mezi určující 

faktory, kterými lze toto posoudit, patří: 

- jde o rozhodnutí, které nemá vliv na rozhodnutí meritorní486  

- rozhodnutí se týká věci, kterou je nutno vyřešit rychle 

- jedná se o věc, kde absence opravného prostředku nepoškodí účastníky na jejich 

právech487 

- soud není tímto usnesením vázán, přičemž toto usnesení může (aniž by byl podán 

opravný prostředek) změnit (§ 170 odst. 2 o.s.ř.).488 

Budou–li naplněna výše uvedená kritéria, bude tak možno uzavřít, že se v konkrétním 

případě jedná o usnesení, které se týká vedení řízení.489 Jde-li tedy o usnesení, kterým se 

vedení řízení upravuje, ustanovení § 169 odst. 2 o.s.ř. umožňuje, aby nemuselo být 

odůvodněno. Drápal se zamýšlí nad tím, jaký je důvod toho, že toto usnesení odůvodnění 

obsahovat nemusí. Drápal je toho názoru, že odůvodnění v těchto případech může 

absentovat z toho důvodu, že není potřebné pro další řízení, což zcela jistě souvisí i 

s nemožností podat odvolání proti tomuto usnesení.490  

I v tomto případě není možné interpretovat zákonnou možnost předmětná usnesení 

neodůvodňovat doslovně. Jde opět o výjimku, kterou je nutno vykládat restriktivně. Bude-li 

                                                           
486 Resp. jejich vliv lze spatřovat v tom, že napomáhají tomu, aby proces efektivně směřoval ke svému konci 
v podobě vydání rozhodnutí meritorního (PETR, Bohuslav a JIRSA, Jaromír. Komentář k § 202 o.s.ř. In: JIRSA, 
Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha IV. § 201-250l občanského soudního 
řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 23 – 24. ISBN 978-80-7552-
271-9). 
487 Podle § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. není odvolání přípustné proti usnesení, kterým se upravuje vedení řízení. 
488 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 202 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád II. § 201 až 376: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. Velké komentáře. s. 1600. ISBN 978-80-
7400-107-9. 
489 Příkladmo se jedná např. o usnesení o prodloužení lhůty, o odročení jednání, o spojení věcí ke společnému 
řízení nebo naopak o vyloučení věci k samostatnému projednání a další. 
490 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 169 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1138. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
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se tedy jednat o usnesení, které se týká vedení řízení, nelze zjednodušeně uzavřít, že může 

být vždy bez odůvodnění. I usnesení, kterým se řízení upravuje, bude za jistých okolností 

odůvodnění vyžadovat. Bude tomu tak například tehdy, kdy se bude soud muset vypořádat 

s rozdílnými návrhy účastníků řízení, přičemž v odůvodnění k tomuto je prostor. 

Odůvodnění bude potřebné i tehdy, kdy soud sice usnesením upraví vedení řízení, přičemž 

si lze představit více do úvahy připadajících způsobů této úpravy. V rámci odůvodnění je 

opět vhodné toto blíže objasnit, proč byl zvolen určitý postup. Společným jmenovatelem 

řečeného je snaha o eliminaci prostoru pro soudní libovůli a zároveň snaha o maximální 

šetření práv účastníků. V pochybnostech je nutno se přiklonit vždy k tomu, aby tato usnesení 

byla odůvodněna.491 

4.2.3. Usnesení podle § 104a o.s.ř. 

Řízení musí probíhat před věcně příslušným soudem.492 Věcná příslušnost je tak 

jednou z podmínek řízení. Podle § 104a odst. 1 o.s.ř. přitom platí, že „věcnou příslušnost 

zkoumá soud kdykoli za řízení.“ Má-li soud okresní či krajský za to, že není věcně 

příslušným, nejdříve o tomto svém názoru vyrozumí účastníky řízení spolu s důvody, které 

ho k tomu vedou. Zároveň musí soud uvést, který soud je podle názoru soudu věcně 

příslušným. Následně soud poskytne účastníkům řízení prostor k vyjádření. Poté soud věc 

předloží svému nadřízenému vrchnímu soudu, popřípadě též Nejvyššímu soudu, pokud by 

věc podle názoru soudu měla patřit do jeho působnosti. Bylo-li řízení zahájeno u vrchního 

soudu, pak tento vrchní soud rozhodne i o věcné příslušnosti, popřípadě věc předloží 

Nejvyššímu soudu, je-li vrchní soud tohoto názoru, že věc náleží do působnosti Nejvyššího 

soudu. I sami účastníci řízení mohou vznést námitku věcné nepříslušnosti. Tato námitka však 

musí obsahovat údaj o tom, který soud je podle názoru namítajícího účastníka věcně 

příslušný a z jakých důvodů. Následně se k této námitce mohou vyjádřit i jiní účastníci 

řízení. Následný postup je pak již totožný.493 

                                                           
491 HRNČIŘÍK, Vít. Komentář k § 169 o.s.ř. In: SVOBODA, Karel a SMOLÍK, Petr a LEVÝ, Jiří a ŠÍNOVÁ, Renáta a 
kolektiv. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 716 – 717. Beckova edice 
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. 
492 Věcně příslušným soudem je zpravidla soud okresní či krajský (§ 9 a § 9a o.s.ř.), popřípadě tímto soudem 
může být i NS, stanoví-li tak zvláštní právní předpis (§ 9 odst. 3 o.s.ř.). 
493 PŘIDAL, Ondřej. Komentář k § 104a o.s.ř. In: SVOBODA, Karel a SMOLÍK, Petr a LEVÝ, Jiří a ŠÍNOVÁ, Renáta 
a kolektiv. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 439 – 441. Beckova edice 
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. 
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O věcné příslušnosti tedy rozhodují soudy vrchní, popřípadě i soud Nejvyšší.494 

Rozhodnutí o věcné příslušnosti má formu usnesení. Obsahem tohoto usnesení je určení 

toho, který okresní nebo krajský soud je v prvním stupni věcně příslušný. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o usnesení vrchního nebo Nejvyššího soudu, není přípustné proti tomuto usnesení 

odvolání. Pro účely této práce je podstatné, že podle § 169 odst. 2 věta první o.s.ř. nemusí 

být toto usnesení odůvodněno.495 Zakotvení této možnosti do právního řádu vyvolalo určité 

obavy. Například Jirsa k tomu uvádí, že důsledkem možnosti neodůvodňovat usnesení podle 

§ 104a o.s.ř. má za následek, že v této oblasti v podstatě chybí sjednocující judikatura. 

Neodůvodněná usnesení tuto funkci plnit nemohou. Jirsa proto apeluje na vrchní soudy, 

popřípadě i na soud Nejvyšší, aby alespoň v těch zásadních a pro praxi nutných případech, 

tato svá usnesení odůvodňovaly.496 Obdobně se vyjadřuje i Michal Králík, který vyjadřuje 

přesvědčení, že odůvodněná usnesení podle § 104a o.s.ř. by plnila funkci sjednocovatele 

judikatury, což by v celkovém důsledku vedlo ke snížení počtu sporů o věcnou 

příslušnost.497 

Z dikce § 169 odst. 2 věty první o.s.ř. může být opět doslovným výkladem 

dovozováno, že usnesení podle § 104a o.s.ř. nemusí být vždy a za všech okolností 

odůvodněno. Nemůže být překvapujícím, že tak tomu není. Ústavní soud judikoval, že 

možnost neodůvodnit usnesení podle § 104a o.s.ř. je nutno považovat za výjimku z obecné 

povinnosti rozhodnutí odůvodnit, přičemž i tady je nutno tuto výjimku interpretovat 

restriktivně. Ústavní soud k tomuto uzavřel, že „ toto usnesení nemusí být v obecné rovině 

vždy odůvodněno, ještě neznamená, že konkrétní okolnosti případu si nebudou žádat, aby 

soud své rozhodnutí odůvodnil.“ Mezi zmíněné konkrétní okolnosti případu mohou patřit 

situace, kdy účastníci řízení budou mít na věcnou příslušnost vlastní názor, který budou 

soudu v rámci svých vyjádření prezentovat. Pokud však soud rozhodující o věcné 

příslušnosti s těmito vyjádřeními nebude srozuměn, pak bude nutné, aby soud své rozhodnutí 

odůvodnil a v rámci odůvodnění se vypořádal, byť opět stručně, s argumentací účastníků a 

                                                           
494 Z tohoto pravidla však existuje výjimka upravená v § 221 odst. 1 písm. b) o.s.ř. Dospěje-li odvolací soud 
k tomu, že soud prvního stupně nebyl věcně příslušný, jeho rozhodnutí zruší a věc postoupí soudu věcně 
příslušnému. Obdobně to platí i v řízení dovolacím (§ 243e odst. 2 o.s.ř.). 
495 PŘIDAL, Ondřej. Komentář k § 104a o.s.ř. In: SVOBODA, Karel a SMOLÍK, Petr a LEVÝ, Jiří a ŠÍNOVÁ, Renáta 
a kolektiv. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 441 – 442. Beckova edice 
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. 
496 JIRSA, Jaromír. Komentář k § 169 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský 
komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 535. ISBN 978-80-7552-034-0. 
497 KRÁLÍK, Michal. K současné právní úpravě rozhodování o věcné příslušnosti v občanském soudním řízení. 
Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2003, 11 (9), 466. ISSN 1210-6410.  
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vyložil důvody svého závěru o věcné příslušnosti. Pokud však soud tomuto nevyhoví a své 

rozhodnutí neodůvodní, je v tomto spatřováno porušení práva na spravedlivý proces.498 

V poslední době Ústavní soud intepretaci § 169 odst. 2 věty první o.s.ř., pokud jde o 

odůvodňování usnesení podle § 104a o.s.ř., rozšířil. V posuzovaném případě vrchní soud 

určil, že věcně příslušný soud k projednání určitého návrhu na nařízení předběžného opatření 

je soud okresní. Vydání tohoto usnesení podle § 104a o.s.ř. nepředcházelo žádné vyjádření 

účastníka ohledně věcné příslušnosti. Právní názor vrchního soudu a možný názor účastníka 

řízení tedy v tomto případě nemohl být v rozporu. Ústavní soud však vytkl vrchnímu soudu, 

že neposkytl účastníku řízení možnost se k otázce věcné příslušnosti vyjádřit. Dále Ústavní 

soud vrchnímu soudu sdělil, že i když tedy prostor k vyjádření účastníku řízení neposkytl, 

měl vyjít z toho, že tento účastník podal svůj návrh na nařízení předběžného opatření ke 

krajskému soudu, čímž podle Ústavního soudu jasně projevil názor, že věcně příslušný soud 

k nařízení předběžného opatření je právě soud krajský. Ústavní soud tedy shrnul, že v 

posuzované věci nastala situace, která vyžadovala, aby bylo napadené usnesení vrchního 

soudu podle § 104a o.s.ř. alespoň stručně odůvodněno.499 V judikatuře Ústavního soudu lze 

tedy pozorovat určitý trend ve prospěch odůvodňování usnesení podle § 104a o.s.ř. Výklad 

této výjimky z odůvodňovací povinnosti je tak stále více restriktivní. 

Na základě výše řečeného jsem toho názoru, že usnesení podle § 104a o.s.ř. je potřeba 

odůvodnit tehdy, kdy existují rozdílné pohledy na tuto otázku mezi účastníky řízení a 

předkládacím soudem. Popřípadě i tehdy, kdy panuje totožný názor na věcnou příslušnost 

mezi účastníky řízení a předkládajícím soudem, avšak soud rozhodující podle § 104a o.s.ř. 

se s tímto neztotožní.500 Ve smyslu nálezu Ústavního soudu ze dne 13. března 2018, sp. zn. 

III. ÚS 427/18, však není potřeba, aby účastník, který podal soudu určitý návrh na zahájení 

řízení, výslovně argumentoval ohledně věcné příslušnosti. Svůj postoj k tomuto již v 

podstatě vyjadřuje tím, že k určitému soudu svůj návrh podal. Pokud bude shledáno, že tento 

soud není věcně příslušný, bude potřeba příslušné usnesení odůvodnit. V poslední řadě se 

domnívám, že odůvodnit usnesení podle § 104a o.s.ř. je více než vhodné v těch případech, 

ve kterých by mohlo toto usnesení sjednocovat judikaturu této oblasti pro budoucí obdobné 

případy. 

                                                           
498 Nález ÚS ze dne 1. června 2010, sp. zn. I. ÚS 904/08. 
499 Nález ÚS ze dne 13. března 2018, sp. zn. III. ÚS 427/18. 
500 KRÁLÍK, Michal. K současné právní úpravě rozhodování o věcné příslušnosti v občanském soudním řízení. 
Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2003, 11 (9), 465 – 466. ISSN 1210-
6410.  
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Ustanovení § 169 odst. 2 věty první o.s.ř. v části týkající se právě usnesení podle  

§ 104a o.s.ř. rovněž u Ústavního soudu čelilo návrhu na jeho zrušení, a to z důvodu jeho 

možné protiústavnosti. Ústavní soud však tento návrh odmítl s tím, že toto ustanovení lze 

vyložit ústavně konformním způsobem, přičemž ústavně konformní interpretace je obsažena 

v nálezu Ústavního soudu ze dne 1. června 2010, sp. zn. I. ÚS 904/08. Existuje-li možnost 

ústavně konformní interpretace předmětného ustanovení, není tak dán prostor pro jeho 

zrušení.501 

4.2.4. Usnesení podle § 169 odst. 2 věty druhé o.s.ř. 

Odůvodnění nemusí obsahovat také usnesení, kterým bylo rozhodnuto nikoli ve věci 

samé, připouští-li to povaha věci a je–li z obsahu spisu zřejmé, na základě jakých skutečností 

bylo rozhodnuto (§ 169 odst. 2 věty druhé před středníkem o.s.ř.). Citované ustanovení tedy 

zakotvuje tři podmínky, které je nutno naplnit, aby bylo možno uvažovat o vypuštění 

odůvodnění.  

První podmínkou je nemeritornost usnesení. Domnívám se však, že tato podmínka je 

nadbytečná, neboť ustanovení § 169 odst. 4 o.s.ř. výslovně stanoví, že meritorní usnesení 

odůvodnění obsahovat musí. 

Druhou podmínkou je, že takový postup musí připouštět povaha rozhodované věci. 

Lavický připomíná, že daná podmínka koresponduje s již výše zmíněnou judikaturou ESLP, 

která potřebu odůvodnění také vztahuje ke konkrétním specifikům rozhodované věci.502 Zde 

je však nutné připomenout, že v pochybnostech je potřeba se vždy přiklonit k variantě 

s odůvodněním.503 

Dalším předpokladem nutným k tomu, aby nemeritorní usnesení podle § 169 odst. 2 

věty druhé před středníkem o.s.ř. nemuselo obsahovat odůvodnění, je to, že ze spisu je 

zřejmé, na jakých důvodech je postaveno rozhodnutí. Drápal však k tomuto požadavku 

uvádí, že toto musí být vlastní každému rozhodnutí. Rozhodnutí, které by nemělo oporu ve 

spisu, je rozhodnutím nesprávným a muselo by být procesním způsobem odstraněno. 

Uvedený požadavek je z toho důvodu vykládán tak, že důvody rozhodnutí obsažené ve spisu 

                                                           
501 Nález ÚS ze dne 2. prosince 2013, sp. zn. I. ÚS 3161/13. 
502 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 169 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 827. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
503 HRNČIŘÍK, Vít. Komentář k § 169 o.s.ř. In: SVOBODA, Karel a SMOLÍK, Petr a LEVÝ, Jiří a ŠÍNOVÁ, Renáta a 
kolektiv. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 717. Beckova edice 
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. 
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musí být skutečně očividné, evidentní a zřetelné, aniž by bylo nutno příslušný spis hluboce 

studovat.504   

Je tedy jasné, že nelze podat vyčerpávající výčet usnesení, na která by tato právní 

úprava dopadala. Často jsou uváděny situace např. zastavení řízení pro nezaplacení soudního 

poplatku, zrušení platebního rozkazu, který se nepodařilo doručit, či odmítnutí návrhu, který 

nebyl ve lhůtě opraven podle § 43 odst. 2 o.s.ř.505 Soudím však, že i ve zmíněných situacích 

si však určitá specifika vynutí odůvodnění, neboť slovy zákona si odůvodnění vynutí povaha 

věci. Soudy proto musí k tomuto přistupovat individuálně a vážit konkrétní okolnosti.  

Lze však spolehlivě říci, na která usnesení ustanovení § 169 odst. 2 věty druhé před 

středníkem o.s.ř. určitě nedopadá. Ze systematiky § 169 odst. 2 o.s.ř. plyne, že možnost 

neodůvodňovat nemeritorní usnesení, která vyhovují podmínkám uvedeným v § 169 odst. 2 

věty druhé o.s.ř., není možno ta nemeritorní usnesení, která jsou uvedena v témže 

ustanovení, avšak v jeho první větě. Ze závěrů plynoucích z této subkapitoly je rovněž 

zřejmé, že § 169 odst. 2 věty druhé před středníkem o.s.ř. nemůže dopadat ani na usnesení, 

proti kterým je možno brojit určitým opravným prostředkem.506  

V nemeritorním usnesení, jež vyhovuje podmínkám § 169 odst. 2 věty druhé před 

středníkem o.s.ř., tedy rovněž může absentovat odůvodnění. Půjde-li o tento případ, pak má 

ovšem soud povinnost ve výroku uvést zákonná ustanovení, jichž bylo při rozhodování 

použito, a důvod rozhodnutí. V těchto případech je tedy důvod rozhodnutí a příslušná právní 

norma uvedena přímo ve výrokové části usnesení. Lavický však toto zvolené řešení považuje 

za teoreticky sporné, neboť výrok by se měl vždy rozkazovacím způsobem vyjadřovat o 

předmětu rozhodnutí. Důvody a příslušné právní předpisy, kterých bylo k rozhodování věci 

užito, pak zcela nepochybně patří do jiné části rozhodnutí – do odůvodnění.507  

                                                           
504 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 169 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1138. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
505 JIRSA, Jaromír. Komentář k § 169 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský 
komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 535. ISBN 978-80-7552-034-0. 
506 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 169 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 828. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
507 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 169 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 828. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
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S vysloveným názorem Lavického se ztotožňuji, přesto však zákon toto umožňuje. U 

těchto usnesení tedy odůvodnění být nemusí, přesto však důvod rozhodnutí je v usnesení 

vyjádřen. Účastník řízení tedy bude seznámen s důvody, které soud vedly k určitému 

rozhodnutí. Pro účastníka je zcela jistě nedůležité, zda se s důvody rozhodnutí seznámí ve 

výroku či v odůvodnění. Osobně jsem toho názoru, že zvolené legislativní řešení je vhodné 

maximálně pro velmi stručné důvody rozhodnutí.508 Důvody, které by bylo potřeba více 

rozepsat, je lépe přesunout do odůvodnění. Věřím, že takové usnesení bude pro účastníky 

řízení přehlednější.  

Závěrem je nutno opět zmínit věcný záměr, neboť ten již zde pojednávané řešení 

nepřebírá. Podle věcného záměru není vhodné, aby výrok byl zahlcen informativními údaji, 

neboť tyto údaje je vhodnější uvádět v odůvodnění.509 S tím nelze jinak než souhlasit. 

4.3. Odůvodnění výroku o náhradě nákladů řízení 

Výrok o náhradě nákladů řízení pramení z procesního práva, přičemž právo na náhradu 

nákladů řízení vzniká až okamžikem, kdy příslušné rozhodnutí soudu nabude právní moci.510 

Oproti tomu žalovaný nárok žalobce má zpravidla základ v právu hmotném. 

Podle § 151 odst. 1 o.s.ř. má soud povinnost rozhodnout o náhradě nákladů řízení, a to 

i bez návrhu, v rozhodnutí, kterým se řízení končí.511 Rozhodnutí, kterým se řízení končí, 

nemusí být vždy rozhodnutí ve věci samé, ale může to být rovněž i rozhodnutí procesní 

(např. usnesení o zastavení řízení). Skončení řízení tedy není nutně spojeno vždy 

s rozhodnutím ve věci samé.  

Ústavní soud judikoval, že rozhodování o náhradě nákladů řízení je integrální součástí 

civilního řízení, a tudíž i na toto rozhodnutí se vztahují postuláty plynoucí z práva na 

spravedlivý proces.512 V jiném svém nálezu Ústavní soud přímo dovodil, že povinnost soudu 

                                                           
508 Podle mého názoru v rozsahu jedné věty. 
509 DOBROVOLNÁ, Eva a DVOŘÁK, Bohumil a LAVICKÝ, Petr a PULKRÁBEK, Zdeněk a WINTEROVÁ, Alena. Věcný 
záměr civilního řádu soudního. Justice.cz [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR 2017 [cit. 26.10.2018]. s. 201. 
Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf 
510 PUTNA, Mojmír. Komentář k § 151 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1009. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
511 Pokud se týče náhrady nákladů řízení podle § 147 a § 148 odst. 2 o.s.ř., může soud o těchto nákladech 
rozhodnout již v průběhu řízení, a to zpravidla bezprostředně po jejich vzniku. 
512 Nález ÚS ze dne 6. srpna 2012, sp. zn. IV. ÚS 2014/12. 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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odůvodnit své rozhodnutí se přiměřeně vztahuje i na rozhodování o nákladech řízení.513 Je 

tedy povinností soudu i výrok o náhradě nákladů řízení řádně a přesvědčivě odůvodnit. 

Podobně jako při právním posouzení zjištěného skutkového stavu se nelze spokojit 

s odůvodněním výroku o náhradě nákladů řízení provedeným pouhým (formálním) odkazem 

na ustanovení právního předpisu. V rámci odůvodnění tohoto výroku musí soud primárně 

objasnit důvody, na základě kterých účastníku řízení právo na náhradu nákladů přiznal, či 

nikoli.514 Opačný přístup nelze hodnotit jako dostačující. Naopak lze konstatovat, že 

zmíněný přístup soudu by způsobil nepřezkoumatelnost výroku týkajícího se nákladů řízení. 

Navíc v tom lze spatřovat i prvky libovůle, což je opět v rozporu s právem na spravedlivý 

proces garantovaným čl. 36 odst. 1 Listiny.515 Zmíněný nedostatek se v judikatuře poměrně 

často vyskytuje v rámci aplikace § 150 o.s.ř., jež upravuje moderační právo soudu ve 

výjimečných případech nepřiznat právo na náhradu nákladů řízení tomu účastníku řízení, 

kterému by jinak toto právo svědčilo.516 Již ze samotného znění tohoto ustanovení je 

naprosto zřejmé, že odůvodnit výrok o nákladech řízení pouhým odkazem na toto ustanovení 

je zcela nedostačující, přičemž tento postup se příčí právu na spravedlivý proces. 

I když tedy Ústavní soud mnohdy ve svých rozhodnutích uvádí, že rozhodnutí o 

nákladech řízení podrobuje omezenému ústavněprávnímu přezkumu, neboť se k této 

problematice staví rezervovaně. Avšak i přesto si je Ústavní soud vědom toho, že rozhodnutí 

o nákladech řízení může mít a často i má významné dopady do majetkové sféry dotčeného 

účastníka řízení. Z řečeného plyne, že Ústavní soud rozlišuje mezi řízením směřujícím 

k vydání meritorního rozhodnutí a rozhodováním o nákladech řízení. Nepochybně obojí 

rozhodování je „kryto“ právem na spravedlivý proces. Ústavní soud je však toho názoru, že 

rozhodnutí o nákladech řízení zpravidla nedosahuje takové intenzity, aby to opodstatnilo 

zásah ze strany Ústavního soudu pokaždé, kdy dojde k porušení procesních pravidel. Takový 

zásah je však nutný ve chvíli, kdy dojde k extrémnímu překročení zákonných procesních 

pravidel. K tomu může dojít při interpretaci a aplikaci příslušných ustanovení právních 

                                                           
513 Nález ÚS ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. II. ÚS 852/13. 
514 Nález ÚS ze dne 17. května 2001, sp. zn. III. ÚS 727/2000. 
515 Nález ÚS ze dne 6. srpna 2012, sp. zn. IV. ÚS 2014/12. 
516 Podle § 150 o.s.ř. platí, že „Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník bez 
vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně náhradu 
nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat.“ 
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předpisů, v nichž by byl obsažen prvek svévole, nebo v důsledku závažného pochybení či 

zjevného omylu soudu.517 518   

  

                                                           
517 V rozhodované věci soud nepřiznal úspěšnému účastníku řízení náhradu nákladů řízení s poukazem na to, 
že tomuto úspěšnému účastníku řízení žádné náklady v řízení nevznikly. Z obsahu spisu však vyplývalo, že 
dotčenému účastníku řízení tyto náklady v řízení vznikly. 
518 Nález ÚS ze dne 15. října 2012, sp. zn. IV. ÚS 777/12. 
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5. Specifika odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu 

Podle § 211 o.s.ř. platí, že „Pro řízení u odvolacího soudu platí přiměřeně ustanovení 

o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného.“ Mají-li tedy být 

ustanovení o řízení před soudem prvního stupně aplikovány v odvolacím řízení přiměřeným 

způsobem, pak tuto přiměřenost je nutno vykládat tak, že odvolací soud určitou normu sice 

aplikuje, avšak tato aplikace proběhne s přihlédnutím ke specifickému charakteru 

odvolacího řízení.  

Vít Jakšič uvádí, že podle § 211 o.s.ř. lze v odvolacím řízení postupovat vždy, pokud 

to explicitně nevylučuje určité ustanovení, popřípadě pokud to není vyloučeno povahou 

věci.519  

5.1. Odůvodnění rozsudku odvolacího soudu 

Odvolací soud rozhoduje ve věci samé rozsudkem pouze tehdy, kdy potvrzuje 

rozsudek soudu prvního stupně, popřípadě tento rozsudek soudu prvního stupně mění.520 To, 

zda je rozsudkem odvolacího soudu rozsudek soudu prvního stupně potvrzen či zda je 

měněn, má z hlediska odůvodnění tohoto rozsudku odvolacího soudu určité nuance. Jak je 

tedy potřeba tyto rozsudky odvolacího soudu odůvodnit?  

Občanský soudní řád neobsahuje požadavky kladené na obsah odůvodnění rozsudku 

odvolacího soudu. Vyvstává tedy otázka, zda je podle § 211 o.s.ř. na rozsudek odvolacího 

soudu přiměřeně aplikovatelná právní úprava obsažená v § 157 o.s.ř. 

Drápal na jednom místě svého komentáře uvádí, že v odvolacím řízení není možné 

použít § 157 odst. 2, 3 a 4 o.s.ř., přičemž vyloučení aplikace těchto ustanovení zdůvodňuje 

odlišnou povahou odvolání v porovnání s žalobou a také odlišnou povahou odvolacího řízení 

ve srovnání s řízením před soudem prvního stupně.521 Na jiném místě tohoto komentáře však 

                                                           
519 JAKŠIČ, Vít. Komentář k § 211 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 919. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
520 § 223 věty první před středníkem o.s.ř. 
521 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 211 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád II. § 201 až 376: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1682. Velké komentáře. ISBN 978-80-
7400-107-9. 
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Drápal hovoří o tom, že pro rozsudek odvolacího soudu platí § 157 odst. 1 a 2 o.s.ř., avšak 

s odkazem na § 211 o.s.ř. jen přiměřeně.522  

Bohuslav Petr připomíná, že výrok i odůvodnění rozsudku odvolacího soudu má ve 

srovnání s prvoinstančním rozsudkem rozdílný obsah a částečně i strukturu. Odvolací soud 

si tak musí příslušná ustanovení upravující řízení v prvním stupni přizpůsobit, aby 

v odvolacím řízení byla použitelná. Petr tudíž vyvozuje, že za uvedených podmínek jsou 

v odvolacím řízení aplikovatelná ustanovení o rozsudku (§ 152 až § 166 o.s.ř.).523 524 

Alexander Šíma uvádí, že přiměřené použití ustanovení o řízení před soudem prvního 

stupně v odvolacím řízení dopadá i na ustanovení o rozsudku525, pokud nejsou v konkrétním 

případě vyloučena úpravou speciální a za předpokladu, že tato právní úprava respektuje 

specifika a zvláštnosti odvolacího řízení.526 

V odborné literatuře tedy panuje shoda, že § 157 o.s.ř. v obecné rovině je v odvolacím 

řízení přiměřeně aplikovatelný. Výše uvedený názor Drápala o vyloučení přiměřené aplikace  

§ 157 odst. 2 o.s.ř. v odvolacím řízení pak vnímám jako názor excesivní. 

Ustanovení § 157 o.s.ř. však nelze na odvolací řízení aplikovat v plném rozsahu. 

S Drápalem souhlasím, že § 157 odst. 3 a 4 o.s.ř. skutečně v odvolacím řízení aplikovatelný 

není. V této souvislosti nelze nezmínit názor Milana Kindla týkající se aplikace § 157 odst. 

4 o.s.ř. v odvolacím (i v dovolacím) řízení, který se objevil v literatuře. V § 157 odst. 4 o.s.ř. 

je umožněno zjednodušit odůvodnění u rozsudku, u kterého není odvolání přípustné a u 

rozsudku, proti němuž se účastníci odvolání vzdali. V odůvodnění těchto rozsudků pak 

postačí uvést předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci. Již 

nedlouho po zakotvení možnosti tyto rozsudky odůvodňovat tímto zjednodušeným 

způsobem poukázal Kindl svým článkem na možný „konec judikatury v Čechách.“ Kindl 

zcela správně uvedl, že opravný prostředek – odvolání je přípustné podat pouze proti 

                                                           
522 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 157 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1083. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
523 Vyjma rozsudku pro zmeškání. 
524 PETR, Bohuslav. Komentář k § 211 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský 
komentář). Kniha IV. § 201-250l občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 70. ISBN 978-80-7552-271-9. 
525 Vyjma rozsudku pro zmeškání. 
526 ŠÍMA, Alexander. Komentář k § 211 o.s.ř. In: SVOBODA, Karel a SMOLÍK, Petr a LEVÝ, Jiří a ŠÍNOVÁ, Renáta 
a kolektiv. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 788. Beckova edice 
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. 
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rozhodnutí soudu prvního stupně (pokud to zákon nevylučuje).527 Odvolání tedy není 

přípustné proti rozsudku soudu odvolacího. A zde se otevírá určitý vztah mezi zněním § 157 

odst. 4 o.s.ř. (rozsudek, proti němuž není odvolání přípustné) a rozsudkem soudu odvolacího. 

Znamená to, že je možné, aby rozsudek odvolacího soudu obsahoval toliko zjednodušené 

odůvodnění podle § 157 odst. 4 o.s.ř.? Kindl poukazuje na konkrétní následky, které by 

připuštění zjednodušeného odůvodnění rozsudku odvolacího soudu v praxi přineslo. Jenom 

v této souvislosti lze poukázat na závaznost právního názoru odvolacího soudu určeného 

soudům instančně podřízeným. Je možné závazný právní názor vměstnat toliko do stručného 

právního posouzení věci? Potvrdí-li odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně, je možné, 

aby jeho odůvodnění opět obsahovalo jen stručné právní posouzení věci? Kindl následně 

konstatuje, že případná aplikace § 157 odst. 4 o.s.ř. na rozsudky odvolacích soudů a případně 

i na rozsudky Nejvyššího soudu musí vést k faktickému konci judikatury obecných soudů. 

Kindl v této souvislosti navrhuje, aby k tomuto fatálnímu následku nedošlo, že stručné 

právní posouzení věci obsažené v odůvodnění rozsudku odvolacího (dovolacího) soudu 

musí být pojato obsáhleji. Kindl soudí, že plně postačí rozsah „právní věty judikátu.“528  

Není s podivem, že na Kindlovy prezentované názory reagovala odborná veřejnost 

s tím, že tyto jeho názory odmítla. Zdeněk Kühn a Ladislav Derka dospěli k názoru, že § 157 

odst. 4 o.s.ř. není aplikovatelný na rozsudek odvolacího (dovolacího) soudu. Pro tento postoj 

svědčí argumenty metodologistické, kdy na odvolací a dovolací řízení se ustanovení týkající 

se řízení v prvním stupni použijí toliko přiměřeně.529 Měl-li by v úmyslu odvolací (dovolací) 

soud aplikovat na svůj rozsudek § 157 odst. 4 o.s.ř., v první řadě by musel tento soud zvážit, 

zda je toto ustanovení v odvolacím (dovolacím) řízení vůbec aplikovatelné. Zda by 

povaha konkrétního případu takovou aplikaci vůbec připustila. Pokud by odpověď v této fázi 

vyzněla kladným způsobem, pak je nutné ještě uvážit, zda by aplikace § 157 odst. 4 o.s.ř. 

v odvolacím (dovolacím) řízení byla vhodná a rozumná. Po takové úvaze musí aplikující 

soud dospět k závěru, že přiměřené použití § 157 odst. 4 o.s.ř. na rozsudek odvolacího 

(dovolacího) soudu není možné. Dále tito autoři poukazují primárně na absurdnost takové 

případné aplikace § 157 odst. 4 o.s.ř. na rozsudky odvolacího (dovolacího) soudu a 

                                                           
527 § 201 o.s.ř. 
528 KINDL, Milan. Malá poznámka k odůvodnění rozsudku aneb konec judikatury v Čechách? Právní rozhledy: 
časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2001, 9 (6), 277 – 278. ISSN 1210-6410. 
529 Přiměřená aplikace ustanovení o řízení před soudem prvního stupně je pro odvolací řízení zakotvena v  
§ 211 o.s.ř. a pro řízení dovolací v § 243b o.s.ř. 
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v neposlední řadě také na její ryzí protiústavnost.530 Ke zde prezentovaným závěrům se 

přihlásil i Králík, který je pak dále rozpracoval.531 

Z dnešního pohledu je možno konstatovat, že obavy o faktický konec judikatury 

obecných soudů v ČR se nenaplnily. Především toto potvrzuje samotná judikatorní praxe 

odvolacích soudů a samozřejmě také judikatura Nejvyššího soudu. Aktuální komentářová 

literatura se tímto již nezabývá a toliko konstatuje, že rozsudek odvolacího (dovolacího) 

soudu je potřeba přiměřeně odůvodnit podle § 157 odst. 2 o.s.ř. 532  

I já jsem přesvědčený, že § 157 odst. 2 o.s.ř. je v odvolacím řízení přiměřeně 

aplikovatelný. V odvolacím řízení se odvolatel obrací na odvolací soud s tím, že z určitých 

důvodů brojí proti rozsudku soudu prvního stupně. Druhá strana má právo se k námitkám 

odvolatele vyjádřit. V odvolacím řízení je možné provádět důkazy, přičemž provedené 

důkazy je potřeba zhodnotit. Zjištěný skutkový stav je poté nutné podrobit právnímu 

zhodnocení. Odůvodnění rozsudku odvolacího soudu by toto mělo reflektovat. Uvedený 

závěr podporuje i judikatura NS, podle které je i odvolací soud povinen dostát povinnosti 

odůvodnit svůj rozsudek, jež bude po obsahové stránce vycházet z ustanovení § 157 odst. 2 

o.s.ř. ve spojení s § 211 o.s.ř.533 Při aplikaci § 157 odst. 2 o.s.ř. v odvolacím řízení je však 

potřeba myslet na to, že rozsudek odvolacího soudu má skutečně rozdílný obsah oproti 

rozsudku soudu prvního stupně, přičemž z toho důvodu je potřeba toto ustanovení aplikovat 

na rozsudek odvolacího soudu pouze přiměřeně. 

Lze snad ještě uvést, že i v odůvodnění rozsudku odvolacího soudu se plně uplatní 

pravidla zakotvená v § 157 odst. 2 věty první za středníkem, věty druhé a věty třetí o.s.ř.  

S Drápalem však částečně nesouhlasím s tím, že celý § 157 odst. 3 o.s.ř. není 

aplikovatelný v odvolacím řízení. Vzhledem k tomu, že i v odvolacím řízení je možné 

rozhodnout rozsudkem pro uznání534, pak vyloučit přiměřenou aplikaci § 157 odst. 3 o.s.ř. 

                                                           
530 KÜHN, Zdeněk a DERKA, Ladislav. Odůvodnění rozhodnutí vyššími soudy po 1.1.2001 a některé poznámky 
související. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2001, 9 (8), 381 – 382. ISSN 
1210-6410. 
531 KRÁLÍK, Michal. Ještě ke konci judikatury v Čechách. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 
Praha: C. H. Beck, 2001, 9 (12), 594 - 599. ISSN 1210-6410. 
532 HRNČIŘÍK, Vít. Komentář k § 157 o.s.ř. In: SVOBODA, Karel a SMOLÍK, Petr a LEVÝ, Jiří a ŠÍNOVÁ, Renáta a 
kolektiv. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 671. Beckova edice 
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. 
533 Rozsudek NS ze dne 2. července 2009, sp. zn. 30 Cdo 4033/2007. 
534 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 153a o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1041. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
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v odvolacím řízení mi přijde jako zcela nedomyšlené. Vydá-li odvolací soud rozsudek pro 

uznání, pak je podle mého názoru zcela v pořádku, pokud tento rozsudek pro uznání 

odůvodní odvolací soud podle § 157 odst. 3 o.s.ř. Naopak s Drápalem souhlasím s tím, že 

další použitelnost tohoto ustanovení v odvolacím řízení není možná, neboť v odvolacím 

řízení rozsudek pro zmeškání není možné vydat. 

5.1.1. Potvrzení rozsudku soudu prvního stupně 

Odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně potvrdí, je-li ve výroku věcně 

správný.535 

Co se rozumí věcně správným rozsudkem soudu prvního stupně? Věcně správným 

rozsudkem je nutno rozumět takový rozsudek, který byl vydán v řádně vedeném řízení, po 

řádném zhodnocení všech provedených důkazů a náležitém zjištění skutkového stavu, kdy 

takto zjištěný skutkový stav byl správně právně posouzen.536 Takto věcně správný 

prvoinstanční rozsudek odvolací soud rozsudkem potvrdí. 

Pakliže se odvolací soud s rozsudkem prvoinstančního soudu plně ztotožní, je potřeba 

si položit otázku, jakým způsobem je potřeba tento potvrzující rozsudek odůvodnit. Je 

možné, aby odvolací soud v tomto případě odůvodnil svůj rozsudek pouze pomocní 

obecného odkazu na skutkové a právní závěry soudu prvního stupně? Odkazuje-li odvolací 

soud na odůvodnění rozsudku soudu prvoinstančního, pak tímto v podstatě přejímá 

jednotlivá skutková zjištění soudu prvního stupně, přejímá rovněž i závěr o skutkovém stavu 

a v poslední řadě přejímá i právní posouzení.537 Nejvyšší soud se zabýval tím, zda tento 

způsob odůvodnění rozsudku odvolacího soudu není rozporný s § 157 odst. 2 o.s.ř. Nejvyšší 

soud dovodil, že „Vychází-li potvrzující rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé z týchž 

skutkových a právních závěrů jako rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé, pak se 

požadavkům kladeným na obsah odůvodnění takového rozhodnutí odvolacího soudu 

ustanovením § 157 odst. 2 o. s. ř. nikterak neprotiví, jestliže odvolací soud (byť i v reakci na 

námitky odvolatele) omezí své závěry na prosté přitakání správnosti skutkových závěrů a 

právního posouzení věci soudem prvního stupně.“538 V jiné věci však Nejvyšší soud uzavřel, 

                                                           
535 § 219 o.s.ř. 
536 JAKŠIČ, Vít. Komentář k § 219 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 943. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
537 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 72. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
538 Usnesení NS ze dne 22. září 2011, sp. zn. 29 Cdo 2960/2011. 
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že uvedený postup „sice nesvědčí o kvalitě (invenci) odvolacího soudu, ale 

nepřezkoumatelnost jeho rozhodnutí nezpůsobuje, byť vyšší úroveň rozhodnutí (vlastní 

odůvodnění skutkových i právních závěrů) se od odvolacího soudu očekává.“539 

Z výše řečeného tedy vyplývá, že odůvodnit potvrzující rozsudek odvolacího soudu 

pouze pomocí prostého odkazu na odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně či převzetím 

závěrů obsažených v tomto odůvodnění bude postačující pouze v těch případech, ve kterých 

se odvolací soud plně ztotožní s odůvodněním rozsudku soudu prvoinstančního a zároveň 

toto odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně bude řádné (přezkoumatelné). Pakliže je 

rozsudek soudu prvního stupně nepřezkoumatelný, musí jej odvolací soud zrušit540, a to i 

tehdy, kdyby se s výrokem ztotožnil.  

Odvolací soud však může potvrdit rozsudek soudu prvního stupně i tehdy, kdy se s 

právním názorem prvoinstančního soudu neztotožňuje. Pokud odvolací soud právní názor 

soudu prvního stupně odmítne a na rozhodovanou věc aplikuje vlastní právní názor, avšak i 

poté výrok prvoinstančního soudu plně obstojí, pak odvolací soud rozsudek soudu prvního 

stupně i v tomto případě potvrdí, neboť výrok je věcně správný.541 V odůvodnění tohoto 

potvrzujícího rozsudku však není možné zcela odkazovat na odůvodnění soudu prvního 

stupně, neboť odvolací soud se s tímto odůvodněním neztotožnil zcela. Odvolací soud 

v rámci svého odůvodnění může odkázat pouze na části odůvodnění soudu prvního stupně, 

se kterými se ztotožnil. V části právního posouzení pak musí odvolací soud vyložit svou 

vlastní právní argumentaci. 

Výše uvedenými situacemi se nevyčerpávají možné situace, kdy odvolací soud může 

potvrdit rozsudek soudu prvního stupně. Odvolací soud potvrdí rozsudek soudu prvního 

stupně i tehdy, kdy nesouhlasí se skutkovými zjištěními soudu prvního stupně. Podle § 213 

odst. 1 o.s.ř. není odvolací soud vázán skutkovým stavem zjištěným soudem prvního stupně. 

Odvolací soud je oprávněn za podmínek § 213 odst. 2, 3 a 4 o.s.ř. zopakovat či doplnit 

dokazování provedené před soudem prvního stupně. V takovém případě je však odvolací 

soud v odůvodnění povinen uvést jaká skutková zjištění z provedených důkazů zjistil, 

pochopitelně také musí tyto nově provedené či opětovně provedené důkazy zhodnotit a své 

úvahy následně uvést v odůvodnění. Výsledkem pak bude závěr o skutkovém stavu. Takto 

                                                           
539 Usnesení NS ze dne 25. května 2015, sp. zn. 26 Cdo 5056/2014. 
540 Rozsudek NS ze dne 28. února 2011, sp. zn. 30 Cdo 438/2010. 
541 JAKŠIČ, Vít. Komentář k § 219 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 943. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
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zjištěný skutkový stav může být odlišný od zjištěného skutkového stavu soudem prvního 

stupně. Nutné však je, aby odvolací soud takto zjištěný skutkový stav právně zhodnotil. 

Odvolací soud však i po této činnosti může dospět k závěru, že výrok rozsudku soudu 

prvního stupně je věcně správný. V takovém případě pak odvolací soud rozsudek soudu 

prvního stupně potvrdí.542 Odůvodnění takového rozsudku odvolacího soudu musí 

přiměřeným způsobem reflektovat jednotlivé náležitosti uvedené v § 157 odst. 2 o.s.ř. ve 

spojení s § 211 o.s.ř.  

Na tomto místě ještě dodám, že pokud odvolací soud převezme do odůvodnění svého 

rozsudku jen část skutkových zjištění, která učinil v řízení soud prvního stupně, přičemž 

pokud odvolací soud z takto přejatých skutkových zjištění ve spojitosti s nově provedenými 

důkazy v odvolacím řízení formuluje závěr o skutkovém stavu věci odlišně, pak odvolací 

soud musí v odůvodnění svého rozsudku rovněž vyložit, z jakých důvodů ostatní skutková 

zjištění nebyla při rozhodování v odvolacím řízení zohledněna.543 

Potvrzuje-li odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně, a ať už se jedná o jakýkoli 

výše uvedený případ, je nutné, aby odůvodnění rozsudku odvolacího soudu se věnovalo i 

následujícímu. Je-li proti rozsudku odvolání přípustné, pak odvolatel musí ve svém odvolání 

vymezit odvolací důvod.544 Odvolatel musí uvést, v čem spatřuje nesprávnost rozsudku, 

popřípadě v čem spatřuje nesprávnost postupu soudu prvního stupně, který vydání rozsudku 

soudu prvního stupně předcházel.545 Podané odvolání je potřeba doručit protistraně, neboť 

protistrana má právo se k tomuto odvolání vyjádřit. Odvolací soud se pak musí v rámci 

odůvodnění potvrzujícího rozsudku vypořádat s relevantními argumenty obsaženými 

v odvolání, popřípadě také i s jinými námitkami odvolatele vznesenými později. Odvolací 

soud se nepochybně musí také v odůvodnění vypořádat s relevantní argumentací 

protistrany.546 Na tomto místě je však vhodné připomenout judikaturu ESLP ohledně 

vypořádávání se s námitkami či argumenty účastníků.547 Tyto závěry lze plně vztáhnout i na 

                                                           
542 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 219 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád II. § 201 až 376: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1762. Velké komentáře. ISBN 978-80-
7400-107-9. 
543 Rozsudek NS ze dne 24. března 2010, sp. zn. 30 Cdo 5037/2009. 
544 Jednotlivé odvolací důvody jsou uvedeny v § 205 odst. 2 o.s.ř. 
545 JAKŠIČ, Vít. Komentář k § 205 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 894. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
546 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 73. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
547 Například rozsudek ESLP ze dne 9. prosince 1994, věc Hiro Balani proti Španělsku, stížnost č. 18064/91. 
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odůvodnění rozsudku odvolacího soudu. V odůvodnění rozsudku odvolacího soudu tak není 

potřeba detailně reagovat na každý argument účastníka řízení či na jakoukoli jeho námitku. 

Odvolací soud rovněž nemusí reagovat na opakované argumenty či námitky, které již byly 

vzneseny v řízení před soudem prvního stupně a se kterými se tento soud dostatečným 

způsobem vypořádal.548 V takovém případě opět postačí odkázat na odůvodnění rozsudku 

soudu prvního stupně.549 Je tedy zcela dostatečné, aby se odvolací soud v odůvodnění omezil 

pouze na nejpodstatnější argumenty a námitky účastníka, které mohly mít vliv na rozhodnutí 

o podaném odvolání. 

5.1.2. Změna rozsudku soudu prvního stupně 

Odvolací soud rozhoduje ve věci samé také rozsudkem, pokud mění rozsudek soudu 

prvního stupně. Odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně změní vždy, pokud takový 

rozsudek nelze potvrdit a zároveň neexistuje žádný důvod k tomu, aby byl takový rozsudek 

zrušen.550 Změní-li odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně, respektive rozhodne-li 

meritorně odlišně, pak je třeba mít na paměti, že odvolací soud tento prvoinstanční rozsudek 

svým rozsudkem nahradí.551 

Podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. platí, že odvolací soud změní rozsudek soudu 

prvního stupně tehdy, kdy soud prvního stupně rozhodl nesprávně, ačkoliv správně zjistil 

skutkový stav. 

Odvolací soud může v rámci své přezkumné činnosti zjistit, že soud prvního stupně 

správně zjistil skutkový stav, neboť o správnosti jeho skutkových zjištění v odvolacím řízení 

vůbec nevznikly žádné pochybnosti. Stejný závěr lze vyvodit i tehdy, kdy určité pochyby o 

správnosti skutkových zjištění soudu prvního stupně v odvolacím řízení sice vznikly, avšak 

po zopakování či doplnění dokazování byly tyto pochyby rozptýleny. Avšak pokud odvolací 

soud takto zjištěný skutkový stav právně posoudí odlišným způsobem, přičemž toto odlišné 

právní posouzení povede ke změně merita věci, pak odvolací soud podle § 220 odst. 1 písm. 

a) o.s.ř. rozsudek soudu prvního stupně změní svým rozsudkem.552 

                                                           
548 Usnesení ÚS ze dne 11. června 2009, sp. zn. IV. ÚS 997/09. 
549 Usnesení NS ze dne 20. ledna 2016, sp. zn. 30 Cdo 3741/2015. 
550 § 220 odst. 1 o.s.ř. 
551 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 73. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
552 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 220 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád II. § 201 až 376: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1777. Velké komentáře. ISBN 978-80-
7400-107-9. 
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Podle § 220 odst. 1 písm. b) o.s.ř. platí, že odvolací soud změní rozsudek soudu 

prvního stupně tehdy, kdy po doplnění nebo zopakování dokazování je skutkový stav věci 

zjištěn tak, že je možné o věci rozhodnout.  

Odvolací soud je oprávněn doplnit či zopakovat dokazování tehdy, dospěje-li 

k názoru, že skutkový stav nebyl před soudem prvního stupně dostatečně zjištěn. Po 

zopakování nebo doplnění dokazování může odvolací soud dospět k závěru, že jsou jeho 

skutková zjištění rozdílná oproti skutkovým zjištěním soudu prvního stupně. Pokud tedy 

takto odlišně zjištěný skutkový stav povede ke změně merita věci, pak odvolací soud podle 

§ 220 odst. 1 písm. b) o.s.ř. rozsudek soudu prvního stupně změní svým rozsudkem.553 

Písemné odůvodnění rozsudku odvolacího soudu tak musí být souladné s § 157 odst. 

2 o.s.ř. a obsahovat tam uvedené náležitosti, pochopitelně však přiměřeně uzpůsobené 

odvolacímu řízení. Odvolací soud se musí v odůvodnění svého rozsudku vypořádat 

s rozhodujícími skutečnostmi.554 I v tomto případě platí, že odvolací soud se musí 

v odůvodnění svého rozsudku vypořádat s relevantní argumentací odvolatele, stejně tak i s 

relevantní argumentací protistrany. Dále platí, že v odůvodnění musí odvolací soud 

zprostředkovat své úvahy, a to jednak v návaznosti na skutečnosti zjištěné v rámci 

provedeného dokazování, ale také v návaznosti na jeho právní závěry. Pakliže odvolací soud 

v odvolacím řízení prováděl důkazy, pak se s výsledky dokazování musí vypořádat obdobně 

jako soud prvního stupně, přičemž toto promítne do odůvodnění.555 

Odvolací soud je povinen zopakovat dokazování provedené před soudem prvního 

stupně vždy, má-li odvolací soud za to, že z provedeného důkazu před soudem prvního 

stupně je možno získat jiná skutková zjištění. Jestliže však odvolací soud takto zopakuje jen 

určitý důkaz či skupinu důkazů, je odvolací soud povinen v odůvodnění vyložit, proč určitý 

důkaz či skupinu důkazů v odvolacím řízení znovu neprovedl. Absentuje-li v odůvodnění 

                                                           
553 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 156 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád II. § 201 až 376: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1777. Velké komentáře. ISBN 978-80-
7400-107-9. 
554 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 73. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
555 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 157 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1083. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
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řečené, pak lze učinit závěr, že se jedná o vadu, která mohla mít za následek nesprávné 

rozhodnutí ve věci. 556 557  

5.2. Odůvodnění usnesení odvolacího soudu 

Shora bylo řečeno, že odvolací soud rozhoduje rozsudkem pouze tehdy, kdy rozsudek 

soudu prvního stupně mění či potvrzuje. V ostatních případech odvolací soud vždy 

rozhoduje usnesením.558 Jak je tedy potřeba tato usnesení odvolacího soudu odůvodňovat?  

Občanský soudní řád neobsahuje požadavky kladené na obsah odůvodnění usnesení 

odvolacího soudu. Vyvstává tedy otázka, zda je podle § 211 o.s.ř. na usnesení odvolacího 

soudu přiměřeně aplikovatelná právní úprava obsažená v § 169 o.s.ř.  

Podle Drápala se v odvolacím řízení plně uplatní ustanovení týkající se usnesení  

(§ 167 až § 171 o.s.ř.). Speciálně se Drápal vyjadřuje k § 169 odst. 2 o.s.ř. Pokud jde o první 

větu tohoto ustanovení, pak rozhoduje-li odvolací soud toliko o vedení řízení, pak i 

v odvolacím řízení platí, že v tomto usnesení může odůvodnění zcela absentovat. Ostatní 

případy zmíněné v § 169 odst. 2 věty první o.s.ř. nejsou z povahy věci v odvolacím řízení 

možné, čímž aplikace této části tohoto ustanovení v odvolacím řízení nepřipadá v úvahu. 

Ustanovení § 169 odst. 2 věty druhé o.s.ř. nelze použít na rozhodování o odvolání, rovněž 

toto ustanovení nelze použít na rozhodnutí, kterými se odvolací řízení jinak končí. 

V ostatních případech je aplikace § 169 odst. 2 věty druhé o.s.ř. v odvolacím řízení možná.559   

Petr vyvozuje, že s přihlédnutím k odlišnostem odvolacího řízení jsou v odvolacím 

řízení aplikovatelná ustanovení o usnesení (§ 167 až § 171 o.s.ř. s výjimkou § 169 odst. 2 

o.s.ř.).560  

Šíma tvrdí, že přiměřené použití ustanovení o řízení před soudem prvního stupně 

v odvolacím řízení dopadá i na ustanovení o usnesení, pokud nejsou v konkrétním případě 

                                                           
556 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 73 – 74. 
Praktik. ISBN 978-80-7502-147-2. 
557 K tomuto lze uvést, že vada, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, již od 1.1.2013 
není dovolacím důvodem. 
558 § 223 o.s.ř. 
559 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 211 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád II. § 201 až 376: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1682. Velké komentáře. ISBN 978-80-
7400-107-9. 
560 PETR, Bohuslav. Komentář k § 211 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský 
komentář). Kniha IV. § 201-250l občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 70. ISBN 978-80-7552-271-9. 
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vyloučena úpravou speciální a za předpokladu, že tato právní úprava respektuje specifika a 

zvláštnosti odvolacího řízení.561 

Pokud jde o ustanovení týkající se usnesení, pak konstatuji, že s Drápalovým názorem 

plně souzním. Vylučovat en bloc použitelnost § 169 odst. 2 o.s.ř. v odvolacím řízení, jak to 

činí Petr, není možné, neboť i v odvolacím řízení se vyskytují procesní situace, ve kterých 

toto ustanovení může nalézt své využití (např. usnesení, kterým se upravuje řízení). 

5.2.1. Zrušení rozhodnutí soudu prvního stupně 

Ruší-li odvolací soud rozsudek nebo usnesení (meritorní i procesní) soudu prvního 

stupně, pak toto kasační rozhodnutí odvolacího soudu je činěno ve formě usnesení. Důvody, 

které vedou ke zrušení rozhodnutí soudu prvního stupně jsou zakotveny v § 219a o.s.ř.  

Je třeba uvést, že výčet důvodů obsažený v § 219a odst. 1 o.s.ř. se týká jakéhokoli 

rozhodnutí soudu prvního stupně. Tato práce si neklade za cíl se blíže zaobírat jednotlivými 

důvody zakotvenými v § 219a odst. 1 o.s.ř., pro které je potřeba rozhodnutí soudu prvního 

stupně zrušit. Za stručnou zmínku však stojí § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř.562 Podle tohoto 

ustanovení odvolací soud zruší rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže toto rozhodnutí 

není přezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek důvodů. Není mým cílem na 

tomto místě rekapitulovat, ve kterých konkrétních případech jde o rozhodnutí 

nepřezkoumatelné, neboť tyto jednotlivé případy jsou rozesety v ostatních částech této 

práce. Lze však shrnout, že z pohledu problematiky odůvodnění je rozhodnutí 

nepřezkoumatelné tehdy, kdy odůvodnění rozhodnutí je rozporné s výrokem takového 

rozhodnutí. Dále i tehdy, pokud z odůvodnění se nepodávají důvody, které soud vedly 

k určitému rozhodnutí, popřípadě též tehdy, kdy odůvodnění zcela absentuje. O 

nepřezkoumatelné rozhodnutí jde i v těch případech, kdy rozhodnutí je odůvodněno 

zjednodušeně (§ 157 odst. 3 a 4 o.s.ř.), avšak správně mělo být odůvodněno tzv. plně (§ 157 

odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř.). V poslední řadě mohou založit 

nepřezkoumatelnost rozhodnutí i zcela závažné rozpory v odůvodnění.563  

                                                           
561 ŠÍMA, Alexander. Komentář k § 211 o.s.ř. In: SVOBODA, Karel a SMOLÍK, Petr a LEVÝ, Jiří a ŠÍNOVÁ, Renáta 
a kolektiv. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 788. Beckova edice 
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. 
562 Podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. platí, že „odvolací soud rozhodnutí zruší, jestliže rozhodnutí není 
přezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo nedostatek důvodů.“ 
563 JAKŠIČ, Vít. Komentář k § 219a o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 946. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
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Výčet důvodů obsažený v § 219a odst. 2 o.s.ř. se týká pouze rozsudku soudu prvního 

stupně nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto soudem prvního stupně ve věci samé. Pokud 

jde o odůvodnění tohoto kasačního usnesení odvolacího soudu, pak podle názoru NS je 

potřeba toto kasační usnesení odvolacího soudu (i když nejde o meritorní rozhodnutí) 

odůvodnit podle § 157 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.564 

5.2.2. Potvrzení a změna usnesení soudu prvního stupně 

Odvolací soud, pokud potvrzuje usnesení (meritorní či procesní) soudu prvního 

stupně, pak toto rozhodnutí činí ve formě usnesení.  

Pokud se týče odůvodnění takového usnesení, pak lze přiměřeně aplikovat závěry, 

které jsou uvedeny v subkapitole věnující se potvrzení rozsudku soudu prvního stupně 

odvolacím soudem. Odvolací soud se tak může omezit na pouhé odkazy na odůvodnění 

usnesení soudu prvního stupně, popřípadě v části, kde s ním nesouhlasí, uvede vlastní 

argumentaci.  

Ve 4. části této práce prezentuji názor, že procesní rozhodnutí, proti kterému je 

odvolání přípustné, musí vždy obsahovat odůvodnění. V tomto smyslu je pak vyloučeno, 

aby odvolací soud takové neodůvodněné procesní rozhodnutí potvrzoval. Jsem tedy toho 

názoru, že v takovém případě je potřeba postupovat tak, že odvolací soud takové 

neodůvodněné procesní rozhodnutí zruší, neboť bez odůvodnění je nepřezkoumatelné. 

Jde-li o odůvodnění usnesení odvolacího soudu, kterým došlo ke změně usnesení 

soudu prvního stupně, pak lze zcela odkázat na závěry uvedené v subkapitole věnující se 

změně rozsudku soudu prvního stupně, které jsou i zde přiměřeně aplikovatelné. 

  

                                                           
564 Rozsudek NS ze dne 29. listopadu 2005, sp. zn. 22 Cdo 943/2005. 
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6. Smysl a účel odůvodnění a jeho případná oprava 

6.1. Význam odůvodnění rozhodnutí 

Právo na odůvodnění rozhodnutí je součástí ústavně garantovaného práva na 

spravedlivý proces. Soudy si tak musí být neustále vědomy toho, že nedostatky 

v odůvodnění často mají ústavněprávní dopad spočívající v porušení práva na spravedlivý 

proces účastníků řízení. Je tak nepochybné, že odůvodnění má zásadní význam a je třeba mu 

věnovat náležitou pozornost. 

Odůvodnění má řadu významných aspektů, přičemž každý z nich je důležitý. Než-li 

však přistoupím k rozboru těchto jednotlivých aspektů, je nutné si připomenout, že soudy 

neodůvodňují svá rozhodnutí pouze v písemné formě. Odůvodnění obsaženému v písemném 

vyhotovení rozhodnutí často předchází vyhlášení rozhodnutí, jehož součástí je zpravidla i 

ústní odůvodnění. Lze tak tvrdit, že některé dále uvedené významy či aspekty odůvodnění 

jsou společné pro obě podoby odůvodnění (ústní i písemnou), jiné jsou vlastní pouze té či 

oné podobě. Avšak nelze ústní a písemné odůvodnění vnímat jako dva odlišné na sobě 

nezávislé světy. Svědčí o tom pravidlo zakotvené v § 157 odst. 2 věty poslední o.s.ř., podle 

kterého odůvodnění uvedené v písemném vyhotovení rozsudku musí být v souladu 

s vyhlášeným odůvodněním. S ohledem na ustanovení § 167 odst. 2 o.s.ř. toto pravidlo platí 

i v případě usnesení, které bylo ústně vyhlášeno a rovněž též ústně odůvodněno. 

Nad samotným vztahem písemné a ústní podoby odůvodnění se v minulém desetiletí 

rozhořela zajímavá odborná diskuse, kterou zahájil Jirsa.  

Úvodem je potřeba připomenout, že Jirsa prezentuje názor, že ústní odůvodnění by 

mělo obsahovat v podstatě totožné náležitosti, které zákon požaduje pro odůvodnění 

písemné (§ 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř.).565 Jirsa dlouhodobě pléduje pro to, 

čemu se zkráceně říká „příklon od zásady písemnosti k zásadě ústnosti“. Domnívá se, že 

má-li se civilní řízení zrychlit a stát se více předvídatelným a srozumitelným, je nutné posílit 

ústní odůvodnění rozhodnutí na úkor odůvodnění obsaženému v písemném vyhotovení 

rozhodnutí. Musel-li by soudce své rozhodnutí přímo po jeho vyhlášení v jednací síni 

precizně ústně odůvodnit, pak lze tvrdit, že soudce by byl více stimulován k tomu, aby kladl 

větší důraz na přípravu jednání, následně přehledně prováděl dokazování a pečlivě hodnotil 

                                                           
565 JIRSA, Jaromír. Komentář k § 156 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský 
komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 479. ISBN 978-80-7552-034-0. 
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jeho výsledky. Jirsa předpokládá, že takové řízení bude rychlejší a srozumitelnější, neboť 

minimálně odpadne nedůvodné odročování jednání či nadbytečná míra dokazování apod. 

Bude-li soudce precizně připraven na jednání, bude samozřejmě schopen přítomným 

v jednací síni výstižně a srozumitelným jazykem odůvodnit své rozhodnutí. Uvedená 

problematika souvisí i s tím, zda-li justice chápe rozhodnutí jako listinu nebo zda-li 

rozhodnutí chápe jako ústní objasnění rozhodnutí přímo v jednací síni – verdikt. Podle Jirsy 

bohužel převažuje v soudní praxi chápání rozhodnutí jako listiny. Podle něj by toto pojetí 

však mělo být opuštěno a soudní praxe by se měla vydat cestou druhou. Precizně provedené 

ústní odůvodnění rozhodnutí v jednací síni je tedy podle Jirsy mnohem důležitější a 

významnější, než písemně vyhotovovat mnohdy zbytečně obsáhlá odůvodnění, která navíc 

často obsahují složité obraty, kterým účastnici řízení těžko rozumí.566  

Winterová v návaznosti na Jirsovy názory si položila otázku, jak obsáhlá mají být 

písemná odůvodnění rozhodnutí. Dále se stejná autorka zamyslela i nad tím, zda existuje 

možnost některá rozhodnutí vůbec neodůvodňovat. Winterová je toho názoru, se kterým plně 

souzním, že k výdobytkům novodobé demokratické justice zcela neodmyslitelně patří 

povinnost soudce jasně sdělit, jakým způsobem rozhodl a z jakých důvodů. Rozhodnutí bez 

odůvodnění by mělo být toliko úzkou výjimkou (např. taxativně zakotvenou), ostatní 

rozhodnutí by zásadně odůvodnění mít měla.567 Pokud jde o samotný rozsah odůvodnění, 

pak plně postačí, aby odůvodnění vystihlo podstatu věci. Z uvedených názorů Winterové 

může v kontextu s prezentovanými názory Jirsy vyplývat, že Jirsa snad požaduje zrušení 

povinnosti soudů písemně odůvodňovat svá rozhodnutí. Tak tomu ale není. Jirsa nic 

takového nepožaduje. Jirsa naopak požaduje, aby se precizně odůvodňovalo přímo v jednací 

siní a nikoli následně až v písemném vyhotovení rozhodnutí, což je jistě zřetelný rozdíl. 

Winterová však odmítá i tento Jirsův názor. Význam odůvodnění podle Winterové spočívá 

v tom, že jde v podstatě o skládání účtů ze skutkových a právních závěrů, které soud 

v projednávané věci učinil. Podle jejího názoru však ústní odůvodnění není pro naplnění 

tohoto účelu vhodné. Vhodný prostor k logickému a srozumitelnému propojení skutkových 

a právních závěrů, které soud vyvodil, je naopak až v písemném odůvodnění rozhodnutí.568 

                                                           
566 JIRSA, Jaromír. Perspektivy českého civilního procesu. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 
Praha: C. H. Beck, 2008, 16 (12), 431. ISSN 1210-6410. 
567 Winterová označuje rozhodnutí bez odůvodnění za „zmetek.“ 
568 WINTEROVÁ, Alena. Nad perspektivami českého civilního procesu. Právní rozhledy: časopis pro všechna 
právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2008, 16 (19), 710. ISSN 1210-6410. 
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Na výše uvedené názory Winterové reagovala Pavla Pjajčíková, která vyjádřila 

zásadní nesouhlas s tím, aby musela být odůvodňována všechna rozhodnutí vyjma úzkého 

segmentu procesních rozhodnutí. Pjajčíková se domnívá (stejně jako Jirsa), že těžiště 

odůvodňování rozhodnutí by mělo ležet v jednací síni, přičemž povinnost písemně 

odůvodňovat vyhlášená rozhodnutí by měla být výjimečná. Autorka prezentuje názor, že 

písemně odůvodňovat některá rozhodnutí (např. rozhodnutí, proti kterému se účastníci řízení 

vzdali práva na podání odvolání) je nadbytečné, neboť soudce tato činnost časově zatěžuje, 

přičemž podle její zkušenosti písemné odůvodnění rozhodnutí účastníky řízení příliš 

nezajímá, přičemž ani jejich právní zástupci jemu velkou pozornost nevěnují. V této 

souvislosti Pjajčíková prozatím pléduje alespoň po redukci písemných odůvodnění u těch 

případů, ve kterých se účastníci řízení vzdali práva na podání odvolání. Pokud se účastníci 

takového práva vzdali, čímž vyjádřili své ztotožnění s rozhodnutím soudu, pak není důvod 

věnovat cenný čas soudce písemnému odůvodnění.569  

Nelze si na tomto místě nevšimnout, že prezentované názory výše uvedených autorů 

zřejmě ovlivnila jejich profese.570 Soudci Jirsa a Pjajčíková zde volali po omezení písemných 

odůvodnění, přičemž zástupkyně akademické sféry Winterová toto důrazně odmítala. V této 

souvislosti proto není nezajímavý pohled z advokacie. Již bylo zmíněno, že snahy o redukci 

písemných odůvodnění směřují ke snaze zjednodušit práci soudcům. Zastánci tohoto postoje 

většinou používají následující argumenty: 

- plně postačí ústní odůvodnění 

- písemná odůvodnění bývají složitá, obsáhlá a nesrozumitelná 

- písemné odůvodnění je zcela nadbytečné alespoň v těch případech, ve kterých není 

přípustný opravný prostředek, popřípadě tehdy, kdy se účastníci řízení práva na 

podání opravného prostředku vzdali, 

- písemná odůvodnění zatěžují soudce, což je neekonomické. 

Podle názoru Davida Navrátila však ani jeden z výše uvedených argumentů není 

relevantní proto, aby bylo možno uvažovat o „zrušení“ písemných odůvodnění. Ústní 

odůvodnění je sice důležité a svůj smysl rozhodně má, je však zřejmé, že zvláště ve složitých 

                                                           
569 PJAJČÍKOVÁ, Pavla. Nad perspektivami českého civilního procesu. Právní rozhledy: časopis pro všechna 
právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2009, 17 (1), 30 – 31. ISSN 1210-6410. 
570 Jirsa byl v době publikování výše citovaného článku soudce Městského soudu v Praze a Pjajčíková byla 
v době publikování výše citovaného článku soudkyní Okresního soudu v Přerově. Winterová naopak působila 
a stále působí v akademické sféře na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 
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případech nebude pouhé ústní odůvodnění dostatečné, a to i proto, že obsáhlé ústní 

odůvodnění si přítomní těžko zapamatují a naopak stručné ústní zdůvodnění složité věci 

patrně nebude možné. I kdyby však postačilo ústní odůvodnění, pak pro budoucí účely by 

stejně muselo být zachyceno, a to buď ve formě zvukového nebo zvukově obrazového 

záznamu, popřípadě by muselo být zachyceno v protokolu. Zvukové nebo zvukově obrazové 

záznamy je však potřeba za určitých okolností přepsat. Je vidět, že úvahy o zjednodušení 

práce se začínají rozmělňovat, neboť diktování odůvodnění do protokolu je také časově 

náročné. Přepisování zvukových nebo zvukově obrazových záznamů rovněž tak. Navrátil je 

tak přesvědčen, že soudce by za těchto okolností určitě dal přednost formulování odůvodnění 

ve své kanceláři, kde si vše může i opakovaně promýšlet a své myšlenky lépe formulovat, 

než přímo diktovat odůvodnění do protokolu či do nahrávacího zařízení před přítomnými 

účastníky řízení či jinými osobami přítomnými v jednací síni. 

Další argument, že písemná odůvodnění jsou složitá, a z toho důvodu je potřeba 

písemná odůvodnění omezit, popřípadě zcela zrušit, je potřeba odmítnout. Jsou–li skutečně 

některá písemná odůvodnění nesrozumitelná, složitá a zbytečně obsáhlá, je potřeba se snažit 

o to, aby taková nebyla. Tato situace se nedá řešit úplným zrušením písemného odůvodnění.  

I když nelze proti určitému rozhodnutí brojit opravnými prostředky, pak i v těchto 

případech má, byť i stručné písemné odůvodnění, svůj smysl. Odůvodnění rozhodnutí 

neslouží pouze jako inspirační zdroj k sepsání opravného prostředku. Odůvodnění je zde 

proto, aby účastníci řízení dostali informaci, z jakých důvodů soud rozhodl určitým 

způsobem. Dále nelze opomenout i další aspekty. Odůvodnění slouží i k identifikaci věci 

pro budoucí účely (např. překážka věci rozsouzené, žaloba na obnovu řízení či žaloba pro 

zmatečnost).  

Pokud jde o posledně jmenované ekonomické argumenty spočívající v tom, že soudce 

je vysoce kvalifikovaná pracovní síla, přičemž psaním odůvodnění je tato kvalifikovaná 

pracovní síla neefektivně využívána, neboť soudce tak již nemá čas na samotné souzení.  

I tento argument je však potřeba důrazně odmítnout. Rozhodovat a rozhodnutí zdůvodňovat 

je primární funkce, či lépe řečeno, poslání soudců. Není možné tuto elementární funkci 

odmítnout s tím, že soudce časově zatěžuje a odvádí ho od jiné práce.571 

                                                           
571 NAVRÁTIL, David. Perspektivy českého civilního procesu – tentokrát z pohledu advokáta. Právní rozhledy: 
časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2009, 17 (14), 511. ISSN 1210-6410. 
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Předestřená diskuse tedy osciluje mezi dvěma názorovými proudy – výrazně 

redukovat písemná odůvodnění a posílit odůvodnění ústní a postup opačný. Podle mého 

názoru není možné, aby jeden či druhý názorový proud zcela převážil. Řešení musí být vždy 

určitým kompromisem. Je potřeba vždy v konkrétním případě zvážit, zda je možné písemné 

odůvodnění primárně zestručnit či sekundárně úplně vypustit, což se v současné platné 

právní úpravě týká jen určitých procesních usnesení. Ponechat vše toliko na ústním 

odůvodnění není podle mého názoru možné. Je vidět, že názory citovaných autorů jsou 

z velké části determinovány jejich profesemi. Soudce, který rozhodnutí v jednací síni 

účastníkům řízení řádně ústně vysvětlí, přičemž účastníci se poté vzdají práva na podání 

odvolání, již necítí nutnost vyhlášené rozhodnutí následně i písemně odůvodňovat. V tom 

lze spařovat určitou snahu o ulehčení své vlastní práce. Ač mám osobně jistou dávku 

pochopení pro postoje soudní praxe, je mi i přesto bližší názor Winterové. Musí platit zásada, 

že písemně odůvodnit je potřeba každé rozhodnutí, přičemž u meritorních rozhodnutí toto 

musí platit bez jakýchkoliv výjimek. Naopak písemné odůvodnění může absentovat u 

některých procesních rozhodnutí. Přitom lze jistě přisvědčit, že rozsah písemného 

odůvodnění může být rozdílný, a to s ohledem na složitost rozhodované věci či s ohledem 

právě na neexistenci opravných prostředků v určitých věcech.  

Na závěr této kapitoly je potřeba dodat, že dále uvedené významy odůvodnění se 

především týkají meritorních rozhodnutí, a to zejména meritorních rozhodnutí učiněných ve 

formě rozsudku, což souvisí s obligatorní povinností soudů veřejně rozsudky vyhlašovat. 

Nelze však vyloučit, že určitý význam či významy se budou týkat i rozhodnutí procesních. 

Dále tedy bude pojednáno o jednotlivých významech odůvodnění meritorních rozhodnutí, 

přitom pokud to umožňuje povaha odůvodnění určitého procesního rozhodnutí, pak tam 

uvedené závěry lze na tato odůvodnění užít přiměřeně. 

6.1.1. Justifikace samotného rozhodnutí  

Zcela zásadní aspekt odůvodnění je justifikace samotného rozhodnutí, nebo také jinak 

řečeno jeho ospravedlnění. Vydání meritorního rozhodnutí je cílem, ke kterému celý proces 

směřuje. Samotný výrok rozhodnutí však neobsahuje zdůvodnění toho, z jakých důvodů 

soud dospěl k určitému rozhodnutí. K tomuto účelu slouží odůvodnění. Lze uvést, že pouhý 

výrok bez jeho odůvodnění je prostým rozkazem směřující vůči dotčeným osobám. Výrok 

je samozřejmě potřeba formulovat imperativně, avšak nemá působit jen touto svou stránkou. 
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Naopak má působit spolu s odůvodněním svou přesvědčivostí.572 Výrok tedy musí být 

přesvědčivě zdůvodněn, neboť důkladným odůvodněním výroku se výrazně limituje prostor 

pro libovůli v rozhodování, která je samozřejmě velmi negativní. Ústavní soud judikoval, že 

„jedním z (…) principů, představujícím součást práva na řádný proces, jakož i pojmu 

právního státu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 1 Ústavy České republiky), 

a vylučujícím libovůli při rozhodování, je i povinnost soudů své rozsudky odůvodnit.“ 573 

Lze tak uvést, že smysl odůvodnění spočívá i v tom, že umenšuje prostor pro libovůli 

v rozhodování.574 

Žalobce se prostřednictvím žaloby obrací na soud, aby jeho ohroženému či 

porušenému právu poskytl právní ochranu. Žalovaný se v řízení zpravidla chová tak, aby se 

žalobě ubránil. Obě strany v řízení mají právo činit nejrůznější návrhy, adresovat soudu svá 

vyjádření, navrhovat důkazy nebo například vznášet rozličné námitky. S těmito právy 

účastníků řízení koreluje povinnost soudu na jejich návrhy, argumenty a námitky náležitě 

odpovědět, což se děje zejména v rámci odůvodnění rozhodnutí.575 V této souvislosti Kühn 

uvádí, že tímto soud stranám sporu prostřednictvím odůvodnění poskytuje odpověď na jejich 

snahu o nalezení práva a zároveň účastníkům sděluje, že soud je schopen toto právo nalézt.576 

Soud má možnost odůvodněním účastníky řízení přesvědčit, že se jejich právní věcí náležitě 

zabýval, přičemž po zvážení všech relevantních skutečností musel učinit určité rozhodnutí, 

které je obsaženo ve výroku. Uvedení a zhodnocení všech relevantních skutečností v 

odůvodnění je významné, neboť v opačném případě mohou vznikat pochybnosti, zda se soud 

určitou otázkou vůbec zabýval. Ústavní soud k tomuto uvádí, že v právním státě by tyto 

pochybnosti vznikat neměly.577 Je tak nezbytné, aby odůvodnění výrok jednoznačně 

podpořilo.578 

Má-li odůvodnění svou justifikační funkci, je nutné konstatovat, že tato funkce 

směřuje zejména vůči účastníkům řízení. Nutností tak je, aby odůvodnění bylo jasné, 

                                                           
572 ČEŠKA, Zdeněk. Občanské právo procesní. 1. vydání. Praha: Panorama, 1989. s. 207. Učebnice. ISBN 80-
7038-033-0. 
573 Nález ÚS ze dne 20. června 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94. 
574 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 169 o.s.ř. In: DAVID, Ludvík a IŠTVÁNEK, František a JAVŮRKOVÁ, Naděžda a 
KASÍKOVÁ, Martina a LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Občanský soudní řád I. díl (§ 1až 200za): komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. s. 792. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7357-460-4. 
575 Nález ÚS ze dne 22. prosince 2015, sp. zn. I. ÚS 1680/13. 
576 KÜHN, Zdeněk. Srovnání stylu soudního rozhodnutí v České republice, západní Evropě a USA. Soudce: 
časopis Soudcovské unie České republiky. Praha: Orac, 2001, 3 (1), 12. ISSN  1211-5347. 
577 Nález ÚS ze dne 1. června 2010, sp. zn. I. ÚS 904/08. 
578 LAVICKÝ, Petr. Odůvodňování usnesení v civilním řízení soudním. Právní fórum: český právnický měsíčník. 
Praha: ASPI, 2009, 6 (1), 9. ISSN 1214-7966. 



 

148 
 

srozumitelné a vnitřně nerozporné. S justifikací tak velice úzce souvisí problematika 

přesvědčivosti odůvodnění, o které je blíže pojednáno dále. 

6.1.2. Zásadní faktor pro rozhodnutí, zda brojit proti rozhodnutí opravným 

prostředkem 

Význam odůvodnění spočívá i v tom, že výrazným způsobem působí na osoby, které 

mohou proti rozhodnutí brojit opravným prostředkem, zda nakonec proti rozhodnutí 

skutečně brojit budou. I v této souvislosti je nutno rozlišit ústní a písemné odůvodnění. 

Již dříve bylo uvedeno, že předseda senátu (samosoudce) vyhlásí kromě výroku a 

odůvodnění též poučení o odvolání a o možnosti výkonu rozhodnutí. V souvislosti s touto 

subkapitolou je zásadní právě ono poučení o odvolání, neboť po vyhlášení rozsudku 

předseda senátu (samosoudce) zpravidla přítomné účastníky řízení vyzve, zda se tohoto 

práva vzdávají. Lze soudit, že účastník řízení, který byl v řízení úspěšný, se práva na podání 

odvolání zpravidla vzdá, neboť se s úspěchem odvolat ani nemůže.579 Významné je tedy 

vzdání se práva na podání odvolání ze strany neúspěšného účastníka řízení. Jsem 

přesvědčen, že klíčový aspekt pro rozhodnutí o vzdání se práva na podání odvolání je v 

tomto případě ve kvalitě ústního odůvodnění vyhlášeného rozsudku. O konkrétní podobě 

ústního odůvodnění rozsudku bylo již pojednáno dříve, lze však zopakovat, že ústní 

odůvodnění provedené nedostatečným způsobem jen stěží neúspěšného účastníka řízení 

přesvědčí, aby se práva na podání odvolání vzdal a přijal rozhodnutí, tak jak bylo vyhlášeno. 

Takový účastník řízení si raději počká až na písemné vyhotovení rozsudku, kde se bude moci 

seznámit se všemi relevantními důvody. Pro soudce to má však ten „negativní“ důsledek, že 

takové písemné odůvodnění musí být provedeno s veškerými náležitostmi uvedenými v  

§ 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř. Vzdali-li by se všichni účastníci řízení 

odvolání, písemné odůvodnění rozsudku by mohlo být učiněno ve zjednodušené formě podle 

§ 157 odst. 4 o.s.ř. Občanský soudní řád tak motivuje soudce, aby svá rozhodnutí již ústně 

přímo v jednání síni pečlivě zdůvodňoval, neboť jen tak má větší šanci na to, že účastníci 

řízení rozhodnutí akceptují (ztotožní se s ním), což se může projevit právě v tom, že se vzdají 

práva na podání odvolání proti němu. Soudce za svou zvýšenou snahu může být odměněn 

tak, že písemné vyhotovení rozhodnutí může být koncipováno zjednodušeně.  

                                                           
579 Účastník řízení, kterému bylo rozhodnutím plně vyhověno, není k podání odvolání subjektivně legitimován. 
Jeho případné odvolání by bylo odvolacím soudem odmítnuto (§ 218 písm. b) o.s.ř.). 
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Obdobný význam má samozřejmě i odůvodnění učiněné v písemné podobě. 

Doručením písemného vyhotovení rozhodnutí začíná účastníku řízení plynout lhůta pro 

podání opravného prostředku. Účastníkům řízení se tak do rukou dostává rozhodnutí, ze 

kterého mají možnost zjistit, jak a z jakých důvodů soud určitým způsobem rozhodnul.  

I v tomto případě záleží na kvalitě odůvodnění. Z písemného odůvodnění rozhodnutí musí 

být zjistitelné, jakými úvahami se soud ubíral při zjišťování skutkového stavu, které důkazy 

soud v řízení provedl a jak tyto důkazy hodnotil a jakou váhu jim přisoudil. Dále musí být 

zřejmé, jak soud zjištěný skutkový stav právně zhodnotil.580 Po seznámení se s výše 

uvedeným pak účastník řízení rozhodnutí buď akceptuje, či v opačném případě proti němu 

bude brojit opravným prostředkem. V tomto ohledu odůvodnění hraje skutečně zásadní roli, 

neboť není-li rozhodnutí odůvodněno vůbec či není-li odůvodněno dostatečně, tam účastník 

řízení může jen odhadovat či dokonce hádat, proč bylo rozhodnuto určitým způsobem.581 

V této souvislosti nelze nezmínit postoj ESLP, který uvedl, že „nestačí, že spravedlnost je 

vykonávána, ale musí být rovněž vidět, že je vykonávána.“582 Lze uzavřít, že jeden ze 

způsobů jak „uvidět“ spravedlnost je právě i odůvodnění rozhodnutí. 

Odůvodnění je tedy zásadním faktorem pro osoby oprávněné brojit opravným 

prostředkem proti rozhodnutí. Tímto však role odůvodnění v souvislosti s opravnými 

prostředky nekončí. Odůvodnění neslouží jen k rozhodnutí či utvrzení oprávněné osoby, zda 

bude proti rozhodnutí brojit. Nelze nezmínit, že brojit opravnými prostředky, ať už řádnými 

či mimořádnými, není možné toliko proti důvodům rozhodnutí.583 Opravnými prostředky lze 

brojit toliko proti výrokové části rozhodnutí. Osoba brojící proti určitému rozhodnutí tak 

samozřejmě musí napadnout výrok rozhodnutí, následně však zpravidla polemizuje 

s odůvodněním. Odůvodnění tak v podstatě slouží takové osobě jako argumentační zdroj 

proti dotčenému rozhodnutí. Argumentace soudu obsažená v odůvodnění tak slouží i k tomu, 

                                                           
580 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 10 – 11. 
Praktik. ISBN 978-80-7502-147-2. 
581 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 169 o.s.ř. In: DAVID, Ludvík a IŠTVÁNEK, František a JAVŮRKOVÁ, Naděžda a 
KASÍKOVÁ, Martina a LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Občanský soudní řád I. díl (§ 1až 200za): komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. s. 791 – 792. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7357-460-4. 
582 Rozsudek ESLP ze dne 17. ledna 1970, věc Delcourt proti Belgii, stížnost č. 2689 / 65. 
583 Podle § 202 odst. 3 o.s.ř. platí, že „Odvolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné.“ Pro případ 
dovolání obdobnou právní úpravu obsahuje § 236 odst. 2 o.s.ř. a v případě žaloby pro zmatečnost a žaloby na 
obnovu řízení je obdobná právní úprava obsažena v § 230 odst. 1 písm. c) o.s.ř. 
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aby se osoby oprávněné k podání opravných prostředků mohly určitému rozhodnutí 

efektivně bránit.584 

Nelze také opomenout aspekty, o kterých je více pojednáno v kapitole věnující se 

přesvědčivosti odůvodnění (jazyková čistota odůvodnění, stylistika, logické strukturování 

textu apod.). Všechny tyto aspekty působí na účastníky řízení a v konečném důsledku mohou 

mít vliv na to, zda účastník řízení bude brojit opravným prostředkem proti rozhodnutí. 

6.1.3. Význam pro instančně nadřízené soudy a pro případná (ne)navazující řízení  

Nezpochybnitelně významnou funkci má odůvodnění rozhodnutí pro následný 

přezkum samotného rozhodnutí, ke kterému jsou povolány zejména instančně nadřízené 

soudy.585  

Nezbytným předpokladem pro přezkumnou činnost nadřízených soudů je právě 

existence písemného odůvodnění. V této souvislosti je nutné zmínit, že z historického 

pohledu písemné odůvodnění nebylo zdaleka běžnou záležitostí. Historicky se nejprve 

musela prosadit idea, že soud má povinnost vůbec rozhodnutí odůvodnit.586 Tato idea se na 

evropském kontinentě plně prosadila až ke konci 18. století.587 Ke konci 18. století tedy 

soudy svá rozhodnutí již odůvodňovaly, avšak se jednalo o odůvodnění toliko ústní. Až 

s nástupem osvícenského absolutismu právě v průběhu 18. století se začaly objevovat 

požadavky, aby odůvodnění bylo zachyceno i písemně.588 Během osvícenského absolutismu 

totiž začaly být zřizovány vyšší soudní orgány, které měly za úkol přezkoumávat rozhodnutí 

soudních orgánů jim podřízených. Aby bylo možno rozhodnutí přezkoumat na jiném místě 

a v jiném čase, bylo za tímto účelem nutné odůvodnění i písemně zachytit. Potřeba písemně 

zachytit odůvodnění tak souvisela se ztrátou rozhodování pouze v jediném stupni. Polovina 

19. stolení přinesla nové požadavky na obsah písemného odůvodnění. Již přestává stačit 

                                                           
584 LAVICKÝ, Petr. Odůvodňování usnesení v civilním řízení soudním. Právní fórum: český právnický měsíčník. 
Praha: ASPI, 2009, 6 (1), 9. ISSN 1214-7966. 
585 Nelze však pominout, že kontrolu může v zákonem stanovených případech provést i ten soud, který 
napadené rozhodnutí sám vydal. Jde o případy tzv. autoremedury (§ 210a o.s.ř.). 
586 Do 16. století většina soudů v Evropě důvody pro svá rozhodnutí nesdělovala vůbec. Od 16. století do 
konce 18. století v různých státech Evropy se situace postupně začíná měnit – odůvodnění rozhodnutí jsou již 
sdělována, avšak pouze v ústní podobě. 
587 Důvody pro nepotřebnost odůvodnění lze spatřovat v tom, že bylo rozhodováno pouze v jedné instanci, 
výkon rozhodnutí zpravidla nastal bezprostředně po vyhlášení rozhodnutí a v neposlední řadě byla důvodem 
i suverenita rozhodujícího orgánu. 
588 Forma vlády, která se v Evropě prosazuje v 18. století. Osvícenští panovníci prosazovali ve svých zemích 
svou autoritou politické a společenské reformy (např. Marie Terezie a Josef II. v Rakousku či Friedrich II. 
v Prusku). 
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„nějaké“ písemné odůvodnění, začínají se objevovat i požadavky požadující určitou kvalitu 

odůvodnění.589 

V dnešní době je tedy písemné odůvodnění esenciálním předpokladem k tomu, aby 

mohlo dojít na základě podaného opravného prostředku ke kontrole (přezkoumání) 

rozhodnutí soudem k tomu oprávněným.590 

Nelze však zapomenout, že odůvodnění má význam nejen pro instančně vyšší soudní 

orgány, ale i pro tzv. navazující řízení.591 V této souvislosti lze jmenovat například řízení 

exekuční, popřípadě řízení insolvenční. Bude-li kupříkladu povinný v exekučním řízení 

tvrdit, že vymáhanou povinnost již splnil, bude nutné posoudit, zda-li povinný splnil právě 

tu povinnost, která odpovídá rozhodnutí. Identifikaci povinnosti uložené povinnému je 

možno opět nalézt zejména v odůvodnění příslušného rozhodnutí. Nebo v rámci 

insolvenčního řízení může být odůvodnění rozhodnutí významné pro rozhodnutí 

insolvenčního správce, zda popře vykonatelnou pohledávku přihlášeného věřitele, neboť 

podle § 199 odst. 2 insolvenčního zákona592 platí, že „jako důvod popření pravosti nebo výše 

vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze 

uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání 

tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.“ 

Informace o tom, jaké skutečnosti dlužník uplatňoval v předcházejícím řízení či jaké je 

právní posouzení věci, čerpá insolvenční správce právě z odůvodnění příslušného 

rozhodnutí. 

Písemné odůvodnění má taktéž zcela praktické dopady pro další řízení, které s řízením, 

ve kterém bylo vydáno, již nesouvisí a nikterak na toto řízení nenavazuje. Soud má povinnost 

v písemném odůvodnění vymezit podstatu sporu mezi žalobcem a žalovaným, a to tím 

způsobem, že soud uvede relevantní tvrzení žalobce, ze kterých žalobce vyvozuje nárok vůči 

žalovanému, a následně procesní obranu žalovaného (úvodní část písemného odůvodnění 

meritorního rozhodnutí). Toto může mít v budoucnu zcela zásadní význam. Nabude-li 

rozhodnutí právní moci, bude toto rozhodnutí tvořit překážku věci pravomocně 

                                                           
589 BOBEK, Michal. O odůvodňování soudních rozhodnutí. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 
Praha: C. H. Beck, 2010, 18 (6), 205 – 206. ISSN 1210-6410. 
590 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 10. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
591 BOBEK, Michal. O odůvodňování soudních rozhodnutí. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 
Praha: C. H. Beck, 2010, 18 (6). 206. ISSN 1210-6410. 
592 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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rozsouzené.593 Překážka věci pravomocně rozsouzené je považována za negativní podmínku 

řízení, ke které soud přihlíží z úřední povinnosti.594 Bude-li soud v rámci zjišťování 

podmínek řízení zkoumat, zda již bylo jiným soudem o téže věci pravomocně rozhodnuto, 

bude soud zejména čerpat právě z odůvodnění. 

6.1.4. Aspekt kontrolní a preventivní (výchovný) 

Čl. 96 odst. 2 Ústavy zakotvuje, že „jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky 

stanoví zákon. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně.“ Pravidlo veřejného vyhlášení rozsudku 

je tedy bezvýjimečné a bezpodmínečné, nelze jej nijak omezovat. V tomto pravidle se též 

konkretizuje čl. 2 odst. 1 Ústavy a čl. 81 Ústavy, podle kterých lid vykonává státní moc také 

prostřednictvím soudních orgánů, přičemž soudní moc vykonávají jménem republiky 

nezávislé soudy. Rozsudek je vyvrcholením řízení, kterým bylo rozhodnuto o právech a 

povinnostech účastníků řízení. Právě proto rozsudek musí být vyhlášen jménem republiky 

veřejně, neboť smyslem veřejného vyhlášení rozsudku je oznámení výroku veřejnosti a její 

bezprostřední seznámení s jeho důvody. Veřejné vyhlášení rozsudku je tedy zcela 

konkrétním projevem veřejné kontroly nad rozhodováním soudů, čímž se též zajišťuje právo 

na soudní ochranu a na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 Úmluvy.595 

Zároveň se jedná i o konkrétní projev zásady soudcovské nezávislosti. Veřejnost se tak může 

přesvědčit, že soudce nerozhoduje pod nějakým viditelným dohledem či nátlakem. Účelem 

veřejného jednání a veřejného vyhlášení rozsudku je tedy zajištění veřejné (demokratické) 

kontroly soudního rozhodování.596 597 Veřejnost tak má zamezit, aby bylo jednáno a 

rozhodováno v tajnosti. V této souvislosti se někdy hovoří o tzv. kabinetní justici. Smysl a 

účel ústního odůvodnění rozsudku je tak nutné především hledat v jeho kontrolní funkci. 598 

                                                           
593 Jedná se o překážku res iudicata zakotvenou v § 159a odst. 4 o.s.ř. 
594 JURÁŠ, Marek. Kapitola 9. In: SVOBODA, Karel a ŠÍNOVÁ, Renáta a HAMUĽÁKOVÁ, Klára a kolektiv. Civilní 
proces: obecná část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 332 – 333. Academia iuris. ISBN 978-
80-7400-279-3. 
595 Nález ÚS ze dne 12. prosince 2017, sp. zn. III. 2338/15.  
596 POSPÍŠIL, Ivo. Komentář k čl. 96 Ústavy. In: RYCHETSKÝ, Pavel a LANGÁŠEK, Tomáš a HERC, Tomáš a MLSNA,  
Petr a kolektiv. Ústava České republiky: Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 1012. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7478-809-3. 
597 Uvedená zásada se rovněž uplatní i při veřejném jednání, přičemž ze zásady veřejnosti jednání mohou být 
činěny výjimky, což připouští sama Ústava (čl. 96 odst. 2 věty první Ústavy). Konkrétní možné výjimky je 
možno na poli občanského soudního řízení nalézt v § 116 o.s.ř. 
598 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 10. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
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Ústní odůvodnění rozsudku však plní i určitou autokontrolní funkci. Soudci je uložena 

povinnost, aby při ústním vyhlášení rozsudku vyhlásil i odůvodnění.599 Soudce je tak nucen, 

aby si rozsudek před jeho vyhlášením důkladně promyslel, neboť je mu známo, že bude 

povinen přímo v jednací síni rozsudek ústně zdůvodňovat. Bude-li si před vyhlášením 

rozsudku soudce odůvodnění předchystávat, je možné, že při této činnosti dospěje k závěru, 

že připravovaný rozsudek nakonec nevyhlásí, neboť pro něj nenalezne dostatečné 

argumenty. Prostřednictvím přípravy ústního odůvodnění rozsudku si tak soudce ověřuje 

správnost svého rozhodnutí. 

S veřejným vyhlášením rozsudku (výrok a odůvodnění) je rovněž spojován prvek 

prevence.600 Rozsudkem je závazně řešen právní konflikt mezi účastníky, přičemž soud 

vahou své autority tímto působí na účastníky řízení, kteří jsou povinni se mu podřídit a 

napříště své chování uzpůsobit tak, aby již k dalšímu konfliktu nedošlo. V tomto je 

spatřována individuální prevence. Není však vyloučena též prevence generální, kterou se 

rozumí působení vyhlášeného rozsudku na přítomnou veřejnost.601 Smysl a účel ústního 

odůvodnění rozsudku tak leží i v jeho preventivním (výchovném) působení.602 

Písemné odůvodnění rozsudku může také působit preventivně, a to jak na účastníky 

řízení, tak i na veřejnost. Prvek prevence je ostatně zakotven již v § 1 o.s.ř., kde je hovořeno 

o tom, že v občanském soudním řízení je potřeba postupovat tak, „aby byla zajištěna 

spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k 

dodržování smluv a zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob.“ 

Jedním ze zásadních způsobů, kterým mohou soudy tyto hodnoty naplnit, je i samotné 

rozhodnutí obsahující odůvodnění. Ústavní soud k tomuto sdělil, že je zcela nezbytné, „aby 

rozhodnutí obecných soudů nejen odpovídala zákonu v meritu věci a byla vydávána za 

plného respektu k procesním normám, ale aby také odůvodnění vydaných rozhodnutí ve 

vztahu k zmíněnému účelu odpovídalo kritériím daným ustanovením § 157 odst. 2 in fine, 

odst. 3 občanského soudního řádu, neboť jen věcně správná (zákonu zcela odpovídající) 

rozhodnutí a náležitě, tj. zákonem vyžadovaným způsobem odůvodněná rozhodnutí naplňují 

                                                           
599 HRDLIČKA, Jindřich. Odůvodnění soudního rozhodnutí. Socialistická zákonnost: časopis pro právní praxi. 
Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČSR, 1964, 12 (2), 3. ISSN 0037-8305. 
600 Rozsudek NSS ze dne 25. března 2011, č.j. 2 As 21/2011-166. 
601 WINTEROVÁ, Alena. Nad perspektivami českého civilního procesu. Právní rozhledy: časopis pro všechna 
právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2008, 16 (19), 710. ISSN 1210-6410. 
602 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. Praktik. s. 10. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
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- jako neoddělitelná součást "stanoveného postupu" - ústavní kritéria plynoucí z Listiny 

základních práv a svobod (čl. 38 odst. 1).603  

Výše řečeným se však kontrolní a preventivní funkce nevyčerpávají, neboť tyto funkce 

je rozsudek schopen plnit i vůči veřejnosti, která se ústního vyhlášení neúčastnila. Aby však 

veřejnost mohla plnit kontrolní funkci a aby rozhodnutí mohlo vůči veřejnosti plnit svou 

preventivní funkci, musí mít veřejnost nejprve přístup k takovému písemnému rozhodnutí. 

Právo na informace o obsahu soudních rozhodnutí veřejnosti plyne z čl. 17 Listiny, ovšem 

s tam uvedenými možnými limity (4. odstavec toho článku Listiny).604 Není bez zajímavosti, 

že soud musí vždy (bezvýjimečně) veřejně vyhlásit rozsudek. Jde-li však o následné 

poskytnutí písemného vyhotovení rozsudku (i jiného rozhodnutí) žadateli, zde jsou již 

možné určité výjimky.605 Zmíněný čl. 17 Listiny je následně ohledně zveřejňování soudních 

rozhodnutí konkretizován v § 11 odst. 4 písm. b) zákona o svobodném přístupu 

k informacím, podle kterého platí, že „Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 

rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků.“ Uvedené ustanovení tedy umožňuje 

poskytnout veřejnosti toliko rozsudek, jiné formy soudních rozhodnutí podle dikce zákona 

poskytnout veřejnosti nelze. Podle mého názoru není logické toto právo vázat pouze na 

rozsudky a ostatní formy (zejména usnesení) z tohoto práva vyjímat. Není tak překvapující, 

že někteří autoři zmíněné ustanovení hodnotí jako ústavně nonkonformní.606 Praxe tedy 

tenduje k tomu, že je možno veřejnosti poskytovat i jiné formy rozhodnutí než rozsudky, a 

to především tehdy, jsou-li tato jiná rozhodnutí vyhlašována veřejně.607  

Nelze však opomenout, že rozhodnutí ve výrokové části a v odůvodnění též obsahují 

citlivé údaje zejména o účastnících řízení, popřípadě také i o jiných třetích osobách. Tyto 

údaje je však možné poskytnout veřejnosti pouze jen v souladu s právními předpisy 

                                                           
603 Nález ÚS ze dne 26. září 1996, sp. zn. III. ÚS 176/96. 
604 Podle čl. 17 odst. 4 Listiny platí, že „Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit 
zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, 
bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“ 
605 POSPÍŠIL, Ivo. Komentář k čl. 96 Ústavy. In: RYCHETSKÝ, Pavel a LANGÁŠEK, Tomáš a HERC, Tomáš a MLSNA,  
Petr a kolektiv. Ústava České republiky : Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky : komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 1014. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7478-809-3.  
606 POSPÍŠIL, Ivo. Komentář k čl. 96 Ústavy. In: RYCHETSKÝ, Pavel a LANGÁŠEK, Tomáš a HERC, Tomáš a MLSNA,  
Petr a kolektiv. Ústava České republiky : Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky : komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 1014. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7478-809-3.  
607 TUHÁČEK, Miloš. Komentář k § 11 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím. In: JELÍNKOVÁ, Jitka 
a TUHÁČEK, Miloš. Zákon o svobodném přístupu k informacím. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 148. 
Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-859-9. 
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upravujícími jejich ochranu.608 609 S uvedenou problematikou tak úzce souvisí tzv. 

anonymizace soudních rozhodnutí a rovněž také i míra takové anonymizace. Je pravdou, že 

žádný obecně závazný předpis nestanoví, které konkrétní údaje v rozhodnutích je potřeba 

anonymizovat. Nepřekvapí, že soudní praxe v tomto nepostupuje jednotně. Aby se 

nejednotná praxe soudů sjednotila, vydalo za účelem zajištění jednotného postupu podle 

zákona o svobodném přístupu k informacím Ministerstvo spravedlnosti instrukci.610 

Nelze nezmínit, že tato instrukce přiznává veřejnosti právo i na jiná soudní rozhodnutí 

než pouze na rozsudky. Ustanovení § 5 odst. 3 instrukce, která se vztahuje k § 11 zákona o 

svobodném přístupu k informacím, výslovně stanoví, že „Poskytují se však veškeré 

informace obsažené v rozhodnutích soudů, pokud jejich poskytování není vyloučeno z jiných 

důvodů.“ Vedle toho § 5 odst. 4 instrukce stanoví, které údaje mohou být údaji chráněnými, 

a které soud po jejich zvážení žadateli neposkytne – provede jejich anonymizaci (např. určité 

pasáže začerní). V tomto odstavci se však opět hovoří pouze o rozsudku, přičemž 

v předchozím odstavci se obecně mluví o soudních rozhodnutích. Podle mého mínění se 

jedná o určitou nedůslednost. Není podle mého názoru § 5 odst. 4 instrukce možné redukovat 

toliko na rozsudky, je potřeba ho vztáhnout obecně na jakákoli rozhodnutí. Ministerstvo 

spravedlnosti tedy podává demonstrativní výčet údajů, které mohou být v určitých případech 

(záleží na posouzení povinného subjektu – soudu) žadateli nevydány. Jedná se např. o osobní 

údaje, informace o soukromí, utajované informace, obchodní tajemství, bankovní tajemství 

či tajemství telekomunikační. K tomu je nutné uvést, že se jedná o toliko shrnutí jednotlivých 

omezení zakotvených v jiných právních předpisech.611 Je také pravdou, že ani zákonná 

omezení či pravidla plynoucí z instrukce mnohdy nejsou pro soudy dostatečně konkrétní, 

proto si pravidla pro anonymizaci ještě více konkretizují vlastními interními předpisy.  

Zajímavý pohled na rozsah anonymizace údajů o účastnících  řízení a třetích osobách 

poskytl NSS, který ve svém rozhodnutí konstatoval, že „ …je třeba stěžovateli přisvědčit 

                                                           
608 Podle § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím platí, že „Informace týkající se osobnosti, projevů 
osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními 
předpisy, upravujícími jejich ochranu.“ 
609 Těmito předpisy lze rozumět např. ObčZ, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů či Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
610 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 24. července 2009, č.j. 13/2008-SOSV-SP, kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 
611 Zákon o svobodném přístupu k informacím, ObčZ či zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a apod. 
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potud, že faktická situace tenduje k ústupu od striktní anonymizace prakticky čehokoliv v 

soudních rozhodnutích (…), je třeba od sebe odlišovat nezbytnost transparentnosti soudních 

rozhodnutí od některých osobních údajů, jejichž publicita by se skutečně mohla nedůvodně 

a nepřiměřeně dotknout individuální právní sféry dotčených osob. Nejvyšší správní soud se 

proto nedomnívá, že existuje jednoduché řešení, spočívající v paušálním zveřejňování celého 

obsahu všech soudních rozhodnutí, a to v neanonymizované podobě (ostatně, ani Evropský 

soud pro lidská práva, na který stěžovatel poukazuje, zcela neustoupil od anonymizace 

rozsudků tam, kde si účastníci řízení nepřejí zveřejnění svých jmen). Zastává naopak názor, 

že je třeba konkrétní případy hodnotit daleko citlivějším způsobem.“612 V intencích 

zmíněného rozhodnutí NSS tedy vyplývá, že není možné vytvořit určitý výčet údajů, které 

bude potřeba vždy anonymizovat. Zároveň je naopak chybný přístup poskytovat žadateli 

vždy rozhodnutí v plném rozsahu, a to v neanonymizované podobě. Je tudíž potřeba 

v každém případě vždy hledat míru toho, jaký údaj je nutno anonymizovat a u kterého by to 

bylo nadbytečné. Vždy je potřeba poměřovat, zda v konkrétním případě převáží zájem na 

ochraně osobnosti (účastníka řízení či třetí osoby) nad zájmem veřejnosti být informována 

o obsahu rozhodnutí.   

6.1.5. Odůvodnění ve světle principu předvídatelnosti rozhodování 

ČR se v čl. 1 Ústavy prohlašuje za demokratický právní stát založený na úctě k právům 

a svobodám člověka a občana, přičemž ke znakům právního státu nezbytně patří princip 

právní jistoty. Ústavní soud judikuje, že princip právní jistoty je v souhrnu tvořen dílčími 

právy, a to právem na předvídatelnost práva a právem na legitimní předvídatelnost postupů 

orgánů veřejné moci v souladu s právem a zákonem stanovenými požadavky.613 Pro účely 

této práce je stěžejní druhé zmíněné právo, a to právo na předvídatelnost postupů orgánů 

veřejné moci. Vrcha však podotýká, že nezbytným předpokladem pro předvídatelnost 

postupů soudů, je stabilita právního řádu. Je-li stabilní právní řád, stává se stabilní i 

judikatura.614 Lze tedy konstatovat, že předvídatelnost práva je nezbytným předpokladem 

pro předvídatelný postup soudů. Postupuje-li orgán veřejné moci předvídatelně, významně 

se tím omezuje prostor pro případnou libovůli. Ústavní soud dovodil, že postupuje-li orgán 

veřejné moci překvapivě, pak takovým postupem porušuje právo na spravedlivý proces.615 

                                                           
612 Rozsudek NSS ze dne 25. března 2011, č.j. 2 As 21/2011-166. 
613 Nález ÚS ze dne 27. března 2003, sp. zn. IV. ÚS 690/01. 
614 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 16. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
615 Nález ÚS ze dne 27. března 2003, sp. zn. IV. ÚS 690/01. 
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Řečené nepochybně dopadá i na soudy, neboť i soudy jsou orgány veřejné moci. Legitimní 

očekávání účastníků řízení jsou schopna založit soudní rozhodnutí, přičemž z toho plyne, že 

soudní rozhodnutí v tomto nejsou bez významu a soudy je musí respektovat. Toto ovšem 

neznamená, že by se rozhodovací praxe měla zakonzervovat. Bude-li soud chtít rozhodnout 

odlišně od předchozí judikatury, je možno toto učinit, avšak je nutné tento odchylný postup 

náležitě zdůvodnit.616 

Z výše uvedeného je zřejmé, že judikatura dovodila, že právo na předvídatelné 

rozhodnutí, popřípadě právo na zdůvodnění odchylky od dřívějšího rozhodnutí, je součástí 

práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny. Výslovně však tyto principy 

v právním řádu zakotveny nebyly. Toto se změnilo s přijetím ObčZ, jež nabyl účinnosti 1. 

ledna 2014. Zakotvení principu předvídatelnosti rozhodování lze tedy nalézt v § 13 ObčZ, 

který zní: 

„Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní 

případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s 

jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, 

má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této 

odchylky.“ 

Zákonodárce s odkazem na výše uvedené judikáty Ústavního soudu zakotvil do 

právního řádu postulát legitimního (důvodného či oprávněného) očekávání toho, že určitý 

právní případ bude posouzen obdobně, jako již byl posouzen jiný srovnatelný právní případ. 

Toto ustanovení sleduje cíl ochránit účastníky řízení před překvapivými 

(nepředvídatelnými) rozhodnutími. A v případě, kdy soud hodlá rozhodnout „překvapivě“, 

má v takovém případě důvody pro tento postup řádně účastníkům vyjevit.617 Zákonodárce 

se tímto přihlásil k myšlence Eugena Ehrlicha, který míní, že „posuzování týchž nebo 

podobných případů rozdílně není právo, nýbrž libovůle nebo rozmar.“ 618  

Vzhledem k tomu, že tématem práce je odůvodnění rozhodnutí, zaměřím se právě na 

vztah § 13 ObčZ a odůvodnění. Nepanují pochybnosti o tom, že § 13 ObčZ se významným 

způsobem dotkl právě odůvodnění. V literatuře lze dokonce nalézt názor, že tímto 

                                                           
616 Nález ÚS ze dne 13. prosince 2007, sp. zn. II. ÚS 2070/07. 
617 MACKOVÁ, Alena. Komentář k § 13 ObčZ. In: ŠVESTKA, Jiří a DVOŘÁK, Jan a FIALA, Josef a kol. Občanský 
zákoník: komentář. 1 sv., (§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. s. 60. Komentáře Wolters 
Kluwer. Kodex. Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-370-8. 
618 EHRLICH, Eugen. Grundlegung der Soziologie des Rechts. 1. vydání. München: Duncken & Humblot, 1913. 
s. 106.  
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ustanovením byl nepřímo novelizován zejména občanský soudní řád619 a jeho ustanovení 

věnující se odůvodnění a jeho náležitostem.620  

Ustanovení § 13 věty první před středníkem ObčZ se tedy týká oprávněného 

očekávání, že již jednou učiněné judikatorní závěry budou aplikovány i na další případy, 

pokud se však tyto právní případy budou shodovat v podstatných znacích. Značný význam 

tedy hrají ony „podstatné znaky.“ Předmětné legitimní očekávání může vzniknout pouze 

tehdy, shoduje-li se rozhodovaná věc s nějakou věcí již rozsouzenou, a to v podstatných 

znacích. K tomu lze uvést, že určité právní věci se mohou shodovat zcela, popřípadě se 

mohou shodovat pouze v určitých aspektech.621 Dále lze konstatovat, že tyto věci se mohou 

shodovat jak po stránce skutkové, tak i po stránce právní. V neposlední řadě se dvě 

srovnávané věci shodovat vůbec nemusí, ale mohou si být podobné toliko v určitých znacích. 

V těchto případech komentářová literatura hovoří též o tom, že i v těchto případech lze 

hovořit o legitimním očekávání ve smyslu § 13 ObčZ, ale pochopitelně nižší intenzity.622 

Nezbytným předpokladem pro učinění závěru o tom, zda se určité právní případy shodují, a 

to zcela či z části, je určité porovnání těchto právních případů.623 Nelze pochybovat o tom, 

že toto srovnání je možno učinit pouze skrze odůvodnění již rozhodnuté věci s věcí 

rozhodovanou. Toto však klade na soudce odůvodňující svá rozhodnutí nemalé nároky. 

Soudce musí být schopen do odůvodnění shrnout skutkový základ rozhodované věci 

dostatečně kvalitně, srozumitelně a určitě, aby bylo možno s ním srovnávat jiné rozhodované 

věci. Zároveň z § 13 ObčZ plynou nemalé nároky na soudce, aby byl schopný rozeznat, kdy 

se případy shodují v podstatných znacích a kdy nikoli. Zpravidla tak bude nutné se s 

judikaturou detailně seznámit, a nikoli vycházet pouze z tzv. právních vět, které mohou být 

často dalšími a dalšími citacemi odtrženy od původního skutkového stavu, přitom ten může 

být rozhodující.624  

                                                           
619 Osobně se domnívám, že termín „novelizován“ není přesný. Příhodnější by bylo použití slova „doplněn.“  
620 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 13 ObčZ. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Občanský zákoník: komentář. I., Obecná 
část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. s. 117. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 
621 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 13 ObčZ. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Občanský zákoník: komentář. I., Obecná 
část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 116 – 117. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 
622 MELZER, Filip a TÉGL, Petr. Komentář k § 13 ObčZ. In: MELZER, Filip a TÉGL, Petr a kolektiv. Občanský 
zákoník: velký komentář. Svazek I. § 1 – 117. 1. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 233. Komentátor. ISBN 978-80-
87576-73-1. 
623 Ve světě common law je tato činnost nazývána distinguishing. 
624 DAVID, Ludvík. Právo na předvídatelné rozhodnutí jako základní soukromé právo. Právní rozhledy: časopis 
pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2012, 20 (5), 182. ISSN 1210-6410. 
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S řečeným souvisí otázka, zda legitimní očekávání toho, že určitý právní případ bude 

posouzen obdobně, jako již byl posouzen jiný srovnatelný právní případ, je možno založit 

na jakémkoli rozhodnutí, či zda se musí jednat o rozhodnutí např. odvolacího soudu či soudu 

Nejvyššího, popřípadě jen soudu Ústavního. Je potřeba se i ptát, zda k založení legitimního 

očekávání ve smyslu § 13 ObčZ postačuje byť i ojedinělé rozhodnutí, či zda je nutné určité 

ustálení judikatury (tzv. konstantní judikatura). S tímto úzce souvisí i problematika 

publikace judikatury. Vzhledem k tomu, že tyto otázky přesahují vymezení této subkapitoly, 

je těmto otázkám věnován prostor v 7. části této práce. 

Lavický tvrdí, že v § 13 ObčZ není zakotveno žádné subjektivní právo na to, aby byla 

určitá věc skutečně rozhodnuta obdobně jako již dříve rozsouzená věc, která se s již 

rozsouzenou věcí shoduje v podstatných znacích. Stejný názor prezentuje též Vrcha.625 

Rozhodující soud je oprávněn se od dřívější judikatury odchýlit, sezná-li, že je k tomu 

důvod.626 V § 13 ObčZ je však obsaženo právo na přesvědčivé odůvodnění v tom případě, 

kdy se soud odchýlí od dosavadní judikatury. Předmětné ustanovení ObčZ tedy nevede ke 

konzervaci stávající judikatury. Charakter tohoto práva na odůvodnění odchylky není 

soukromoprávní, nýbrž se jedná o právo procesního charakteru. Je-li toto právo porušeno, 

pak procesně předepsaným způsobem je možné dospět k nápravě.627 Ve smyslu judikatury 

Ústavního soudu se však nejedná o právo nové. Ústavní soud již dříve dovodil, že i když se 

projednávaná věc zcela shoduje co do skutkových tvrzení a právního posouzení s již 

vydaným rozhodnutím (v tomto případě rozhodnutím Nejvyššího soudu), není nutné tuto 

judikaturu následovat a je možné zaujmout názor na projednávanou věc zcela odlišný. Soud 

má právo se od dřívější judikatury odchýlit, toto není samo o sobě ústavně nekonformní. 

Samotné odchýlení se od předchozí judikatury však musí proběhnout ústavně konformním 

způsobem. Tímto je myšlena povinnost soudu pečlivě odůvodnit své rozhodnutí a vysvětlit, 

proč závěry dřívější judikatury nebyly použity. Absentuje-li toto zdůvodnění, je možno 

takový postup soudu označit za svévolný, tudíž rozporný s právem na spravedlivý proces.628  

                                                           
625 Opačně však GERLOCH, Aleš. Úvaha nad principem legitimního očekávání obdobného posouzení právního 
případu. Soudce: časopis Soudcovské unie České republiky. Praha: Havlíček Brain Team, 2014, 16 (4), 16. ISSN 
1211-5347. 
626 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 13 ObčZ. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Občanský zákoník: komentář. I., Obecná 
část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 117. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9.  
627 MELZER, Filip a TÉGL, Petr. Komentář k § 13 ObčZ. In: MELZER, Filip a TÉGL, Petr a kolektiv. Občanský 
zákoník: velký komentář. Svazek I. § 1 – 117. 1. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 234. Komentátor. ISBN 978-80-
87576-73-1. 
628 Nález ÚS ze dne 17. července 2007, sp. zn. IV. ÚS 451/05. 
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Usnesení uvedená v § 169 odst. 2 o.s.ř. nemusejí obsahovat odůvodnění. Lze se tak 

zamyslet nad vztahem § 13 ObčZ a těchto usnesení. Ustanovení § 13 ObčZ počítá s tím, že 

odchýlení se od dosavadní judikatury je potřeba odůvodnit. Avšak usnesení uvedená v § 169 

odst. 2 o.s.ř. žádné odůvodnění mít nemusí. V první řadě je nutné uvést, že neodůvodňovat 

předmětná usnesení je možnost, nikoli povinnost. Vztah zmíněných ustanovení je potřeba 

hledat v tom, že pokud budou tato usnesení vydávána ve shodě s dosavadní judikaturou, 

nebude potřeba tato usnesení odůvodňovat.629 V opačném případě bude potřeba odůvodnění 

připojit vždy.630 

6.2. Přesvědčivost odůvodnění  

Soud dbá o to, aby odůvodnění rozsudku bylo přesvědčivé (§ 157 odst. 2 věta druhá 

o.s.ř.). Podle Lavického je dokonce dosažení přesvědčivosti rozsudku účelem 

odůvodnění.631 Tento zákonný apel obsažený v uvedeném ustanovení se však nevztahuje 

pouze na rozsudek, ale vztahuje se rovněž i na odůvodnění usnesení (meritorní i 

nemeritorní), a to s poukazem na § 167 odst. 2 o.s.ř. a § 169 odst. 4 o.s.ř. 

Občanský soudní řád ukládá soudům, aby odůvodnění svých rozhodnutí formulovaly 

tak, aby byla přesvědčivá, respektive, aby byla schopna přesvědčit, že rozhodnuto bylo 

správně. Jde spíše o vlastnost, která prostupuje odůvodněním jako celkem, přičemž jejím 

cílem je působit na účastníky řízení, aby uznali, že v jejich věci soud rozhodl spravedlivě.632 

Podle mého názoru však nelze přesvědčivost odůvodnění vidět pouze v takto úzké 

souvislosti, odůvodnění by mělo být přesvědčivé i vůči jiným osobám než pouze vůči 

účastníkům řízení (např. odborná veřejnost). Primárně však musí být přesvědčivé pro 

účastníky řízení, neboť tyto osoby jsou rozhodnutím dotčeny.  

Soud by tedy měl přesvědčit účastníky řízení o správnosti svého rozhodnutí. Účastník 

v řízení úspěšný s tímto zpravidla problém mít nebude. Řečené tak nabývá na významu ve 

vztahu k neúspěšnému účastníkovi. V rámci odůvodnění tak soud dotčenému účastníku 

srozumitelně objasní, z jakého důvodu v řízení úspěšný nebyl, respektive z jakého důvodu 

                                                           
629 Pokud ovšem nebude potřeba předmětná usnesení odůvodnit z jiného důvodu (k tomu blíže 4. část této 
práce). 
630 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 13 ObčZ. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Občanský zákoník: komentář. I., Obecná 
část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 118. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 
631 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 157 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. s. 753. 
632 HRDLIČKA, Jindřich. Odůvodnění soudního rozhodnutí. Socialistická zákonnost: časopis pro právní praxi. 
Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČSR, 1964, 12 (2), 4. ISSN 0037-8305. 
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byl úspěšný jiný účastník. Vyjeví-li soud srozumitelně důvody, které k rozhodnutí vedly, 

zvyšuje tím prostor pro akceptaci rozhodnutí tímto neúspěšným účastníkem. Je jistě častým 

jevem, že všichni účastníci řízení nebudou přesvědčeni o správnosti rozhodnutí. Precizní 

právní argumentací však soud může docílit alespoň toho, že tito účastníci určité rozhodnutí 

budou přinejmenším respektovat. Navenek se tento respekt může například projevit tím, že 

nebudou podány opravné prostředky.633 Je však nutno dodat, že v praxi zpravidla nebude 

možno rozlišit, zda je rozhodnutí „jen“ respektováno, nebo zda jsou všichni přesvědčeni, že 

dané rozhodnutí je správné či přímo spravedlivé.  

Často se v odborné literatuře objevuje slovní spojení, že odůvodnění rozhodnutí musí 

být „srozumitelné a přesvědčivé.“ 634 V této souvislosti se domnívám, že je skutečně správné 

tyto dvě vlastnosti odůvodnění oddělovat. Aby mohlo odůvodnění někoho přesvědčit, je 

primárně nutné, aby dotčené osoby odůvodnění vůbec porozuměly, což znamená, že pro tyto 

osoby musí být srozumitelné. Na tomto místě je tedy potřeba shrnout, že odůvodnění 

rozhodnutí musí být srozumitelné vždy.635 Naopak přesvědčivost odůvodnění je kategorií, 

která vychází z požadavku jeho srozumitelnosti, avšak přesvědčivosti odůvodnění nemusí 

být dosaženo.  

Nezbytným předpokladem k tomu, aby odůvodnění bylo přesvědčivé, je i to, že toto 

odůvodnění bude řádné. Jenom řádné odůvodnění může vést k jeho přesvědčivosti. 

Povinností soudu je, aby komunikoval s účastníky řízení. Nástrojem této komunikace je i 

řádně odůvodněné rozhodnutí. Soudce proto musí usilovat o to, aby každá část odůvodnění 

byla propracovaná a promyšlená. V konečném důsledku tak řádně odůvodněné rozhodnutí 

posiluje právní vědomí veřejnosti a je velmi důležité i z hlediska předvídatelnosti 

rozhodování.636  

I když odůvodnění bude obsahovat veškeré náležitosti, které budou navzájem 

logickým způsobem propojeny, nemusí to znamenat, že toto odůvodnění všechny účastníky 

řízení přesvědčí, že rozhodnutí je správné.637 Jak je to možné? Nikoli každý účastník je 

                                                           
633 MACHÁLKOVÁ, Eva. Odůvodnění správního rozhodnutí. Brno, 2017. s. 21 – 22. Bakalářská práce. 
Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Katedra správní vědy a správního práva. Vedoucí práce Lukáš 
POTĚŠIL. 
634 Např. JIRSA, Jaromír. Sedmero hříchů a dobrých skutků českých soudců. Soudce: profesní časopis soudců a 
soudů České republiky. Praha: LexisNexis CZ, 2007, 9 (10), 4. ISSN 1211-5347. 
635 Zákon o soudech a soudcích ukládá soudcům, aby jejich rozhodnutí byla srozumitelně a pečlivě 
odůvodněna (§ 80 odst. 3 písm. b) zákona o soudech a soudcích). 
636 Nález ÚS ze dne 18. ledna 2018, sp. zn. II. ÚS 1162/17. 
637 HRDLIČKA, Jindřich. Odůvodnění soudního rozhodnutí. Socialistická zákonnost: časopis pro právní praxi. 
Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČSR, 1964, 12 (2), 4. ISSN 0037-8305. 
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schopen přistoupit ke své vlastní věci projednávané před soudem s odstupem a bez emocí. 

Často jsou účastníci řízení tak zaslepeni svým sporem, že ani precizní odůvodnění 

neúspěšného účastníka nepřesvědčí, že ve své při neuspěl právem. Avšak i v těchto 

případech by se soud měl alespoň pokusit tohoto neúspěšného účastníka přesvědčit. Soud 

musí být schopen správně identifikovat nesprávný názor neúspěšného účastníka řízení na 

jeho věc a tento jeho názor precizní srozumitelnou argumentací vyvrátit.638 Ovšem ani to 

nemusí zaručit, že odůvodnění účastníka přesvědčí, ale rozhodně je zde vyšší šance, že se 

tak stane. 

Je-li pojednáváno o přesvědčivosti odůvodnění, nelze odhlédnout i od jiných věcí, 

které mohou mít na jeho přesvědčivost vliv. Mám tím na mysli stylizaci textu a vůbec 

samotnou strukturu odůvodnění a další formální úpravy. Lze si jen těžko představit, že 

odůvodnění provedené již na první pohled nepřehledně a neuspořádaně bude schopno 

někoho přesvědčit. Ze své osobní zkušenosti vím, že přehledné stylizování textů, logické 

strukturování odůvodnění a vůbec znalost práce s textovým editorem není zdaleka 

samozřejmostí. Stále se objevují odstavce, které svým rozsahem pokrývají celou stránku 

formátu A4. Podobným negativním jevem jsou i zdánlivě nekončící souvětí.639 Do jisté míry 

to souvisí s nedostatečným vzděláním některých soudců a zaměstnanců soudů v oblasti 

výpočetní techniky.640 Dalším faktorem může být i neochota věnovat odůvodnění potřebný 

čas, neboť vyhotovení řádného odůvodnění jistě potřebuje dostatečnou časovou dotaci. S tím 

může souviset někdy laxní přístup soudců či zaměstnanců soudů, kteří mají pravomoc 

rozhodovat, k samotnému odůvodnění. Toto zcela jistě souvisí s tím, že soudci a 

zaměstnanci soudů nejsou příliš motivováni k tomu, aby odůvodnění věnovali potřebnou 

péči a prostor. Je známou pravdou, že za vyhotovené rozhodnutí, ať již upravené bezvadně, 

či nikoli, je pořád tzv. jedna čárka. Soudci a příslušní zaměstnanci soudů tak nemají důvod 

se zabývat formálními úpravami odůvodnění, kdy tato činnost jistě vyžaduje čas, který stejně 

nikdo neocení. Rozhodnutí tedy trpí tím, že u jednotlivých soudů (často i uvnitř jednoho 

soudu) mají zcela odlišnou podobu.641 Ministerstvo spravedlnosti se tento problém snaží 

                                                           
638 HRDLIČKA, Jindřich. Odůvodnění soudního rozhodnutí. Socialistická zákonnost: časopis pro právní praxi. 
Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČSR, 1964, 12 (2), 5. ISSN 0037-8305. 
639 BOBEK, Michal. O odůvodňování soudních rozhodnutí. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 
Praha: C. H. Beck, 2010, 18 (6), 210. ISSN 1210-6410. 
640 Zvláště pak mám na mysli práci s kancelářským balíčkem Microsoft Office. 
641 PASEKOVÁ, Eva. Pelikán sjednocuje soudní písemnosti, styl i řádkování budou pevně dané. Česká justice 
[online]. 22.1.2018. [cit. 17.11.2018]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2018/01/pelikan-sjednocuje-
soudni-pisemnosti-styl-i-radkovani-budou-pevne-dane/  

http://www.ceska-justice.cz/2018/01/pelikan-sjednocuje-soudni-pisemnosti-styl-i-radkovani-budou-pevne-dane/
http://www.ceska-justice.cz/2018/01/pelikan-sjednocuje-soudni-pisemnosti-styl-i-radkovani-budou-pevne-dane/
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řešit. S účinností od 1. ledna 2018 proto svou instrukcí sjednotilo napříč soudy podobu 

soudních písemností, mezi které patří zejména soudní rozhodnutí.642 

Není mou ambicí, abych na tomto místě detailně představoval zmíněnou instrukci o 

soudních písemnostech. Na tomto místě uvedu pouze její aspekty, které mají podle mého 

názoru za cíl zpřehlednit soudní písemnosti. Nejviditelnější změnou je to, že od 1. ledna 

2018 se v soudních písemnostech používá jednotný font.643 Dále byla sjednocena velikost 

písmen, kdy jako výchozí velikost písmena byla zvolena velikost 12 bodů, přičemž 

v odůvodněných případech je možno použít i odlišnou velikost písma. V rámci jedné soudní 

písemnosti je však povoleno použít maximálně tři různé velikosti písma.644 Dále je užíváno 

jednoduché řádkování textů, u výroku je však možno použít řádkování 1,0-1,5.645 

Významnou změnou směřující k vyšší přehlednosti odůvodnění je i jeho členění do 

číslovaných odstavců, přičemž k číslování se užívají čísla arabská. Týká se to takových 

odůvodnění, které svou délkou přesahují více než dvě strany textu.646 V případě potřeby stačí 

toliko odkázat na příslušný odstavec, což rovněž významně šetří čas a redukuje chaotické 

listování v rozhodnutích. Vedle řečeného upravuje tato instrukce i méně významné aspekty 

odůvodnění, a to s cílem je sjednotit. Takto je určen jednotný styl psaní adres, dat, číslic a 

finančních částek, popřípadě je upraveno i skloňování jmen a příjmeních. V případě žen je 

upraveno i přechylování jejich příjmení aj.647 

Ozývaly se hlasy, že Ministerstvo spravedlnosti tímto krokem zasáhlo do soudcovské 

nezávislosti. Osobně se domnívám, že sjednocením podoby soudních písemností do 

soudcovské nezávislosti zasaženo nebylo. Předmětná instrukce upravuje toliko vnější 

podobu soudních písemností, samotný obsah soudních písemností instrukcí dotčen není. 

Instrukce tedy soudci nepřikazuje, jak má jím rozhodovanou věc posoudit, toto je zcela na 

jeho (nezávislé) úvaze. Instrukce toliko soudci přikazuje, aby jeho výstup (např. rozhodnutí 

                                                           
642 Stalo se tak instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. 4/2017 ze dne 23. října 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/36, 
o soudních písemnostech. 
643 Zvolen byl font Garamond. 
644 § 5 instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 4/2017 ze dne 23. října 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/36, o 
soudních písemnostech. 
645 § 8 instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 4/2017 ze dne 23. října 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/36, o 
soudních písemnostech. 
646 § 25 odst. 7 instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 4/2017 ze dne 23. října 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/36, 
o soudních písemnostech. 
647 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 4/2017 ze dne 23. října 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/36, o soudních 
písemnostech. 
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a jeho odůvodnění) měl určitou, pevně stanovenou podobu. V tomto nelze spatřovat zásah 

do ústavně garantované soudcovské nezávislosti. 

Z požadavku přesvědčivosti odůvodnění lze dovodit dále i to, že v odůvodněních není 

vhodné užívat nepřípustné hodnotící poznámky či sdělení směřující k účastníkům řízení či 

k jejich zástupcům. Konkrétně mám na mysli situace, kdy soudce prostřednictvím 

odůvodnění například činí ironické poznámky vůči zmíněným subjektům, nedůvodně 

kritizuje jejich práci či chování, užívá dvojsmyslné výrazy, narážky nebo dokonce užívá 

nevybíravé výrazy.648 Výsledkem takových nedomyšlených a nevhodných sdělení či 

poznámek bude získání negativního postoje k samotnému rozhodnutí dotčeným účastníkem. 

O tom, že by takové odůvodnění dotčeného účastníka přesvědčilo o správnosti, tak nemůže 

být ani řeč. Ani vůči ostatním nezaujatým čtenářům rozhodnutí toto nepůsobí důvěryhodně. 

Soudce musí být profesionálem, který se dokáže ovládnout a nedopustit, aby jeho práci 

ovlivňovaly negativní emoce vůči některému ze subjektů řízení. Soudce, který není schopen 

sebekázně a sebeovládání, tak zřejmě není osobou na správném místě. 

To, co je v předchozím odstavci řečeno, však plně platí i pro soudy navzájem. Není 

rovněž přípustné, aby například soudce odvolacího soudu v odůvodnění svého rozhodnutí 

nevybíravě kritizoval práci soudce soudu prvního stupně. Nevhodné jsou však i situace, kdy 

soudce prvního stupně sic následuje závazný právní názor soudu nadřízeného, avšak s tímto 

právním názorem nevhodným způsobem polemizuje. Touto problematikou se například 

zabývalo Kolegium předsedů krajských soudů, které se sešlo 22. září 2009 v Hradci Králové. 

Toto kolegium poukázalo na rozsudek NSS ze dne 11. června 2009, č.j. 1 As 25/2009 – 262, 

ve kterém NSS tímto způsobem zhodnotil práci soudu krajského: „Postup krajského soudu, 

který není schopen vydat přezkoumatelné rozhodnutí ani po třech zrušujících rozhodnutích 

Nejvyššího správního soudu, v nichž mu bylo podrobně a (zvláště v posledním) až 

polopaticky vysvětleno, jak má postupovat, potom porušuje dle názoru zdejšího soudu právo 

žalobce na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 38 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod. Pro jednání krajského soudu přitom Nejvyšší správní soud 

nenalézá jakékoliv ospravedlnění. Naopak při úvahách o tom, co krajský soud vede k 

přijímání takových rozhodnutí, se může zdejší soud pohybovat jen v kategoriích naprosté 

svévole a ignorace nejen závazného právního názoru Nejvyššího správního soudu, ale i 

základních právních a ústavních principů a ideje právního státu vůbec. Nalézt obdobný 

                                                           
648 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 65. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
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příklad v pravdě ostudného způsobu rozhodování v novodobé historii správního soudnictví 

v České republice by mohlo být obtížné, ne-li nemožné.“649 Jsem si vědom toho, že tento 

příklad pochází z oblasti správního soudnictví, přičemž správní soudnictví není předmětem 

této práce. Přesto se však domnívám, že jako příklad nepřípustných hodnotících soudů slouží 

citovaný odstavec naprosto přiléhavě. Výše zmíněné Kolegium předsedů krajských soudů 

poukázalo na § 80 odst. 2 písm. b) zákona o soudech a soudcích, podle kterého je soudce 

povinen chovat se tak, aby nezavdal příčinu ke snížení důvěry v soudnictví a důstojnosti 

soudcovské funkce. Zároveň toto kolegium poukázalo na povinnost soudce zachovávat 

náležitou úctu k ostatním soudcům (§ 80 odst. 6 zákona o soudech a soudcích).650 Porušování 

těchto povinností soudce je tak možno případně považovat za kárné provinění, neboť 

„kárným proviněním soudce je zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné 

chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje 

důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.“ 651 Jsem tak 

přesvědčen, že i takové nepřípustné hodnocení práce soudců ze strany jiných soudců snižuje 

přesvědčivost samotného rozhodnutí včetně jeho odůvodnění. Není pochyb o tom, že 

autorita takového soudce bude tímto narušena. Účastník řízení, kterému se v jeho věci 

dostane do rukou rozhodnutí obsahující uvedený hodnotící soud, zcela nepochybně získá a 

priori negativní postoj k rozhodovací činnosti dotčeného soudce, ne-li rovnou celého soudu. 

Dotčený soudce to bude mít obzvláště těžké v tom, aby určitého účastníka řízení 

prostřednictvím rozhodnutí přesvědčil. Závěrem lze k tomu dodat, že takový postup 

poškozuje prestiž celého soudnictví. 

Zde pojednávaná problematika úzce souvisí s otázkou, pro koho jsou vlastně 

rozhodnutí primárně určena. Kdo musí rozumět rozhodnutí? Pro koho má být rozhodnutí 

srozumitelné? Kdo je adresátem rozhodnutí, kterého je potřeba přesvědčit? Jsou jimi 

účastníci řízení či jejich zástupci? Nebo těmito adresáty jsou instančně nadřízené soudy či 

například odborná, popřípadě dokonce i laická veřejnost?  

Terezie Smejkalová uvádí, že je potřeba vyjít z předpokladu, že rozhodnutí musí být 

primárně srozumitelné instančně nadřízeným soudům, neboť tyto soudy jsou oprávněny 

rozhodnutí přezkoumávat. Vzhledem k tomu, že soud rozhoduje konkrétní věci, kdy na 

                                                           
649 Rozsudek NSS ze dne 11. června 2009, č.j. 1 As 25/2009 – 262. 
650 BOŘEK, Milan. Zápis z jednání Kolegia předsedů krajských soudů konaného dne 22. září 2009 v Hradci 
Králové. Soudce: profesní časopis soudců a soudů České republiky. Praha: Havlíček Brain Team, 2009, 11 (11), 
14. ISSN 1211-5347. 
651 § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích. 
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zjištěný skutkový stav aplikuje právo, je tak nutné, aby rozhodnutí bylo srozumitelné i 

zainteresovaným stranám. Smejkalová připouští, že při této činnosti je potřeba přesných 

vyjádření a striktního držení se definic právních termínů. I přesto je však potřeba dbát o to, 

aby výsledný produkt byl pro laika srozumitelný nebo se k tomu alespoň výrazně blížil.652  

Kühn tvrdí, že adresátem rozhodnutí je právnická obec, a to v nejširším slova smyslu. 

Nemusí to tak být jen právníci, ale i laici, kteří se zabývají či pracují s určitým segmentem 

práva při své činnosti.653 Právo se neustále komplikuje, čímž se právo laické veřejnosti čím 

dál více vzdaluje. S tímto jde ruku v ruce i právnický jazyk, který je určený odborné 

veřejnosti a nikoli veřejnosti laické. Je proto zcela logické, že legitimizujícím prvkem je 

odborná veřejnost, neboť ta rozhodnutí porozumí. Z toho důvodu nejvyšší soudy tendují 

k tomu, že jejich rozhodnutí jsou určena profesionálním právníkům, ke kterým tyto nejvyšší 

soudy mluví prostřednictvím jazyka společné právní kultury.654 

Vrcha v této souvislosti hovoří o tzv. celkové přesvědčivosti odůvodnění. Celkovou 

přesvědčivostí odůvodnění se rozumí stav, kdy předpoklady, na kterých stojí samotné 

rozhodnutí a závěry z toho vyvozené, jsou pro širší právnickou (i laickou) veřejnost 

přijatelné, racionální a spravedlivé.655 Není nezajímavé, že Vrcha požadavek přesvědčivosti 

odůvodnění spojuje s přesvědčením právnické (i laické) veřejnosti. Domnívám se, že Vrcha 

se tímto snaží vyjádřit, že právnická (i laická) veřejnost má k rozhodované věci odstup, a 

tudíž je lépe schopná rozhodnutí a jeho zdůvodnění zhodnotit. Přímo zainteresované osoby 

mnohdy této činnosti nejsou schopny, neboť mohou být pod vlivem emocí, osobních 

antipatií či neschopností zaujmout ke své vlastní věci kritický postoj. Přesvědčí-li soud o 

svém názoru širokou veřejnost, lze se pak domnívat, že rozhodnutí bude obecně vnímáno 

jako rozhodnutí přijatelné, racionální a spravedlivé. 

                                                           
652 SMEJKALOVÁ, Terezie. Forma a diskurs soudního rozhodnutí. Jurisprudence: vynutitelnost práva a právní 
praxe: judikatura ve světle právní vědy a praxe: časopis o českém, slovenském a evropském právu: evropská 
a česká judikatura ve světle právní vědy a praxe: specialista na komentování judikatury. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2010, 19 (3), 18 – 19. ISSN 1802-3843. 
653 V této souvislosti si lze představit např. daňové poradce, nejrůznější poradny či ekologická hnutí apod. 
654 KÜHN, Zdeněk. Srovnání stylu soudního rozhodnutí v České republice, západní Evropě a USA. Soudce: 
časopis Soudcovské unie České republiky. Praha: Orac, 2001, 3 (1), 12. ISSN  1211-5347. 
655 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 64. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
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Bobek naopak uvádí, že adresátem656 rozhodnutí je v české právní kultuře nadřízený 

soud.657 Bobek je přesvědčený o tom, že odůvodnění je soudci pojímáno tak, aby při 

přezkumu ze strany soudců činných na instančně nadřízených soudech bylo přijato. Soudci 

tak do odůvodnění zahrnují nepodstatné skutečnosti, a to jen z toho důvodu, že to příslušný 

nadřízený soud vyžaduje. Tím se stává odůvodnění méně srozumitelné a v důsledku toho i 

nepřesvědčivé pro samotné účastníky.658 

Molek tvrdí, že by si měl soudce uvědomit, dříve než začne psát odůvodnění, ke komu 

prostřednictvím odůvodnění hodlá promlouvat. Podle Molka jsou zásadně možné tři 

varianty: odůvodnění určené pouze stranám, odůvodnění určené pouze právnické veřejnosti 

a odůvodnění určené celé společnosti a zároveň i akademikům. Rozhoduje-li soud věc, která 

se dotýká pouze stran, přičemž rozhodovaná věc svým významem nepřesahuje zájmy stran, 

pak je nutné, aby samotnému rozhodnutí a jeho odůvodnění porozuměly tyto strany, neboť 

k právnické veřejnosti, natožpak k celé společnosti, se rozhodnutí s největší 

pravděpodobností ani nedostane. V takovém případě by odůvodnění mělo být stručné, jasné 

a srozumitelné. Toho lze docílit i tím, že soud bude užívat převážně krátké věty a zredukuje 

právnické obraty na nutné minimum. Jednoznačným cílem je srozumitelnost rozhodnutí pro 

dotčené účastníky řízení. Typicky se bude jednat hlavně o rozhodnutí soudů prvních stupňů. 

V druhé variantě však rozhodnutí již přesahuje individuální zájem stran. Molek jako příklad 

uvádí rozhodnutí ve věci hospodářské soutěže. Není pochyb o tom, že právnická veřejnost659 

takové rozhodnutí bude zkoumat, neboť je možné, že takové rozhodnutí může zpravidla 

založit legitimní očekávání ve smyslu § 13 ObčZ. Soud pak musí tomuto přizpůsobit své 

odůvodnění, ve kterém je potřeba vážit každé slovo a precizně právně argumentovat. Je 

nutné také počítat s tím, že rozhodnutí může být podrobováno široké kritice. Jednoznačným 

cílem je přesnost takového rozhodnutí. Nejobtížnější se zdá být poslední třetí varianta. Jako 

příklad takových rozhodnutí Molek uvádí rozhodnutí v restituční věci nebo spory týkající se 

                                                           
656 Bobek používá pojem „notábl.“ 
657 Účastník řízení adresátem rozhodnutí podle Bobka není, neboť běžné rozhodnutí je pro něj 
nesrozumitelné. Ani zástupcům účastníků nejsou rozhodnutí určena. Nedá se ale říci, že adresátem 
rozhodnutí je veřejnost, ať již odborná nebo laická, neboť veřejnost se zpravidla o vydaných rozhodnutí 
nedozví, což platí převážně pro rozhodnutí soudů prvního a druhého stupně. 
658 BOBEK, Michal. O odůvodňování soudních rozhodnutí. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 
Praha: C. H. Beck, 2010, 18 (6), 210. ISSN 1210-6410. 
659 Domnívám se, že nikoli jen právnická veřejnost, ale i široká odborná veřejnost. 
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dekretů prezidenta republiky. Řešením v těchto případech je určitá syntéza mezi první a 

druhou variantou, což je nepochybně dost náročné, ale jistě ne nemožné.660 

Mám-li formulovat vlastní postoj k řešenému, pak je nutno vyjít z historie. Soudy 

začaly svá rozhodnutí odůvodňovat proto, že byla založena možnost domáhat se nápravy 

rozhodnutí prostřednictvím instančně nadřízených soudů. V takové situaci soudy zcela 

nepochybně začaly svá rozhodnutí odůvodňovat tak, aby byla přezkoumatelná. Adresátem 

rozhodnutí tak byl nadřízený soud. Postupem času se však požadavek na řádné odůvodnění 

stal součástí práva na spravedlivý proces jakožto základního lidského práva.661 Má-li tedy 

účastník řízení základní lidské právo na řádné odůvodnění, pak mu toto odůvodnění musí 

být primárně určeno. Primárními adresáty rozhodnutí jsou podle mého názoru účastníci 

řízení. Soud proto musí rozhodnutí odůvodnit tak, aby právě tito účastníci rozhodnutí 

porozuměli. Dále se musí soud snažit i tyto účastníky přesvědčit, že rozhodnutí je správné. 

Odmítám tak teze, že rozhodnutí je určeno jen například účastníkům řízení, nadřízeným 

soudům či právnické veřejnosti. V této souvislosti mi přijde nejvíc upotřebitelný názor 

Molka, podle kterého je potřeba styl odůvodnění přizpůsobovat podle dopadu rozhodované 

věci, a to zda rozhodovaná věc přesahuje či nepřesahuje zájmy účastníků řízení. Jsem 

přesvědčený, že soudce by měl mít schopnost toto rozlišit. Soudce si je jistě vědom toho 

(nebo by alespoň si měl být vědom), zda jeho rozhodnutí má určitý širší dopad například na 

právnickou veřejnost či přímo na celou společnost. Jiné to bude v případech, kdy soudce 

rozhoduje bagatelní spor či pokud se soudce odchyluje od ustálené judikatury. Všechny 

zmíněné situace se nutně musí promítnout do stylu odůvodnění.  

Závěrem této kapitoly lze ještě poukázat na věcný záměr. V tomto věcném záměru 

není obsažen požadavek, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé. Domnívám se, že 

tuto absenci nelze hodnotit negativně. Podle mého názoru není možné z této absence 

usuzovat, že do budoucna by soudy mohly pojímat svá odůvodnění ledabyle s tím, že nemají 

povinnost kohokoli přesvědčovat. Domnívám se, že takový postup soudů by se dostal do 

příkrého rozporu s ústavně garantovaným právem na spravedlivý proces. Ústavní soud 

judikoval, že „Pro přesvědčivost soudního rozhodnutí je třeba, aby soudy reagovaly na 

                                                           
660 MOLEK, Pavel. Ke komu soudy mluví aneb Melčák a Schrödingerova kočka. Jiné právo [online]. 13.2.2011. 
[cit. 29.10.2018]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.com/2011/02/pavel-molek-ke-komu-soudy-mluvi-
aneb.html  
661 MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. s. 276. Ediční řada 
Lidská práva. ISBN 978-80-7357-748-3. 

http://jinepravo.blogspot.com/2011/02/pavel-molek-ke-komu-soudy-mluvi-aneb.html
http://jinepravo.blogspot.com/2011/02/pavel-molek-ke-komu-soudy-mluvi-aneb.html
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substantivní argumenty a námitky stěžovatelů a vysvětlily, proč je nepřijaly.“662 Ve 

zmíněném nálezu Ústavní soud zahrnul požadavek přesvědčivosti rozhodnutí pod 

požadavek náležitého (řádného) odůvodnění rozhodnutí, který je součástí práva na 

spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Není tedy 

rozhodné, zda bude či nebude v budoucí právní úpravě civilního procesu explicitně zakotven 

požadavek na přesvědčivost odůvodnění, neboť povinnost formulovat odůvodnění 

přesvědčivě plyne přímo z ústavního pořádku ČR. 

6.3. Oprava odůvodnění 

Brojit opravnými prostředky pouze proti důvodům rozhodnutí nelze.663 Občanský 

soudní řád však připouští, aby se účastník řízení domáhal toliko opravy odůvodnění, aniž by 

tím zároveň napadal samotný výrok rozhodnutí. Opravu odůvodnění je však potřeba odlišit 

od jiných institutů procesního práva, což se týká zejména opravy zjevných nesprávností 

obsažených v rozsudku 664 a doplňujícího rozsudku.665  

Možnost opravy odůvodnění je zakotvena v § 165 o.s.ř., přičemž v tomto ustanovení 

je upravena toliko oprava odůvodnění rozsudku. Podle § 167 odst. 2 o.s.ř. však tato právní 

úprava přiměřeně dopadá i na odůvodnění usnesení.  

Uvedené zákonné ustanovení je postaveno na premise, že nejen výrokem lze zasáhnout 

do práv a oprávněných zájmů účastníků řízení, ale podobný dopad může mít i odůvodnění.666 

Mám za to, že zásah do práv a oprávněných zájmů účastníků řízení učiněný výhradně 

                                                           
662 Nález ÚS ze dne 29. března 2018, sp. zn. I. ÚS 4093/17. 
663 V případě odvolání je toto upraveno v § 202 odst. 3 o.s.ř., pro případ žaloby pro zmatečnost a žaloby na 
obnovu řízení je předmětná právní úprava obsažena v § 230 odst. 1 písm. c) o.s.ř. a v poslední řadě § 236 
odst. 2 o.s.ř. vylučuje rovněž podání dovolání pouze proti důvodům rozhodnutí. 
664 Podle § 164 o.s.ř. lze tam uvedeným způsobem docílit opravy zjevných nesprávností či zjevných chyb 
obsažených v rozhodnutí (tedy nikoli pouze v odůvodnění). Důležitým předpokladem pro užití tohoto 
ustanovení je zmíněná zjevnost chyby či nesprávnosti, přičemž zjevnost musí být posuzována primárně vůči 
soudu, ale zároveň i vůči účastníkům řízení či dalším případným třetím osobám. Příklady těchto zjevných 
nesprávností obsahuje samotný § 164 o.s.ř., který mezi ně řadí chyby v psaní a počtech. Mezi další tyto 
nesprávnosti lze řadit např. nesprávně označené číslo jednací, neúplné či nesprávné označení soudu či 
záměnu v označení žalobce a žalovaného a další (HRNČIŘÍK, Vít. Komentář k § 164 o.s.ř. In: SVOBODA, Karel 
a SMOLÍK, Petr a LEVÝ, Jiří a ŠÍNOVÁ, Renáta a kolektiv. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2017. s. 702. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9). 
665 V případě doplňujícího rozsudku jde o to, že soud v rozsudku, kterým se řízení končí, rozhodl o pouze 
některé části předmětu řízení. Popřípadě též dotčený soud opomenul rozhodnout o nákladech řízení nebo o 
předběžné vykonatelnosti. Postupem zakotveným v § 166 o.s.ř. tak může účastník řízení soudu navrhnout, 
aby chybějící část předmětu řízení, výrok o nákladech řízení či výrok o předběžné vykonatelnosti rozsudkem 
dodatečně doplnil. 
666 Vedle toho je nutné odlišit zásah do práv či oprávněných zájmů účastníka řízení učiněným výrokem 
rozhodnutí. V takovém případě, chce-li dotčený účastník brojit proti takovému zásahu, musí takový účastník 
zvolit příslušný opravný prostředek. Postup podle § 165 o.s.ř. v takovém případě užít nelze. 
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odůvodněním má nižší intenzitu v porovnání s možnými dopady samotného výroku. 

Odůvodněním lze například často zasáhnout do oblasti morální či citové.667 Je–li takto 

dotčen účastník řízení, 668 pak má možnost se domáhat přezkoumání takového odůvodnění. 

Přezkum odůvodnění však není bezbřehý. Důvodem pro opravu odůvodnění může být pouze 

to, že odůvodnění nemá podklad (oporu) ve zjištěném skutkovém stavu. S úspěchem je tedy 

možné domáhat se opravy pouze částí odůvodnění, které se týkají zjišťování a zjištění 

skutkového stavu. Lavický mezi takové části odůvodnění s odkazem na náležitosti tzv. 

plného odůvodnění rozsudku obsažené v § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř. řadí: 

- stručné a jasné vyložení, které skutečnosti má soud prokázány a které nikoli, 

- uvedení toho, o které důkazy soud opřel svá skutková zjištění a 

- závěr o skutkovém stavu (skutková právní věta). 

Podle Lavického tedy právní úprava obsažená v § 165 o.s.ř. nedopadá na části 

odůvodnění věnující se přednesům účastníků řízení a právnímu posouzení věci, čímž tak 

oprava těchto částí odůvodnění podle § 165 o.s.ř. není možná.669 

Lavický dále prezentuje názor, že požadovat opravu odůvodnění rozsudku pro 

zmeškání a rozsudku pro uznání není možné. Tento svůj názor opírá o to, že zmíněné 

rozsudky nespočívají na zjištěném skutkovém stavu, tudíž aplikace právní úpravy obsažené 

v § 165 o.s.ř. je tímto vyloučena. Se zde prezentovanými závěry Lavického souhlasí i 

Drápal.670  

Pro úplnost je nutné dodat, že Vít Hrnčiřík však zcela názor Lavického a rovněž tak 

názor Drápalův nesdílí. Podle tohoto autora je § 165 o.s.ř. aplikovatelný i na část 

odůvodnění, která se týká jednotlivých přednesů účastníků řízení, avšak pouze za 

předpokladu, že se tyto přednesy týkají skutkového stavu. Stejně tak Hrnčiřík uvádí, že  

                                                           
667 HRNČIŘÍK, Vít. Komentář k § 165 o.s.ř. In: SVOBODA, Karel a SMOLÍK, Petr a LEVÝ, Jiří a ŠÍNOVÁ, Renáta a 
kolektiv. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 705. Beckova edice 
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. 
668 V § 165 o.s.ř. je hovořeno pouze o účastníku řízení. Není pochyb o tom, že návrh na opravu odůvodnění 
může podat i vedlejší účastník, neboť má stejná práva jako samotný účastník (§ 93 odst. 3 o.s.ř.). Podobně 
tento návrh může podat i ÚZSVM (§ 35a odst. 2 o.s.ř.) a státní zastupitelství (§ 35 odst. 2 o.s.ř.) za 
předpokladu, že do předmětného řízení tyto orgány vstoupily. 
669 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 165 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 809. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1.  
670 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 165 o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1124. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
107-9. 
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§ 165 o.s.ř. se může uplatnit i v rámci odůvodnění rozsudku pro zmeškání a rozsudku pro 

uznání. Svůj názor Hrnčiřík vyvozuje z toho, že „§ 164 mluví o odůvodnění jako celku a až 

dále o důvodech jeho opravy.“671 Více svůj názor tento autor nerozvádí. Podle mého mínění 

není dostatečným způsobem názor Hrnčiříkův zdůvodněn. Zmíněný autor argumentuje 

odkazem na § 164 o.s.ř., přičemž v tomto ustanovení je upravena oprava rozsudku, pokud 

se v něm vyskytnou chyby v psaní, počtech či jiné zjevné nesprávnosti. Jedná se o tedy o 

zcela jiný procesní institut, než o kterém pojednává tato kapitola. Rovněž tak § 164 o.s.ř. 

nejprve pojednává o opravě rozsudku jako celku. V další části tohoto ustanovení se pak dále 

pojednává o určitých specificích opravy pouze výrokové části rozsudku. Ustanovení § 164 

o.s.ř. tak slovy Hrnčiříka nemluví „o odůvodnění jako celku a až dále o důvodech jeho 

opravy.“ V tomto smyslu tedy nedokážu blíže analyzovat tento názor, pokusím se však 

formulovat svůj vlastní. 

Ve výše odkazované odborné literatuře se uvádí, že § 165 o.s.ř. není aplikovatelný na 

část odůvodnění věnující se jednotlivým přednesům účastníků řízení. O této části 

odůvodnění již bylo detailněji pojednáno v předchozích částech této práce. Oprava 

odůvodnění ve smyslu § 165 o.s.ř. se může týkat toliko těch částí odůvodnění, kde 

odůvodnění nemá podklad ve zjištěném skutkovém stavu. Otázkou tak je, zda soud zjišťuje 

skutkový stav i z přednesů účastníků řízení. Podle mého názoru je nutno na tuto otázku 

odpovědět negativně. Hrnčiříkovi je možné přisvědčit, že přednesy účastníků se zpravidla 

týkají skutkového stavu. Avšak tím, že soud v úvodní části odůvodnění relevantní přednesy 

účastníků shrne, skutkový stav ještě nezjišťuje. Zjišťování skutkového stavu bude 

předmětem dokazování, přičemž výsledky dokazování pak budou uvedeny v jiných částech 

odůvodnění, které již případně podle § 165 o.s.ř. opravit lze. K tomuto lze dodat, že 

občanský soudní řád zná účastnickou výpověď, která je jedním z možných důkazních 

prostředků. Hrnčiříkův názor nemůže obstát ani v takovém případě, že celý skutkový stav 

projednávané věci bude mezi účastníky nesporný. I v takovém případě soud v odůvodnění 

nejprve uvede jednotlivé relevantní skutkové přednesy účastníků. Následně až v další části 

odůvodnění soud uvede, že takto prezentovaný skutkový stav považuje za nesporný. Část 

odůvodnění, ve které je pojednáno o tom, co je mezi účastníky nesporné, je však již jiná část 

odůvodnění odlišná od části věnující se přednesům účastníků řízení. Uvedení toho, co je 

mezi účastníky nesporné, pak bude uvedeno v části odůvodnění, která se věnuje stručnému 

                                                           
671 HRNČIŘÍK, Vít. Komentář k § 165 o.s.ř. In: SVOBODA, Karel a SMOLÍK, Petr a LEVÝ, Jiří a ŠÍNOVÁ, Renáta a 
kolektiv. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 706. Beckova edice 
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. 
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a jasnému vyložení skutečností, které jsou soudem prokázány. Oprava této části odůvodnění 

je již případně možná. 

Pokud se týče (ne)aplikovatelnost § 165 o.s.ř. na rozsudek pro uznání a na rozsudek 

pro zmeškání, je nutné nejprve nahlédnout do § 157 odst. 3 o.s.ř., kde je uvedeno, že 

odůvodnění těchto rozsudků obsahuje toliko předmět řízení a důvody, pro které soud rozhodl 

těmito rozsudky. I těmto náležitostem jsem se již dříve věnoval. Na tomto místě jen stručně 

shrnu, že ony důvody, pro které soud rozhodl zmíněnými rozsudky, se rozumí nejen formální 

podmínky jejich vydání, ale i stručné právní posouzení rozhodované věci. Domnívám se tak, 

že § 165 o.s.ř. skutečně není možno aplikovat na rozsudek pro uznání a na rozsudek pro 

zmeškání. Předmětem řízení se rozumí stručně řečeno vymezení předmětu sporu. V podstatě 

tak v této části odůvodnění bude čerpáno z relevantních přednesů účastníků, přičemž oprava 

této části odůvodnění možná není. K tomu viz závěry z předchozího odstavce, které lze 

použít i zde přiměřeně. Na ostatní složky odůvodnění těchto rozsudků podle mého názoru  

§ 165 o.s.ř. rovněž aplikovat nelze, neboť tyto části odůvodnění obsahují náležitosti, které 

se nedotýkají zjišťování skutkového stavu. I v tomto je tak potřeba Hrnčiříkův názor 

odmítnout. 

Pro úplnost je potřeba uvést, že v literatuře je naopak nesporné, že není možné podle  

§ 165 o.s.ř. se s úspěchem domáhat provedení v řízení neprovedených důkazů. Není možné 

ani tímto postupem zhojit vadu spočívající v tzv. opomenutých důkazech, neboť jejich 

opomenutost spočívá v tom, že o nich v odůvodnění není uvedeno ničeho. Z logiky věci tak 

není možné opravit něco, co se v odůvodnění vůbec nenachází. Postupem podle § 165 o.s.ř. 

také není možné již hodnocené důkazy zhodnotit rozdílně oproti tomu, jakým způsobem 

byly zhodnoceny v odůvodnění.672  

Z doposavad řečeného tedy plyne, že právní úprava opravy odůvodnění je do značné 

míry limitovaná a rozhodně se nevztahuje na odůvodnění jako celek. Aby se mohl účastník 

řízení s úspěchem domoci opravy odůvodnění, musí brojit pouze proti části odůvodnění, 

která se věnuje skutkovým otázkám. Zároveň však dotčený účastník musí soudu navrhnout, 

aby soud opravu odůvodnění provedl.673 Soud není oprávněn v této věci postupovat ex 

                                                           
672 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 165 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 808 – 809. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
673 Návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí je potřeba formulovat tak, aby bylo zřejmé, jakým způsobem má 
soud opravu konkrétně provést. Například je potřeba označit konkrétní větu obsaženou v odůvodnění, kterou 
má soud vypustit, nahradit či změnit (usnesení ÚS ze dne 23. října 2008, sp. zn. III. ÚS 1929/07). 
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officio. Zároveň se opravy odůvodnění může domáhat pouze ten účastník, který byl 

odůvodněním nějakým způsobem dotčen. Z řečeného lze dovodit, že nejčastější návrhy na 

opravu odůvodnění budou podávány v řízeních, které se dotýkají osobních záležitostí 

účastníků, na které jsou účastníci řízení zvýšeně senzitivní. Takovým řízením může být 

například řízení o rozvod manželství či opatrovnické řízení. Nelze také vyloučit například 

řízení, ve kterém se řeší určitý sousedský spor, popřípadě také řízení, jehož předmětem je 

odvolání daru pro nevděk.674 Soudce by v těchto věcech měl být zvýšeně citlivý pro různé 

formulace či výrazy, kterých v odůvodnění užívá, neboť i tyto formulace a výrazy musí mít 

podklad ve zjištěném skutkové stavu.675 

Návrh na opravu odůvodnění nelze podat kdykoli, resp. zákon vymezuje nejzazší 

okamžik, kdy lze tento návrh podat. Tímto nejzazším okamžikem je nabytí právní moci 

rozhodnutí. Po právní moci rozhodnutí se již s úspěchem nelze domáhat opravy odůvodnění. 

Tato právní úprava se prakticky nejšířeji uplatní v rámci odůvodnění rozhodnutí soudu 

prvního stupně, kdy okamžik nabytí právní moci se zpravidla nekryje s doručením určitého 

rozhodnutí účastníkovi. V tomto ohledu je mnohem zajímavější případná oprava 

odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu. Ustanovení § 165 o.s.ř. rozhodnutí odvolacích 

soudů, resp. jejich odůvodnění, z možné opravy nevylučuje. Mezníkem je i zde právní moc 

těchto rozhodnutí. Potvrzuje-li odvolací soud rozhodnutí či jej mění, nabývá takové 

rozhodnutí odvolacího soudu právní moci již doručením. Je-li takové rozhodnutí doručeno 

všem účastníkům ve stejnou dobu, domáhat se opravy odůvodnění tak není možné. Je zřejmě 

správný názor, že oprava odůvodnění odvolacího soudu je možná pouze tehdy, bude-li 

rozhodnutí doručováno účastníkům řízení postupně, přičemž domáhat se opravy odůvodnění 

je možné do doby doručení rozhodnutí poslednímu z účastníků řízení, neboť až tímto 

okamžikem rozhodnutí nabývá právní moci.676 S uvedeným názorem Lavického souhlasí i 

Jirsa.677 Oprava odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu tedy možná je, i když prostor pro 

                                                           
674 JIRSA, Jaromír. Komentář k § 165 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský 
komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 520 – 521. ISBN 978-80-7552-034-0. 
675 JIRSA, Jaromír. Komentář k § 165 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský 
komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 520. ISBN 978-80-7552-034-0. 
676 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 165 o.s.ř. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský 
soudní řád (§ 1 až 250l) : zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 810. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 
677 JIRSA, Jaromír. Komentář k § 165 o.s.ř. In: JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský 
komentář). Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 522. ISBN 978-80-7552-034-0. 
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tyto opravy je značně omezen. Tímto se zdá být překonáno rozhodnutí Krajského soudu 

v Ústí nad Labem ze dne 31. srpna 1967, sp. zn. 6 Co 40/67, podle kterého oprava 

odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu možná není.678 Je proto s podivem, že uvedený 

názor Krajského soudu v Ústí nad Labem se i v současné době objevuje v rozhodnutích 

soudů.679 

  

                                                           
678 Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. srpna 1967, sp. zn. 6 Co 40/67. 
679 Například usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. září 2016, č.j. 4 VSPH 1212/2016 – A – 152 či 
usnesení NS ze dne 15. června 2016, sp. zn. 22 Cdo 1915/2015. 
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7. Závaznost rozhodnutí ve světle principu předvídatelnosti 

rozhodování 

O právu na předvídatelné rozhodnutí, popřípadě o právu na zdůvodnění odchylky od 

dosavadního podobného rozhodnutí, bylo již částečně pojednáno v předchozí části této 

práce. Příslušná subkapitola byla věnována tomu, že princip předvídatelnosti rozhodování 

zakotvený v § 13 ObčZ signifikantním způsobem zvýšil význam odůvodnění rozhodnutí. 

Z tam uvedeného výkladu však vyplynuly otázky, které však překračovaly koncepci 

předmětné subkapitoly. Z uvedeného důvodu je proto věnován prostor problematice 

závaznosti rozhodnutí a problematice konstantní judikatury v této k tomu určené části práce. 

7.1. (Ne)závaznost rozhodnutí v českém právu 

Výklad o principu předvídatelnosti rozhodování a obecně výklad o judikatuře nelze 

začít jinak, než bližším pojednáním o (ne)závaznosti rozhodnutí českých soudů. V této 

souvislosti Kühn rozeznává tři druhy závaznosti soudních rozhodnutí, kterými jsou: 

- závaznost výroků Ústavního soudu ve věci obecné kontroly ústavnosti,  

- závaznost rozhodnutí soudu v téže věci, 

- závaznost precedenčního charakteru.680 

Z důvodu výstižnosti uvedeného členění a jeho přehlednosti se v této práci tohoto 

dělení budu držet. 

7.1.1. Závaznost výroků Ústavního soudu ve věci obecné kontroly ústavnosti 

Obecnou kontrolu ústavnosti Ústavní soud vykonává tehdy, kdy rozhoduje o zrušení 

zákona681 nebo jednotlivé jeho části, je-li v rozporu s ústavním pořádkem ČR (čl. 87 odst. 1 

písm. a) Ústavy) a také tehdy, kdy rozhoduje o zrušení jiného právního předpisu nebo jeho 

jednotlivé části, je-li v rozporu s ústavním pořádkem ČR nebo zákonem (čl. 87 odst. 1 písm. 

b) Ústavy). 

Výrok, kterým se zrušují právní předpisy či jejich části, je závazný pro každého dnem 

uveřejnění předmětného nálezu ve Sbírce zákonů anebo dnem pozdějším Ústavním soudem 

                                                           
680 BOBEK, Michal a KÜHN, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. přepracované a aktualizované 
vydání. Praha: Auditorium, 2013. s. 102. ISBN 978-80-87284-35-3. 
681 Řečené platí i v případě zákonných opatření Senátu. 
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určeným (závaznost erga omnes).682 Vloží-li Ústavní soud do svého (nejen) derogačního 

výroku i určitý výklad nějakého předpisu či jeho dílčího ustanovení,683 pak se takový výklad 

závazným nestane. V této souvislosti tedy není rozhodné, zda se tento výklad nachází ve 

výrokové části nálezu či až v jeho odůvodnění.684  

7.1.2. Závaznost rozhodnutí v téže věci 

V případě závaznosti rozhodnutí, které se týká toliko věci, ve které bylo rozhodnutí 

vyneseno, Kühn rozlišuje dva typy této závaznosti. Jedná se o závaznost jako vlastnost 

právní moci rozhodnutí a závaznost kasačního rozhodnutí pro další řízení v téže věci.685 

Občanské soudní řízení směřuje k tomu, aby byly rozhodnuty spory a jiné právní věci, 

čímž dosud ohroženým nebo porušeným právním vztahům bude poskytnuta ochrana. Pokud 

řízení skončilo tím, že soud skutečně ohroženému či porušenému právnímu vztahu poskytnul 

ochranu, znamená to, že předmětné řízení skončilo s tím, že výsledek řízení je pro jeho 

účastníky závazný. Skončení řízení má tedy účinky, které se označují jako právní moc. Podle 

nauky se u právní moci rozlišuje právní moc formální a právní moc materiální. Formální 

právní moc označuje skončení řízení. Podle § 159 o.s.ř. platí, že doručený rozsudek, který 

již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci. Materiální právní moc označuje stav, kdy 

rozhodnutí soudu je závazné pro ty, kterým je adresované. Zásadně platí, že výrok 

pravomocného rozsudku je subjektivně závazný jen pro účastníky řízení a pro jejich právní 

nástupce. Zákon však může stanovit, že je rovněž závazný i pro další subjekty, popřípadě 

též může stanovit, že je závazný pro každého.686 Účastníkům řízení, popřípadě i jiným 

subjektům, rozhodnutí zakládá účinky, které jsou v jeho výroku obsaženy a uvedené 

subjekty se jím musí řídit. Zcela úmyslně na tomto místě hovořím pouze o výroku, neboť 

závaznost jakožto vlastnost právní moci rozhodnutí se může týkat jen a pouze výroku.687 

                                                           
682 SLÁDEČEK, Vladimír. Komentář k čl. 89 Ústavy. In: SLÁDEČEK, Vladimír a MIKULE, Vladimír a SUCHÁNEK, 
Radovan a SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 1026. 
Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-590-9. 
683 Například nález ÚS ze dne 28. ledna 2014, sp. zn. Pl. ÚS 49/10, nález ÚS ze dne 22. března 2005, sp. zn. Pl. 
ÚS 45/04 nebo nález ÚS ze dne 20. dubna 2010, sp. zn. Pl. ÚS 6/10. 
684 BOBEK, Michal a KÜHN, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. přepracované a aktualizované 
vydání. Praha: Auditorium, 2013. s. 102 – 103. ISBN 978-80-87284-35-3. 
685 BOBEK, Michal a KÜHN, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. přepracované a aktualizované 
vydání. Praha: Auditorium, 2013. s. 103. ISBN 978-80-87284-35-3. 
686 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář k § 159a o.s.ř. In: DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní 
řád I. § 1 až 200za: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1094 - 1095. Velké komentáře. ISBN 978-
80-7400-107-9. 
687 BOBEK, Michal a KÜHN, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. přepracované a aktualizované 
vydání. Praha: Auditorium, 2013. s. 104. ISBN 978-80-87284-35-3. 
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S materiální právní mocí rovněž souvisí i nezměnitelnost určitého rozhodnutí 

prostřednictvím nového řízení pro totéž. Pravomocné rozhodnutí tedy tvoří překážku věci 

rozsouzené (§ 159a odst. 4 o.s.ř.).688 

Je-li rozhodnutí soudu zrušeno soudem instančně nadřízeným, je tento soud vázán 

právním názorem soudu instančně nadřízeného. Toto se plně uplatní v rámci vztahů mezi 

obecnými soudy. Soud prvního stupně je tedy vázán právním názorem soudu odvolacího689 

a v případě, že Nejvyšší soud v rámci dovolacího řízení zruší rozhodnutí odvolacího soudu, 

případně i soudu prvního stupně, je pak soud odvolací, popřípadě i soud prvního stupně, 

vázán právním názorem Nejvyššího soudu.690 Ústavní soud není součástí soustavy obecných 

soudů. Vrcha však zde uvedené závěry vztahuje i na soud Ústavní. Vrcha uvádí, že i nález 

Ústavního soudu může mít kasační povahu. I v tomto případě tak platí, že zruší-li Ústavní 

soud rozhodnutí soudu obecného, je následně tento obecný soud vázán právním názorem 

vysloveným Ústavním soudem.691 Stejný názor má i Holländer.692 Není překvapením, že 

Ústavní soud judikuje stejné závěry.693 Závaznost kasačního rozhodnutí pro další řízení v 

téže věci je však možno za jistých okolností prolomit. Jde o situace, kdy se po zrušení 

rozhodnutí v řízení objeví nové skutečnosti, vedle kterých již právní názor instančně 

nadřízeného soudu (či soudu Ústavního) již neobstojí. V takovém případě soud již není tímto 

právním názorem vázán. V poslední řadě je potřeba na tomto místě vyjasnit, zda je vázán 

soud svým vlastním právním názorem v téže věci, rozhoduje-li ve věci opakovaně. Kühn 

uvádí, že je tomu tak. Soud je vázán svým dřívějším právním názorem, který ve věci zaujal. 

Toto se však neuplatní, pokud se v řízení změní rozhodné skutečnosti či okolnosti, tehdy je 

možné takový právní názor překonat.694   

Ať již jde o závaznost rozhodnutí kasační či závaznost jako vlastnost právní moci 

rozhodnutí, je společným jmenovatelem těchto závazností to, že se vztahují toliko k věci, 

                                                           
688 HRNČIŘÍK, Vít. Komentář k § 159a o.s.ř. In: SVOBODA, Karel a SMOLÍK, Petr a LEVÝ, Jiří a ŠÍNOVÁ, Renáta a 
kolektiv. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 675 – 676. Beckova edice 
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. 
689 § 226 odst. 1 o.s.ř. 
690 § 243g odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 226 o.s.ř. 
691 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 18. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
692 HOLLÄNDER, Pavel. Ústavněprávní argumentace: ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Praha: Linde,  
2003. s. 78 – 79. ISBN 80-86131-37-8. 
693 Závěr o kasační závaznosti nálezů ÚS v poslední době zopakoval ÚS ve svém nálezu ze dne 26. června 2018, 
sp. zn. II. ÚS 699/18. 
694 BOBEK, Michal a KÜHN, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. přepracované a aktualizované 
vydání. Praha: Auditorium, 2013. s. 105 – 106. ISBN 978-80-87284-35-3. 
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která je rozhodována. Závaznost jako vlastnost právní moci rozhodnutí se vztahuje 

k výrokové části rozhodnutí, přičemž zavázáni jsou adresáti rozhodnutí a pochopitelně 

zavázán je i soud samotný.695 V případě závaznosti kasační Kühn uvádí, že tato závaznost 

má interpretativní povahu. Soud hodnotí, zda vyslovený právní názor instančně nadřízeného 

soudu aplikuje, či nikoli. Jde-li o kasační závaznost, tak zavázáni jsou primárně sami 

soudci.696 Pro adresáty rozhodnutí však toto není bez významu. S právním názorem soudu 

mohou polemizovat v rámci opravných prostředků. Když je závaznost jako vlastnost právní 

moci rozhodnutí spojena s výrokem, pak závaznost kasační je spojena s odůvodněním, 

neboť v odůvodnění je právní názor obsažen.  

7.1.3. Závaznost precedenčního charakteru 

V předchozí subkapitole bylo pojednáno o závaznosti rozhodnutí, která se však 

vztahovala pouze na tutéž věc. Mimo rámec rozhodované věci již nepůsobila. V případě 

závaznosti precedenčního charakteru697 toto však neplatí, neboť rozhodnutí věc, které se 

týká, přesahuje. Jistě platí, že precedent není v českém právním řádu pramenem práva. 

Soudy nejsou povinny bez dalšího judikaturu reflektovat a řídit se jí. Přesto však nelze 

uzavřít, že by judikatura byla bez významu.698 Kühn definuje tři kritéria, která slouží 

k rozhodnutí, zda určité rozhodnutí má či nemá precedenční charakter. Tyto kritéria jsou: 

a) rozhodnutí přesahuje individuální kauzu a působí obecně na blíže neurčené obdobné 

kauzy 

b) soud v rozhodnutí generuje normu či obecný princip 

c) rozhodnutí připouští různý stupeň své intenzity.699 700 

Jsou-li tedy uvedená kritéria u určitého rozhodnutí naplněna, lze pak uzavřít, že určité 

rozhodnutí má precedenční charakter. Je-li však položena otázka, zda precedenční charakter 

mohou mít toliko rozhodnutí soudů tzv. vyšších nebo zda tento charakter mohou mít 

rozhodnutí soudů všech stupňů, je potřeba v obecné rovině konstatovat, že takto mohou 

                                                           
695 Podle § 156 odst. 3 o.s.ř. platí, že „Jakmile soud vyhlásí rozsudek, je jím vázán.“ 
696 BOBEK, Michal a KÜHN, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. přepracované a aktualizované 
vydání. Praha: Auditorium, 2013. s. 107. ISBN 978-80-87284-35-3. 
697 Kühn hovoří též o obecném normativním významu judikatury. 
698 BOBEK, Michal a KÜHN, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. přepracované a aktualizované 
vydání. Praha: Auditorium, 2013. s. 112 – 113. ISBN 978-80-87284-35-3. 
699 O různý stupeň intenzity jde tehdy, kdy soudce rozhodnutí následovat musí nebo kdy určité rozhodnutí by 
soudce následovat měl, popřípadě kdy by jej následovat mohl. 
700 BOBEK, Michal a KÜHN, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. přepracované a aktualizované 
vydání. Praha: Auditorium, 2013. s. 108. ISBN 978-80-87284-35-3. 
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působit rozhodnutí všech soudů.701 Aby však bylo možno hovořit o obecném normativním 

významu judikatury, nestačí naplnit u určitého rozhodnutí zmíněná kritéria. Nezbytným 

dalším předpokladem obecného normativního významu judikatury je ještě i publikace 

příslušného rozhodnutí. Kühn pak dále o těchto publikovaných rozhodnutích hovoří jako o 

judikátech.702 K publikaci judikatury se vrátím v další kapitole.703 

Pakliže soudce rozhoduje určitou věc, musí si být v první řadě vědom toho, zda již 

v jiné, avšak v obsahově obdobné věci, neexistuje slovy Kühna judikát. Je-li tomu tak, pak 

následně je potřeba zvážit možnost aplikace závěrů plynoucích z judikátu na konkrétní 

rozhodovanou věc. Při této činnosti musí soudce určitý judikát zanalyzovat, musí však uvážit 

i jeho širší souvislosti.704 Výsledkem této soudcovy činnosti může být závěr, že judikát je 

aplikovatelný na jím rozhodovanou věc. V takovém případě má soudce na výběr, buď na 

rozhodovanou věc přímo aplikuje názor obsažený v judikátu, anebo tento názor odmítne a 

tento svůj postup náležitě vysvětlí (odůvodní). Předestřeným postupem tak v podstatě může 

soud iniciovat změnu judikatury.705 Lze však podotknout, že soudce se nezřídka pokouší o 

změnu judikatury, aniž by tušil, že toto činí. Uvedená situace je možná tehdy, kdy si soudce 

není vědom toho, že existuje určitý judikát, který na určitou rozhodovanou věc dopadá a věc 

rozsoudí nezávisle na tomto judikátu. Obecně je možné, aby i tímto způsobem byla 

judikatura v konečném důsledku měněna, ale lze také říct, že není-li si soudce vědom této 

činnosti, může být jeho odůvodnění méně propracované. Instančně nadřízené soudy se pak 

s takovým odůvodněním ztotožnit nemusí. Rozhodně lze doporučit postup, kdy soudce, 

chce-li se odchýlit od judikatury, tak nejprve názor obsažený v judikátu v odůvodnění uvede. 

Následně však soudce sdělí, že názor prezentovaný v judikátu nepřijal a objasní důvody, 

které ho k tomu vedly, přičemž závěrem poskytne svou vlastní právní argumentaci.706  

7.2. Právo na předvídatelné rozhodnutí – kdo je jeho nositelem?  

                                                           
701 V případě okresních soudů to mohou být rozhodnutí týkající se bagatelních částek, kde není přípustné 
odvolání a samozřejmě též i dovolání. Sjednocující judikatura pak logicky absentuje. 
702 Není rozhodné, kde je judikát publikován. Zpravidla jsou judikáty publikovány na internetu, v časopisech 
či ve formálních sbírkách judikatury. 
703 BOBEK, Michal a KÜHN, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. přepracované a aktualizované 
vydání. Praha: Auditorium, 2013. s. 108. ISBN 978-80-87284-35-3. 
704 Právní principy, ekonomické dopady judikatury či dosažený vývoj společenských podmínek apod. 
705 BOBEK, Michal a KÜHN, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. přepracované a aktualizované 
vydání. Praha: Auditorium, 2013. s. 112 – 113. ISBN 978-80-87284-35-3. 
706 BOBEK, Michal a KÜHN, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. přepracované a aktualizované 
vydání. Praha: Auditorium, 2013. s. 120. ISBN 978-80-87284-35-3. 
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Ustanovení § 13 ObčZ je uvozeno slovy, že „Každý, kdo se domáhá právní ochrany, 

může důvodně očekávat...“ Na tomto místě je tak potřeba vyjasnit, kdo přesně může důvodně 

očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již 

byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích. Uvedená 

formulace obsažená v § 13 ObčZ může svádět k odpovědi, že touto osobou je žalobce.707 

Takto úzce však není možné toto ustanovení vykládat. Žalovaný sice řízení neinicioval, to 

však neznamená, že také nemůže důvodně očekávat, že jeho právní případ, ve kterém 

vystupuje jako žalovaný, bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl 

rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích. A nestane-li 

se tak, tak i žalovaný má právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky. Předmětné 

ustanovení ObčZ je tak potřeba vykládat tím způsobem, že se vztahuje na jakéhokoli 

účastníka řízení, neboť toto konvenuje s principem právní jistoty a principem rovnosti.708 

Princip důvodného očekávání, že právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný 

podobný případ, je však nutně spojen s vědomím dotčené osoby, že existuje již dříve 

rozhodnutý případ, který se shoduje s její aktuálně rozhodovanou věcí. Pakliže tato dotčená 

osoba tuto znalost či vědomost nemá, pak nemůže ani důvodně očekávat, že soud rozhodne 

podle tohoto dřívějšího rozhodnutí. Lze tak na tomto místě konstatovat, že předmětný 

princip legitimního očekávání má subjektivní charakter.709  

Pouze podotýkám, že legitimní očekávání účastníků řízení vztahující se k rozhodnutí 

v jejich věci nemusí být nutně založeno v okamžiku zahájení řízení. Je možné, že toto 

důvodné očekávání účastník řízení získá až v průběhu řízení. Jana Křiváčková například 

připouští, že § 118 odst. 2 o.s.ř. je aplikovatelný i ve vztahu k poučení o odchýlení se od 

stávající judikatury. Účastník řízení, který doposavad legitimně nic neočekával, tak může 

pod vlivem poskytnutého poučení toto legitimní očekávání nabýt.710 Zpravidla však účastník 

řízení, zvláště tehdy, je-li zastoupen osobou s právnickým vzděláním, má znalost relevantní 

judikatury ještě než podáním samotné žaloby. Do jisté míry lze konstatovat, že dosavadní 

                                                           
707 Popřípadě též navrhovatel. 
708 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 13 ObčZ. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Občanský zákoník: komentář. I., Obecná 
část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 116. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 
709 MELZER, Filip a TÉGL, Petr. Komentář k § 13 ObčZ. In: MELZER, Filip a TÉGL, Petr a kolektiv. Občanský 
zákoník: velký komentář. Svazek I. § 1 – 117. 1. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 234. Komentátor. ISBN 978-80-
87576-73-1. 
710 KŘIVÁČKOVÁ, Jana. Vliv § 13 navrhovaného občanského zákoníku na soudní rozhodování v civilním 
soudním řízení. Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha : ASPI Publishing, 2011, 8 (8), 384 – 385. ISSN 
1214-7966. 
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judikatura může utvrdit v určité osobě postoj ke své vlastní věci, což povede k tomu, že 

taková osoba podá k soudu žalobu. Dosavadní judikatura však může působit i opačně. 

7.3. Která rozhodnutí jsou schopna založit legitimní očekávání ve smyslu 

§ 13 ObčZ? 

Legitimním očekáváním se tedy rozumí stav, kdy účastníci řízení důvodně očekávají, 

že jejich právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl 

rozhodnut, a to za předpokladu, že se s jejich právním případem shoduje v podstatných 

znacích. Pokud bude právní případ posouzen jinak, v takovém případě mají účastníci řízení 

právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky. Nyní je tedy namístě si položit 

otázku, která rozhodnutí jsou schopna založit toto legitimní očekávání. Než zaujmu vlastní 

názor na položenou otázku, je vhodné se podívat, jak na položenou otázku odpovídají jiní 

autoři. 

V úvodní kapitole této části práce bylo pojednáno o jednotlivých druzích závaznosti 

rozhodnutí. Srovnáním jednotlivých druhů lze dospět k rychlému závěru, že obecná 

závaznost výroků Ústavního soudu ve věci obecné kontroly ústavnosti a závaznost 

rozhodnutí v téže věci se zásady legitimního očekávání ve smyslu § 13 ObčZ nedotýká. 

V kategorii rozhodnutí s precedenčním charakterem je však situace opačná. Již nyní je 

možno vyslovit dílčí závěr, že rozhodnutí, která mohou založit legitimní očekávání účastníků 

řízení v tom smyslu, že tito účastníci mohou důvodně očekávat, že jejich věc bude 

rozhodnuta obdobně jako věc zcela jiná, která se však v podstatných znacích s určitou věcí 

shoduje, mohou být pouze ta rozhodnutí, která mají precedenční charakter.  

Lavický uvádí, že bude-li § 13 ObčZ doslovně vykládán, pak založit legitimní 

očekávání ve smyslu uvedeného ustanovení může byť i jediné, nahodilé a nikde 

nepublikované rozhodnutí kteréhokoli soudu. Dokonce i tehdy, popíralo-li by toto 

rozhodnutí předchozí konstantní rozhodovací praxi. Tyto závěry však Lavický odmítá. 

Ojedinělá rozhodnutí nejsou podle něj schopna založit předmětné důvodné očekávání, toto 

očekávání je schopna založit pouze stabilní judikatura. Podle Lavického by tedy § 13 ObčZ 

měl znít tak, že „Každý může očekávat, že jeho věc bude posouzena ve shodě s ustálenou 

judikaturou.“ Odkazuje-li však účastník řízení na tuto ojedinělou judikaturu, která není sto 
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založit jeho legitimní očekávání ohledně rozhodnutí v jeho věci, má to za následek pouze to, 

že se soud s touto argumentací musí vypořádat.711 

Podle názoru Kühna dopadá § 13 ObčZ nejen na judikaturu např. Nejvyššího soudu, 

ale rovněž i na rozhodovací praxi prvoinstančních a odvolacích soudů. Podle jeho názoru 

není možné, aby jeden a týž senát soudu prvého či druhého stupně zaujímal v krátkém čase 

v obdobných věcech rozdílné postoje.712 

Vrcha k tomuto prezentuje názor, že aby soud dostál požadavku ústavního principu 

předvídatelnosti rozhodování a principu legitimního očekávání jednotného rozhodování 

soudů v obdobných věcech, musí při své rozhodovací činnosti brát ohledy na dřívější 

judikaturu „jiných soudů“, která se týká obdobných věcí.713  

Stejnou otázku si klade i Křiváčková, přičemž podle jejího názoru není možné princip 

legitimního očekávání jednotného rozhodování soudů v obdobných věcech vázat toliko 

k rozhodnutím Nejvyššího soudu. Judikáty s kvalitními právními názory je možno najít i v 

judikatuře prvostupňových soudů či soudů odvolacích. Může se totiž stát, že tam uvedená 

právní argumentace je v určitých případech tak kvalitní, že nikdo z účastníků řízení 

neiniciuje opravný prostředek, čímž se tak určitá věc k odvolacímu či Nejvyššímu soudu 

vůbec nedostane. Problémem však je, že tato rozhodnutí zpravidla nejsou nikde publikována. 

Křiváčková však spojuje princip legitimního očekávání jednotného rozhodování soudů 

v obdobných věcech pouze s publikovanou judikaturou. Avšak nezbytným předpokladem 

pro naplnění tohoto legitimního očekávání je podle této autorky existence stabilní judikatury. 

Stačí poukázat na případy, kdy obdobné věci jsou různými soudy (stejného stupně) 

rozhodovány odlišně. V těchto případech tak není možno hovořit o legitimním očekávání ve 

smyslu § 13 ObčZ.714 

Gerloch konstatuje, že § 13 ObčZ nerozlišuje mezi judikaturou soudů různých článků. 

Dále uvádí, že z tohoto ustanovení v podstatě plyne, že i ustálená praxe nižších soudů může 

vyvolat rovnocenné účinky jako judikatura soudů vrcholných. Gerloch zároveň uvádí 

                                                           
711 LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 13 ObčZ. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Občanský zákoník: komentář. I., Obecná 
část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. s. 116 a s. 118. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 
712 BOBEK, Michal a KÜHN, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. přepracované a aktualizované 
vydání. Praha: Auditorium, 2013. s. 116. ISBN 978-80-87284-35-3. 
713 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. s. 26. Praktik. 
ISBN 978-80-7502-147-2. 
714 KŘIVÁČKOVÁ, Jana. Vliv § 13 navrhovaného občanského zákoníku na soudní rozhodování v civilním 
soudním řízení. Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha : ASPI Publishing, 2011, 8 (8), 382 – 383. ISSN 
1214-7966. 
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příklady, které se projednávají pouze u okresních soudů, přičemž odvolání je u nich 

vyloučeno.715 V těchto věcech tak judikatura Nejvyššího soudu bude absentovat. Avšak i 

tato některá judikatura okresních soudů může být schopná založit předmětné legitimní 

očekávání.716 Lze tak tvrdit, že Gerloch je toho názoru, že § 13 ObčZ dopadá na judikaturu 

všech soudů. 

Filip Melzer a Petr Tégl prezentují názor, že § 13 ObčZ je nutno vztáhnout na 

rozhodování všech soudů, nikoli pouze na rozhodování soudů nejvyšších.717 

Podle mého názoru je nepochybné, že důvodné očekávání jednotného rozhodování 

soudů v obdobných věcech mohou vyvolávat pouze rozhodnutí, která mají precedenční 

charakter. Precedenční charakter mohou mít rozhodnutí soudů prvního stupně, odvolacích 

soudů, nejvyšších soudů i Ústavního soudu. Na tomto místě je tedy možno konstatovat, 

odhlédnu-li od dalších kritérií, že schopnost založit legitimní očekávání jednotného 

rozhodování soudů v obdobných věcech má každé rozhodnutí (judikát) jakéhokoli soudu. 

Jsem také přesvědčen, že potud o tomto dílčím závěru není sporu mezi výše uvedenými 

autory. 

Dalším častým zmiňovaným požadavkem je potřeba publikace judikatury, neboť podle 

názorů odborné veřejnosti jen publikovaná judikatura je schopna založit legitimní očekávání 

podle § 13 ObčZ. Zdá se být logickým, že má-li být v někom vzbuzeno očekávání určitého 

rozhodnutí soudu, které vychází z určitého dřívějšího rozhodnutí, musí se taková osoba 

nejprve o tomto rozhodnutí dozvědět. 

Kühn připomíná, že „soustavná publikace judikatury či v současnosti její co nejširší 

elektronické zpřístupnění jsou nezbytnou podmínkou jejího širšího normativního 

působení.“718 Otázkou zůstává, co všechno lze považovat za publikaci judikatury. Zcela 

nepochybně se rozumí publikováním judikatury její publikování v oficiálních sbírkách 

                                                           
715 Např. bagatelní věci. 
716 GERLOCH, Aleš. Úvaha nad principem legitimního očekávání obdobného posouzení právního případu. 
Soudce: časopis Soudcovské unie České republiky. Praha: Havlíček Brain Team, 2014, 16 (4), 16 – 17. ISSN 
1211-5347. 
717 MELZER, Filip a TÉGL, Petr. Komentář k § 13 ObčZ. In: MELZER, Filip a TÉGL, Petr a kolektiv. Občanský 
zákoník: velký komentář. Svazek I. § 1 – 117. 1. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 235. Komentátor. ISBN 978-80-
87576-73-1. 
718 BOBEK, Michal a KÜHN, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. přepracované a aktualizované 
vydání. Praha: Auditorium, 2013. s. 209. ISBN 978-80-87284-35-3. 
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rozhodnutí. Takovou sbírku vydává Nejvyšší soud,719 Nejvyšší správní soud720 a Ústavní 

soud.721 Je ovšem nutno připomenout, že v těchto sbírkách nejsou uveřejňována všechna 

rozhodnutí daného soudu, ale jen některá vybraná rozhodnutí. Podle citovaných zákonných 

ustanovení je však možno, aby ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 

a ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu byly publikovány i rozhodnutí jiných 

soudů,722 což se v praxi děje. Další možnost publikování judikatury je její publikování 

neoficiálním způsobem. Výše jsem zmínil tři naše vrcholné soudy. V současné době všechny 

tyto tři soudy zveřejňují veřejnosti všechna svá rozhodnutí na svých webových stránkách, 

kdy z těchto stránek jsou rozhodnutí přenášena do nejrůznějších databází a specializovaných 

právních systémů. Dalšími neoficiálními způsoby publikace judikatury jsou, jak už jsem 

zmínil, nejrůznější právnické softwary, které obsahují rozsáhlou, a nikoli pouze oficiálně 

publikovanou judikaturu.723 Nelze ani opomenout publikování určitých vybraných judikátů 

ve specializovaných časopisech či v neposlední řadě zveřejňování judikatury samotnými 

soudci na jejich soukromých webových stránkách.724 

Publikovat judikaturu tedy lze oficiálně i neoficiálně. Spojovat princip legitimního 

očekávání ve smyslu § 13 ObčZ toliko s oficiálním způsobem publikace judikatury však není 

možné. Požadavek publikace judikatury je nutno vykládat co nejšířeji. Je třeba si uvědomit, 

že oficiálně je u nás publikován jen zlomek judikatury, přičemž do této oficiální publikace 

se často nedostanou ani rozhodnutí, která by si to zasloužila.725 Oč jsou ale horší ty zajímavé, 

nové myšlenky nesoucí a nikoli oficiálně publikované judikáty? Podle mého názoru není 

                                                           
719 Podle § 24 odst. 1 zákona o soudech a soudcích platí, že „Nejvyšší soud vydává Sbírku soudních rozhodnutí 
a stanovisek, ve které se v zájmu jednotného rozhodování soudů uveřejňují a) stanoviska Nejvyššího soudu 
zaujatá kolegii nebo plénem podle § 14 odst. 3, b) vybraná rozhodnutí Nejvyššího soudu a ostatních soudů.“ 
720 Podle § 22 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, platí, že „Nejvyšší 
správní soud vydává Sbírku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen "Sbírka rozhodnutí"), ve které se 
uveřejňují zejména vybraná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a krajských soudů vydaná ve správním 
soudnictví a stanoviska a zásadní usnesení Nejvyššího správního soudu.“ 
721 Podle § 59 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, platí, že 
„Všechny nálezy přijaté Ústavním soudem v kalendářním roce se uveřejňují ve Sbírce nálezů a usnesení 
Ústavního soudu (dále jen "Sbírka rozhodnutí"), vydávané Ústavním soudem pro veřejnou potřebu každoročně 
po skončení kalendářního roku. Sbírka rozhodnutí může být vydávána po částech během roku.“ 
722 Ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu je možno najít vybrané judikáty některých 
okresních soudů, všech soudů krajských a obou soudů Vrchních. Ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu je možno najít vybrané judikáty krajských soudů, které se týkají správního soudnictví. 
723 Kupříkladu lze zmínit software ASPI, který obsahuje „Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů dle NOZ 
a ZOK.“ 
724 Jako příklad lze zmínit Vrchovy webové stránky, který na svých webových stránkách 
https://vrcha.webnode.cz/ mimo jiné zveřejňuje jím vybraná rozhodnutí. 
725 BOBEK, Michal a KÜHN, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. přepracované a aktualizované 
vydání. Praha: Auditorium, 2013. s. 216 – 217. ISBN 978-80-87284-35-3. 

https://vrcha.webnode.cz/
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možné zkratkovitě konstatovat, že oficiálně publikovaná judikatura je judikaturou kvalitní a 

ta ostatní nikoli. Faktem je, že oficiální sbírka judikatury prvoinstančních soudů a soudů 

odvolacích zřízena výhradně za účelem publikace judikátů těchto soudů neexistuje. Pouze 

dodávám, že zřídka jsou rozhodnutí prvoinstančních soudů a odvolacích soudů vybrána 

k publikaci v příslušné sbírce NS či NSS. Absence oficiální sbírky judikatury nižších soudů 

však nemůže založit závěr, že tato judikatura legitimní očekávání jednotného rozhodování 

soudů v obdobných věcech založit nemůže. Nepochybně mezi judikáty těchto soudů je 

spousta judikátů, které jsou hodné k následování. Domnívám se tak, že založit u účastníků 

řízení důvodné očekávání ve smyslu § 13 ObčZ může jakýkoli publikovaný judikát. 

Z řečeného tedy plyne dílčí závěr, že legitimní očekávání jsou schopna založit rozhodnutí, 

která jsou publikovaná, a to v podstatě jakýmkoli způsobem. Jistě lze namítnout, že 

publikace v nějakém pochybném zdroji může vyvolat obavy o autenticitě judikátu. 

V pochybnostech, zda se jedná o autentické znění judikátu, doporučuji prohledat již 

existující databáze judikatury či požádat příslušný soud podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím o zaslání určitého judikátu, pochopitelně však v anonymizované podobě. 

Srovnáním pak lze definitivně postavit najisto, zda neoficiálně publikovaný judikát je 

totožný s jeho vyhlášenou verzí, či zda byl nějak upraven, popřípadě zcela pozměněn. 

Dále je nutno zodpovědět otázku, zda předmětné legitimní očekávání může vzbudit i 

jediné rozhodnutí či zda je nutná určitá stabilizace judikatury. Často se mluví v této 

souvislosti o konstantní či ustálené judikatuře. Velice pregnantně definuje konstantní 

judikaturu Libor Hanuš, kdy podle něj se jedná o „…dostatečně reprezentativní a stran 

řešení dané otázky výrazně převažující rozhodovací praxi soudů (větší počet rozhodnutí, 

jejichž kvantitativní míra je odvislá od povahy řešeného problému, tj. úsudku o zásadním 

významu nutnosti přijetí určitého závěru), jež je až na zcela ojedinělé (a povětšinou méně 

přesvědčivě odůvodněné) výjimky ve shodě, vykazuje prvek opětovného a kontinuálního 

výskytu v plynoucím čase, objevuje se případně na úrovni několika instancí a z hlediska 

seznatelnosti je publikována způsobem veřejnosti bez vynaložení nadměrného úsilí, jež lze 

rozumně požadovat, obecně dostupná.“726 Je nepochybné, že konstantní judikatura legitimní 

očekávání jednotného rozhodování soudů v obdobných věcech založit může. V této 

souvislosti není potřeba hlubších rozborů, neboť rozhodují-li soudy obdobné případy 

                                                           
726 HANUŠ, Libor. K míře závaznosti soudní judikatury. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 
Praha: C. H. Beck, 2007, 15 (16), 578. ISSN 1210-6410.   
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povětšinou totožně v určitém nikoli krátkém čase, mohou účastníci řízení toto důvodné 

očekávání nabýt. 

Mnohem zajímavější problematikou je však to, zda toto legitimní očekávání 

jednotného rozhodování soudů v obdobných věcech může založit i judikatura nekonstantní 

či nestabilní  (proměnlivá). Nekonstantnost judikatury spočívá v tom, že soudy rozhodují 

obdobné věci nejednotně, a to i na úrovni např. Nejvyššího soudu.727 Řečené samozřejmě 

platí i pro jiné soudy. Jde-li o případy rozporné judikatury, pak legitimní očekávání ve 

smyslu § 13 ObčZ nemůže být založeno. Účastníci řízení v této situaci nemohou očekávat, 

že soud rozhodne podle očekávaného rozhodnutí, když do úvahy připadají i jiná (opačná) 

rozhodnutí. Nekonstantní judikatura tedy legitimní očekávání jednotného rozhodování 

soudů v obdobných věcech vyvolat nemůže.728 

Může legitimní očekávání jednotného rozhodování soudů v obdobných věcech založit 

i judikatura ojedinělá? Na tomto místě si dovolím dílčí shrnutí. Z výše řečeného plyne, že 

ustálená judikatura nejvyšších soudů má nejvyšší možnou míru legitimního očekávání 

jednotného rozhodování soudů v obdobných věcech ze strany účastníků. Nekonstantní 

judikatura zejména též nejvyšších soudů naopak toto legitimní očekávání nemá. V praxi se 

však vyskytují situace, kdy je judikatura ustálená toliko na úrovni nižších soudů, přičemž 

judikatura soudů instančně vyšších absentuje. Popřípadě se může stát, že judikatura nižších 

soudů je ustálená, přičemž tato judikatura je potvrzena i Nejvyšším soudem, avšak toliko 

jediným rozhodnutím. Může se taky jednat o situace, kde k určitému právnímu problému 

existují jen dílčí rozhodnutí zpravidla na úrovni nižších soudů, neboť doposavad se tyto 

právní případy k např. Nejvyššímu soudu ještě nedostaly. Tyto případy jsou a budou časté 

v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, kdy řada institutů obsažených v ObčZ ještě 

není tzv. projudikována. A v tomto duchu by šlo pokračovat. Je v těchto případech také 

možné mluvit o legitimním očekávání? Zde vyjmenované situace je možné si představit na 

pomyslné škále, na které se nachází ustálená publikovaná judikatura, která je spojena vždy 

                                                           
727 Kühn výstižně poukazuje právě na Nejvyšší soud, kdy i několik judikátů tohoto soudu na totéž téma stále 
nemusí být vnímáno jako judikatura ustálená. Je to způsobeno tím, že Nejvyšší soud se skládá z mnoha senátů, 
přičemž ty se často neshodnou na určitých právních problémech a judikují rozdílně. Aby tedy v této situaci 
bylo možno hovořit o konstantní judikatuře, bylo by nutno počkat, až bude určitý právní problém 
projudikován alespoň většinou senátů (BOBEK, Michal a KÜHN, Zdeněk a kol. Judikatura a právní 
argumentace. 2. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Auditorium, 2013. s. 112. ISBN 978-80-87284-
35-3). 
728 MELZER, Filip a TÉGL, Petr. Komentář k § 13 ObčZ. In: MELZER, Filip a TÉGL, Petr a kolektiv. Občanský 
zákoník: velký komentář. Svazek I. § 1 – 117. 1. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 233. Komentátor. ISBN 978-80-
87576-73-1. 
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s legitimním očekáváním, a dále na druhé straně pomyslné škály se nachází neustálená 

judikatura, se kterou legitimní očekávání není spojeno. Lze tedy shrnou, že legitimní 

očekávání jednotného rozhodování soudů v obdobných věcech může mít různou intenzitu.729 

A to je i mou odpovědí na položenou otázku. I v naznačených případech ojedinělé (ovšem 

také publikované) judikatury mohou účastníci řízení ve smyslu § 13 ObčZ legitimně 

očekávat, avšak toto jejich očekávání bude mít různou intenzitu, což může například záviset 

na kvalitě právní argumentace obsažené v tomto ojedinělém rozhodnutí, přičemž důležitým 

faktorem je i stupeň soudu, který dané rozhodnutí vydal. 

  

                                                           
729 MELZER, Filip a TÉGL, Petr. Komentář k § 13 ObčZ. In: MELZER, Filip a TÉGL, Petr a kolektiv. Občanský 
zákoník: velký komentář. Svazek I. § 1 – 117. 1. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 233. Komentátor. ISBN 978-80-
87576-73-1. 
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Závěr 

Prostřednictvím této rigorózní práce jsem si vytkl za cíl uceleně pojednat o 

problematice odůvodnění rozhodnutí. V první řadě jsem tak analyzoval právní úpravu 

odůvodnění rozhodnutí (rozsudku a usnesení) de lege lata, která je obsažena v občanském 

soudním řádu. V rámci tohoto komplexního zaměření jsem poukázal na příslušná ustanovení 

upravující danou oblast, která jsou nejednoznačná či přímo problematická z pohledu jejich 

případné ústavnosti. Určitý prostor jsem také věnoval soudní praxi, kdy jsem poukazoval na 

situace spojené s odůvodňováním rozhodnutí, ve kterých soudní praxe často chybuje. K 

uvedené problematice existuje široká judikatura zejména Ústavního soudu a Nejvyššího 

soudu. Z toho důvodu jsem v této práci věnoval i značný prostor rozboru této judikatury.   

Povinnost odůvodňovat rozhodnutí neplyne jen z občanského soudního řádu nebo ze 

zákona o soudech a soudcích, ale plyne přímo z ústavního pořádku ČR, mezinárodního práva 

a také z práva EU. Je tomu tak proto, že právo na odůvodnění rozhodnutí je součástí práva 

na spravedlivý proces, přičemž právo na spravedlivý proces je upraveno v řadě právních 

dokumentů. Svou pozornost jsem věnoval, podle mého názoru, těm nejdůležitějším z nich, 

což jsou Listina, Úmluva a Listina základních práv EU. Položil jsem si otázku, zda je nutné, 

aby předmětné právo bylo upraveno ve všech těchto dokumentech. Bylo zjištěno, že právo 

na odůvodnění rozhodnutí obsažené v čl. 6 odst. 1 Úmluvy se realizuje pouze v řízeních, 

která se týkají občanských práv a závazků. Vedle toho se vztahuje výhradně na meritorní 

rozhodnutí, na procesní rozhodnutí velmi limitovaně. Stejné právo tentokrát obsažené v čl. 

47 Listiny základních práv EU se uplatňuje pouze tehdy, kdy je orgány EU a orgány 

členských států (tj. i soudů) aplikováno právo EU. Z řečeného tudíž plyne, že nejšířeji právo 

na odůvodnění rozhodnutí upravuje čl. 36 odst. 1 Listiny, který žádné omezení podobné 

tomu v Úmluvě a v Listině základních práv EU neobsahuje. Předmětná právní úprava 

obsažená v Listině tak má stále významné místo v právním řádu ČR a rozhodně nemůže být 

v nynější podobě nahrazena ani Úmluvou ani Listinou základních práv EU.  

V současné době je připravována rekodifikace civilního procesu, která zatím dospěla 

do fáze, kdy je zpracován věcný záměr nového civilního řádu soudního. I proto je vhodná 

doba ke zhodnocení dosavadní právní úpravy odůvodňování rozhodnutí. Z uvedené činnosti 

vyvstaly podněty nebo přímo návrhy de lege ferenda, které by bylo, podle mého názoru, 

vhodné určitým způsobem reflektovat v nové právní úpravě. Na tomto místě bych rád pro 

přehlednost tyto své návrhy shrnul. 
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V práci jsem se nezabýval pouze obsahem právní úpravy odůvodnění obsažené 

v občanském soudním řádu, ale prostor jsem věnoval i systematickému zpracování 

příslušných ustanovení, přičemž jsem se zaměřil zejména na systematiku § 157 o.s.ř. Dospěl 

jsem k závěru, že ze systematického hlediska je § 157 o.s.ř. řešen zcela nevhodně. Bylo-li 

by toto ustanovení vykládáno pouze pomocí systematického výkladu, dostal by se jeho obsah 

zcela jistě do rozporu s ústavním pořádkem ČR. Dále poukazuji na to, že ustanovení § 157 

o.s.ř. nerespektuje ani elementární pravidla tvorby právních předpisů, neboť jeho obsah 

netvoří ucelenou obsahovou jednotu. Doporučuji tedy zákonodárci, aby věnoval více péče 

systematickému uspořádání jednotlivých ustanovení (nejen týkajících se odůvodnění 

rozhodnutí) a dbal pravidel, která upravují tvorbu právních předpisů. 

Současná právní úprava požadavků kladených na obsah odůvodnění rozsudku je 

v porovnání s historickými příslušnými právními úpravami (např. OSŘ 1950 či občanský 

soudní řád v původním znění) poměrně obsáhlá. Přesto však tato právní úprava nepočítá 

s tím, aby odůvodnění obsahovalo i shrnutí relevantních vyjádření či tvrzení procesních 

subjektů, které případně vstoupily do řízení (např. státní zastupitelství a ÚZSVM) či se jinak 

řízení (nikoli jako účastník řízení) účastní (např. insolvenční správce či správce pozůstalosti 

aj.). Podle mého názoru by právní úprava měla na toto myslet. Navrhuji proto, aby právní 

úprava de lege ferenda obsahovala povinnost do odůvodnění pojmout i relevantní vyjádření 

nebo tvrzení zmíněných subjektů, přičemž následně by se soud musel samozřejmě s těmito 

vyjádřeními v odůvodnění vypořádat. V tomto smyslu řečené plně platí i v případě 

relevantních vyjádření či tvrzení vedlejšího účastníka. 

Odůvodnění rozsudku podle § 157 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř. má 

obsahovat i údaj o tom, proč soud „neprovedl i další důkazy.“ V příslušné subkapitole 

upozorňuji na nevhodnost této formulace, přičemž tento svůj názor přesvědčivě zdůvodňuji. 

Navrhuji tedy, aby příslušná budoucí právní úprava toto znění již nepřebírala, přičemž 

navrhované znění obsažené ve věcném záměru („zda a proč nevyhověl některým důkazním 

návrhům“) se mi zdá velmi vhodné. 

Rozsudek pro zmeškání a rozsudek pro uznání stačí odůvodnit toliko zjednodušeně, 

přičemž tyto zjednodušené náležitosti obsahuje § 157 odst. 3 o.s.ř. Judikatura a odborná 

literatura však vyžaduje, aby odůvodnění těchto rozsudků obsahovalo i právní posouzení 

věci, s čím však výslovně současná právní úprava nepočítá. Ze své vlastní zkušenosti vím, 

že soudy v tomto postupují nejednotně, kdy některé soudy právní posouzení do odůvodnění 
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těchto rozsudků připojují, jiné nikoli. Jsem přesvědčen, že zabývat se právním posouzením 

i v těchto věcech je ze strany soudu nutné. Souhlasím s tím, aby budoucí právní úprava 

zachovala zjednodušené odůvodnění pro tyto rozsudky, avšak podle mého názoru by bylo 

vhodné, aby zákon explicitně uložil soudům povinnost, aby se v odůvodnění rozsudků pro 

zmeškání a pro uznání věnovaly i právnímu posouzení věci.  

V minulosti panovaly pochybnosti, jakým způsobem je potřeba odůvodňovat 

nemeritorní usnesení, která musí mít podle zákona odůvodnění. V příslušné subkapitole 

jsem představil relevantní názory vztahující se k této problematice. Podle jednoho 

názorového proudu je potřeba nemeritorní usnesení odůvodňovat podle § 157 odst. 2 věty 

první před středníkem o.s.ř., přičemž podle druhé názorové skupiny v těchto případech 

postačí uvedení toliko základních důvodů, které vedly k vydání usnesení o určitém obsahu. 

V současné době se tyto pochybnosti opět objevují. Budoucí právní úprava civilního procesu 

by tedy měla tuto problematiku postavit najisto. 

Poměrně vážné nedostatky obsahuje právní úprava, která dovoluje neodůvodňovat 

některá nemeritorní usnesení. V obecné rovině je možné, aby zákon takový postup 

umožňoval, toto nelze samo o sobě hodnotit jako ústavně nonkonformní nebo porušující čl. 

6 Úmluvy. Řešení zvolené v § 169 odst. 2 o.s.ř. je však zcela nevhodné, neboť je oprávněně 

vnímáno jako porušující čl. 6 Úmluvy. Poukazuji na to, že podle ESLP musí vždy 

odůvodnění obsahovat rozhodnutí, proti kterým je možno brojit odvoláním, resp. opravným 

prostředkem. Toto aktuální právní úprava § 169 odst. 2 o.s.ř. nereflektuje. Dále i judikatura 

zejména ÚS a taktéž odborná literatura dovozuje, že i některá nemeritorní usnesení, která 

podle dikce § 169 odst. 2 o.s.ř. nemusí být odůvodněna, je potřeba v určitých případech 

odůvodnit vždy. Předmětná právní úprava je tedy značně problematická a je jenom dobře, 

že ve věcném záměru se s ní již nepočítá. Do doby než dojde ke změně právní úpravy tak 

rozhodně nelze § 169 odst. 2 o.s.ř. vykládat doslovně, nýbrž je potřeba toto ustanovení 

vykládat restriktivně a především ústavně konformně a v souladu s čl. 6 Úmluvy.  

Nemalý prostor v této práci věnuji principu předvídatelného rozhodování, který byl 

výslovně zakotven do právního řádu ČR v § 13 ObčZ. Podle tohoto ustanovení může kdokoli 

důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, 

který již byl rozhodnut, a to za předpokladu, že se s jeho právním případem shoduje v 

podstatných znacích. Pokud bude právní případ posouzen jinak, v takovém případě je v § 13 

ObčZ zakotveno právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky. Aby bylo možné 
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konstatovat, zda se dva právní případy shodují v podstatných znacích, musí odůvodnění 

dříve rozhodnuté věci obsahovat veškeré relevantní skutkové okolnosti, tak aby soud mohl 

posoudit, zda se skutečně tyto dvě věci shodují. Tato právní úprava tudíž klade na 

odůvodnění vysoké nároky, neboť je nutné podstatné znaky určitého právního případu 

přehledně a srozumitelně v odůvodnění popsat. Ze současných rozhodnutí však tyto 

podstatné znaky nejde snadno extrahovat. Často je nutné se s celým rozhodnutím nejprve 

blíže seznámit a až následně lze učinit závěr o shodě, či neshodě právních případů. Inspiraci 

však lze hledat v historii. Do 30. dubna 1921 platila právní úprava, že popis skutkového děje 

nebyl součástí odůvodnění rozsudku, nýbrž skutkový děj byl uváděn zvlášť v separátní části 

rozhodnutí. Domnívám se, že v současnosti by měla popsaná (historická) právní úprava své 

místo, a to právě v návaznosti na § 13 ObčZ. Nejen soudci by se tak v příslušné části 

rozsudku přehledným způsobem seznámili se skutkovým stavem již rozhodnuté věci, což by 

velice usnadnilo závěr o tom, zda se rozhodovaná věc shoduje v podstatných znacích s již 

věcí rozhodnutou. Z kapitoly, která se věnuje právní úpravě odůvodňování rozhodnutí 

během 1. Československé republiky, vyplynul tedy zcela konkrétní návrh de lege ferenda, o 

kterém lze tvrdit, že by byl (nejen) soudcům velice užitečný. 

V souvislosti s § 13 ObčZ jsem si položil otázku, která rozhodnutí jsou schopna založit 

legitimní očekávání jednotného rozhodování soudů v obdobných věcech. V první řadě je 

nutno uvést, že účinky podle § 13 ObčZ mohou mít pouze rozhodnutí, která mají precedenční 

charakter, což znamená, že tato rozhodnutí přesahují individuální kauzu, působí obecně na 

blíže neurčené obdobné kauzy a soud v těchto rozhodnutích generuje normu či obecný 

princip. Obecně lze také říct, že § 13 ObčZ dopadá pouze na rozhodnutí precedenčního 

charakteru vydané kterýmkoli soudem, ovšem za předpokladu, že toto rozhodnutí je 

publikováno (oficiálním i neoficiálním způsobem). Neproblematičtější je otázka, zda je 

nutné, aby publikovaná judikatura kteréhokoli soudu s precedenčním charakterem byla 

ustálená, či zda postačí ve smyslu § 13 ObčZ i judikatura ojedinělá, nebo dokonce i 

judikatura neustálená. Bylo zjištěno, že konstantní (ustálená) judikatura může legitimní 

očekávání jednotného rozhodování soudů v obdobných věcech založit, naopak nekonstantní 

judikatura předmětné legitimní očekávání založit nemůže. Pokud jde o judikaturu 

ojedinělou, která logicky není ustálená ani neustálená, pak je možné, aby i tato judikatura 

mohla vyvolat předmětné legitimní očekávání, avšak jeho intenzita je odvislá od kvality 

právní argumentace obsažené v odůvodnění a samozřejmě také na konkrétním soudu, který 

takové ojedinělé rozhodnutí vydal.  
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Z výše řečeného tak plyne, že platná právní úprava odůvodnění rozsudku a usnesení 

(meritorního a nemeritorního) je dostatečná, i když má dílčí nedostatky, které je potřeba 

překlenout závěry plynoucími z judikatury, ať už domácí (zejména ÚS a NS) či zahraniční 

(ESLP), popřípadě je potřeba tyto nedostatky odstraňovat výkladem. Jsem tak přesvědčen, 

že současná právní úprava odůvodnění rozsudku, meritorního i nemeritorního usnesení 

vyhovuje a potřeba změn není nikterak naléhavá. Nejproblematičtějším místem pojednávané 

právní úpravy je paradoxně právní úprava umožňující neodůvodňovat určitá nemeritorní 

usnesení. Zde se domnívám, že je potřeba do budoucna celkově změnit přístup k této 

problematice.  

Právní úprava odůvodňování rozhodnutí s výjimkou rozhodnutí, která odůvodnění mít 

nemusí, je tedy dostatečná. Jsem však přesvědčen, že právní úprava není jediným faktorem, 

který determinuje kvalitu odůvodnění. Stejně důležitý je v této souvislosti i lidský prvek. 

Osoby, které jsou nadány pravomocí určitým způsobem rozhodovat, musí mít zájem 

vyhotovovat kvalitní odůvodnění, což znamená, že musí odůvodnění věnovat potřebnou 

pozornost a nepřistupovat k němu pouze jako k určitému zpomalujícímu faktoru při 

vyřizování právních případů.  

Věnování dostatečného času odůvodnění není rozhodně plýtvání časem. Ve 

společnosti se neustále hovoří o snaze zrychlovat řízení. I zákonodárce je při své novelizační 

činnosti často veden touto snahou. Jsem přesvědčen, že cesta k naplnění tohoto cíle nevede 

přes neustálé snahy o úplnou, či částečnou eliminaci odůvodnění. Opak je totiž pravdou. 

Jedním z prostředků jak zrychlit řízení, současně zvýšit odbornou úroveň rozhodnutí a 

v celkovém důsledku přispět k vyšší prestiži soudnictví, je i věnování náležité péče 

odůvodnění. Ruší-li například odvolací (dovolací) soud rozsudek soudu prvního stupně 

(odvolacího soudu) jen z důvodu nepřezkoumatelnosti rozsudku, má tato do jisté míry 

zbytečná vada za následek někdy výrazné prodloužení řízení, neboť soud prvního stupně 

(odvolací soud) bude muset rozhodovat opakovaně. Jistě, někdo může namítnout, že i odbyté 

odůvodnění délku řízení zkracuje, a to zvláště tehdy, kdy proti takovému rozhodnutí nikdo 

nebrojil. Dívat se však na tuto problematiku pouze tímto pohledem je, podle mého názoru, 

zcela zavrženíhodné. Důležitý pohled na věc je ze strany účastníků řízení, přičemž v jejich 

zájmu je, aby příslušné rozhodnutí bylo vydáno v přijatelném čase a současně, aby toto 

rozhodnutí bylo odůvodněno kvalitně, srozumitelně a poskytlo odpovědi na všechny jejich 

(relevantní) otázky. 
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V této souvislosti je problémem, že soudci a ostatní zaměstnanci soudů, kteří jsou 

oprávněni rozhodovat, nejsou v této oblasti dostatečně školeni. Řečené však neplatí stejnou 

měrou u všech zmíněných osob. Například justiční čekatelé, kteří se připravují na budoucí 

výkon funkce soudce, jsou školeni v oblasti psaní rozsudků, podle mého názoru, dostatečně, 

neboť vybraní soudci, kteří se jim věnují, této oblasti věnují potřebný prostor. Lze doufat, 

že stane-li se takový vyškolený justiční čekatel soudcem, nezapomene na znalosti a 

dovednosti, které v oblasti odůvodňování rozhodnutí v průběhu své přípravné služby nabyl. 

Situace je však horší například u asistentů soudců či vyšších soudních úředníků, neboť tyto 

osoby nejsou v této oblasti cíleně školeni. Záleží tedy na jejich vlastní motivaci a vlastní 

iniciativě, zda se budou sebevzdělávat. Mnohdy se asistenti soudců či vyšší soudní úředníci 

učí psát odůvodnění podle vzorů vypracovaných soudci, v jejichž soudních odděleních 

pracují. Je tudíž zcela zásadní, jak k odůvodnění přistupuje ten či onen soudce, přičemž 

přístup soudců k odůvodnění může být zcela rozdílný. Rozhodně tedy navrhuji, aby ze strany 

soudů či jiných příslušných institucí (např. Justiční akademie) byl problematice 

odůvodňování rozhodnutí věnován daleko větší prostor. Vhodné by kupříkladu bylo, aby 

soudy či Justiční akademie pořádaly školení (teoretická i praktická), přičemž účast na těchto 

školeních by měla být povinná. 

Na samotný závěr bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že právní úpravu odůvodňování 

rozhodnutí, ať již by byla sebedokonalejší, nelze přeceňovat. Rozhodnutí se odůvodňují 

hlavně proto, aby bylo účastníkům řízení vysvětleno určité rozhodnutí. Nelze však v této 

souvislosti opomenout i další funkce, které odůvodnění plní. Zda-li odůvodnění veškeré tyto 

funkce naplní, však není věcí jen právní úpravy. Právní úprava může být toliko návodem či 

určitým vodítkem k tomu, aby odůvodnění bylo kvalitní, srozumitelné a přesvědčivé. 

Minimálně stejnou měrou se na kvalitě odůvodnění podílí osoby, které mají pravomoc 

rozhodovat. Ony primárně musí chtít, aby odůvodnění mělo všechny zmíněné atributy, 

právní úprava jim v tom může být pouze nápomocná. 
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Seznam použitých zkratek 

CŘS zákon č. 113/1895 ř.z., o soudním řízení v občanských 

rozepřích právních (civilní řád soudní) ve znění předpisů jej 

měnících a doplňujících do dne 31. 12. 1947 

čl. článek 

ČR    Česká republika 

ESLP    Evropský soud pro lidská práva 

EU    Evropská unie 

JŘSoud vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské 

soudy, ve znění pozdějších předpisů 

legislativní pravidla vlády legislativní pravidla vlády schválená usnesením vlády ze dne 

19. března 1998 č. 188 a změněných usnesením vlády ze dne 

21. srpna 1998 č. 534, usnesením vlády ze dne 28. června 1999 

č. 660, usnesením vlády ze dne 14. června 2000 č. 596, 

usnesením vlády ze dne 18. prosince 2000 č. 1298, usnesením 

vlády ze dne 19. června 2002 č. 640, usnesením vlády ze dne 

26. května 2004 č. 506, usnesením vlády ze dne 3. listopadu 

2004 č. 1072, usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 

usnesením vlády ze dne 18. července 2007 č. 816, usnesením 

vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 36, usnesením vlády ze dne 14. 

prosince 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 14. listopadu 

2012 č. 820, usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 

1050, usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 75 a usnesením 

vlády ze dne 17. ledna 2018 č. 47 

Lisabonská smlouva  sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 111/2009 Sb. m. s., o 

Lisabonské smlouvě pozměňující Smlouvu o Evropské unii a 

Smlouvu o založení Evropského společenství, ve znění 

pozdějších sdělení  

Listina  usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o 

vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 

NS Nejvyšší soud 



 

195 
 

NSS    Nejvyšší správní soud 

o.s.ř.  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů 

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

pozdějších předpisů  

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

předpisů 

odst. odstavec 

OSŘ 1950 zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních 

(občanský soudní řád), ve znění pozdějších předpisů 

SEU Smlouva o Evropské unii, Úřední věstník Evropské unie, C 

202, 7. června 2016 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie, Úřední věstník Evropské 

unie, C 202, 7. června 2016 

Úmluva sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 

Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, 

ve znění pozdějších sdělení  

ÚS    Ústavní soud  

Ústava  ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 

ÚZSVM   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

věcný záměr   věcný záměr civilního řádu soudního z roku 2017 

z.ř.s. zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve 

znění pozdějších předpisů 

zákon o  

soudech a soudcích  zákon č. 6/2002 Sb.,  o soudech, soudcích, přísedících a státní 

správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů 

zákon o svobodném 

přístupu k informacím zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 
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Není–li v textu blíže stanoveno, tak zkratka „o.s.ř.“ nebo „občanský soudní řád,“ vždy 

znamená znění tohoto předpisu v aktuálním znění. Je-li v textu zachyceno jeho určité 

historické znění, pak tato skutečnost je v textu dostatečným způsobem uvedena. 

  



 

197 
 

Seznam použitých zdrojů 
 

Seznam použité literatury  

a) Knižní díla 

ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. 3. nezměněné vydání. Přeložil a poznámkami opatřil 

Antonín KŘÍŽ. Praha: Rezek, 2009. ISBN 80-86027-29-5. 291 s. 

BARTOŇ, Michal a KRATOCHVÍL, Jan a KOPA, Martin a TOMOSZEK, Maxim a 

JIRÁSEK, Jiří a SVAČEK, Ondřej. Základní práva. 1. vydání. Praha: Leges, 2016. Student. 

ISBN 978-80-7502-128-1. 608 s. 

BOBEK, Michal a KÜHN, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. přepracované 

a aktualizované vydání. Praha: Auditorium, 2013. ISBN 978-80-87284-35-3. 494 s. 

ČEŠKA, Zdeněk. Občanské právo procesní. 1. vydání. Praha: Panorama, 1989. Učebnice. 

ISBN 80-7038-033-0. 447 s. 

DAVID, Ludvík a IŠTVÁNEK, František a JAVŮRKOVÁ, Naděžda a KASÍKOVÁ, 

Martina a LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Občanský soudní řád I. díl (§ 1až 200za): komentář. 

1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-

80-7357-460-4. xxxvi, 1072 s. 

DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za: 

komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-107-9. 

xx, 1579 s. 

DRÁPAL, Ljubomír a BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376: 

komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-107-9. 

xviii, 1581 – 3343 s.  

EHRLICH, Eugen. Grundlegung der Soziologie des Rechts. 1. vydání. München: Duncken 

& Humblot, 1913. 409 s. 

GERLICH, Karel. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním: studie k revisnímu 

a zrušovacímu řízení před nejvyšším soudem. Praha – Brno: Orbis, 1934. Sbírka spisů 

právnických a národohospodářských. 57 s. 



 

198 
 

GERLOCH, Aleš a ŠTURMA, Pavel a kolektiv. Ochrana základních práv a svobod v 

proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. 

Praha: Auditorium, 2011. ISBN 978-80-87284-23-0. 536 s. 

HANDL, Vlastimil a RUBEŠ, Josef a kolektiv. Občanský soudní řád: komentář. I. díl. 1. 

vydání. Praha: Panorama, 1985. Zákony. Komentáře / Panorama. 858 s. 

HART, Herbert Lionel Adolphus. Pojem práva. V českém jazyce 2. vydání. Přeložil Petr 

FANTYS, odborná revize Jiří PŘIBÁŇ. Praha: Prostor, 2010. Obzor. ISBN 978-80-7260-

239-1. 312 s. 

HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 2. rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. 

Beckovy odborné slovníky. ISBN 80-7179-740-5. 1320 s. 

HOLLÄNDER, Pavel. Ústavněprávní argumentace: ohlédnutí po deseti letech Ústavního 

soudu. Praha: Linde, 2003. ISBN 80-86131-37-8. 103 s. 

HORA, Václav. Československé civilní právo procesní. I. – III. díl. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a.s., 2010. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7357-540-3. 211, 442, 286 s. 

HORA, Václav. Československé civilní právo procesní: se stálým zřetelem ke Slovensku a 

Podkarpatské Rusi. Díl I., Nauka o organisaci a příslušnosti soudů. 4. opravené a doplněné 

vydání. Praha: Václav Hora, 1934. 211 s. 

HORA, Václav. Československé civilní právo procesní: se stálým zřetelem ke Slovensku a 

Podkarpatské Rusi. Díl II., Řízení před soudy prvé stolice. 3. opravené a doplněné vydání. 

Praha: Václav Hora, 1932. 442 s. 

HORA, Václav. Učebnice civilního práva procesního. 1. vydání. Praha: Spolek 

československých právníků Vyšehrad, 1947. 602 s. + dodatky (20 s.). 

JELÍNKOVÁ, Jitka a TUHÁČEK, Miloš. Zákon o svobodném přístupu k informacím. 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-859-9. xii, 

271 s. 

JHERING, Rudolf von. Der Zweck im Recht. Erster Bd. 4. Aufl. Leipzig: Breitkopf und 

Härtel, 1904. 445 s. 



 

199 
 

JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha II. § 79-

180 občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a.s., 2016. ISBN 978-80-7552-034-0. 609 s. 

JIRSA, Jaromír a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha IV. § 201-

250l občanského soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a.s., 2016. ISBN 978-80-7552-271-9. 279 s. 

KMEC, Jiří a KOSAŘ, David a KRATOCHVÍL, Jan a BOBEK, Michal. Evropská úmluva 

o lidských právech: komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 

978-80-7400-365-3. XXVII, 1660 s. 

KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995. Právnické učebnice. 

ISBN 80-7179-028-1. XVI, 247 s. 

KOCOUREK, Jiří. Zákon o soudech a soudcích: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2015. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-292-2. xviii, 454 s. 

KUKLÍK, Jan a kolektiv. Dějiny československého práva 1945 – 1989. 1. vydání. Praha: 

Auditorium, 2011. ISBN 978-80-87284-17-9. 426 s. 

LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Civilní proces. Řízení sporné: Občanský soudní řád (§ 1 až 250l) 

: zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a.s., 2016. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 1116 s. 

LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Občanský zákoník: komentář. I., Obecná část (§ 1-654). 1. 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. xx, 2380 s. 

MALÝ, Karel a kolektiv. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. 

přepracované vydání. Praha: Leges, 2010. Student. ISBN 978-80-87212-39-4. 640 s. 

MELZER, Filip a TÉGL, Petr a kolektiv. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek I. § 1 

– 117. 1. vydání. Praha: Leges, 2013. Komentátor. ISBN 978-80-87576-73-1. lxvi, 649 s. 

MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-382-0. xviii, 276 

s. 

MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 

Ediční řada Lidská práva. ISBN 978-80-7357-748-3. 573 s. 



 

200 
 

NOVÝ, Zdeněk. Občanské právo procesní. In: BOBEK, Michal, MOLEK, Pavel, ŠIMíČEK, 

Vojtěch (eds.). Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. 1. vydání. 

Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, s. 513 – 552. ISBN 

978-80-210-4844-7. 

Občanský soudní řád. 1. vydání. Praha: Orbis, 1950. Knižnice ministerstva spravedlnosti, 

437 s. 

RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. 1. vydání. Přeložil Karel BERKA. Praha: Victoria 

Publishing, 1995. ISBN 80-85605-89-9. 361 s. 

REPÍK, Bohumil. Ľudské práva v súdnom konání. 1. vydání. Bratislava: Manz, 1999. 

Príručky. ISBN 80-85719-24-X. 256 s. 

RUBEŠ, Josef a kolektiv. Komentář k občanskému soudnímu řádu. Díl 1. Praha: Orbis, 

1957. Zákony a Právnické publikace. 897 s. 

RUBEŠ, Josef a kolektiv. Občanský soudní řád: komentář. Díl 1. 1. vydání. Praha: Orbis, 

1970. 711 s. 

RYCHETSKÝ, Pavel a LANGÁŠEK, Tomáš a HERC, Tomáš a MLSNA,  Petr a kolektiv. 

Ústava České republiky: Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentář. 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7478-809-

3. xxv, 1196 s. 

SLÁDEČEK, Vladimír a MIKULE, Vladimír a SUCHÁNEK, Radovan a SYLLOVÁ, 

Jindřiška. Ústava České republiky: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-590-9. XVIII, 1301 s. 

STAVINOHOVÁ, Jaruška a HLAVSA, Petr. Civilní proces a organizace soudnictví. 1. 

vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně. ISBN 80-210-3271-5. 660 s.  

SVOBODA, Karel a SMOLÍK, Petr a LEVÝ, Jiří a ŠÍNOVÁ, Renáta a kolektiv. Občanský 

soudní řád: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. Beckova edice komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. xxv, 1601 s. 

SVOBODA, Karel a ŠÍNOVÁ, Renáta a HAMUĽÁKOVÁ, Klára a kolektiv. Civilní proces: 

obecná část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Academia iuris. ISBN 978-

80-7400-279-3. xxvi, 432 s. 



 

201 
 

SVOBODA, Petr. Ústavní základy správního řízení v České republice: právo na spravedlivý 

proces a české správní řízení. 1. vydání. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-676-1. 359 

s. 

SYLLOVÁ, Jindřiška a PÍTROVÁ, Lenka a PALDUSOVÁ, Helena a kolektiv. Lisabonská 

smlouva: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. Beckova edice komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-339-4. xli, 1299 s. 

ŠEDOVÁ, Marie. Latina pro právníky. 5. nezměněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 

2014. Edice učebnic PrF MU ; č. 506. ISBN 978-80-210-6844-5. 377 s. 

ŠÍNOVÁ, Renáta a JURÁŠ, Marek. Účastenství v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 

2015. Teoretik. ISBN  978-80-87576-78-6. 256 s. 

ŠKÁROVÁ, Marta a kolektiv. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. 4. 

aktualizované vydání podle stavu k 1.9.2009. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-769-

0. 1263 s. 

ŠVESTKA, Jiří a DVOŘÁK, Jan a FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. 1 sv., 

(§ 1 až 654). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře Wolters Kluwer. 

Kodex. Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-370-8. lxv, 1667 s. 

TICHÝ, Luboš a ARNOLD, Rainer a ZEMÁNEK, Jiří a KRÁL, Richard a 

DUMBROVSKÝ, Tomáš. Evropské právo. 5. přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 

2014. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-546-6. xlii, 756 s. 

TICHÝ, Luboš, a HOLLÄNDER, Pavel a BRUNS, Alexander (eds.). Odůvodnění soudního 

rozhodnutí = The judicial opinion = Begründung von Gerichtsentscheidung. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta ; Beroun : Eva Rozkotová, 2011. ISBN 978-

80-87488-05-8. 673 s. 

VOJÁČEK, Ladislav a SCHELLE, Karel. České právní dějiny do roku 1945. 1. vydání. 

Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2007. Právo. ISBN 978-80-87071-20-5. 218 s. 

VOJÁČEK, Ladislav. První československý zákon. Pokus o opožděný komentář. 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-185-9. 379 s. 

VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 

2016. Praktik. ISBN 978-80-7502-147-2. 167 s. 



 

202 
 

WAGNEROVÁ, Eliška a ŠIMÍČEK, Vojtěch a LANGÁŠEK, Tomáš a POSPÍŠIL, Ivo a 

kolektiv. Listina základních práv a svobod: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2012. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7357-750-6. xxv, 906 s. 

WINTEROVÁ, Alena a MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní: 

vysokoškolská učebnice. Část první, Řízení nalézací: soudy, notářství, advokacie, 

exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 

7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde Praha, 2014. ISBN 978-80-7201-940-3. 

621 s. 

WINTEROVÁ, Alena a MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první, 

Řízení nalézací: soudy, notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, 

nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. Student. 

ISBN 978-80-7502-076-5. 621 s. 

ZAHRADNÍKOVÁ, Radka a kolektiv. Civilní právo procesní. 3. aktualizované vydání. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-714-6. 621 s. 

b) Odborné články 

BOBEK, Michal. O odůvodňování soudních rozhodnutí. Právní rozhledy: časopis pro 

všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2010, 18 (6), 204 – 211. ISSN 1210-6410. 

BULÍN, Hynek. Sjednocení procesního práva. Všehrd: časopis českých právníků. Praha: 

Všehrd, spolek českých právníků, 1937, 18 (9-10), 369 – 375. 

DAVID, Ludvík. Právo na předvídatelné rozhodnutí jako základní soukromé právo. Právní 

rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2012, 20 (5), 181 – 183. 

ISSN 1210-6410. 

GERLOCH, Aleš. Úvaha nad principem legitimního očekávání obdobného posouzení 

právního případu. Soudce: časopis Soudcovské unie České republiky. Praha: Havlíček Brain 

Team, 2014, 16 (4), 14 – 19. ISSN 1211-5347. 

HANUŠ, Libor. K míře závaznosti soudní judikatury. Právní rozhledy: časopis pro všechna 

právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2007, 15 (16), 575 – 582. ISSN 1210-6410. 

HRDLIČKA, Jindřich. Odůvodnění soudního rozhodnutí. Socialistická zákonnost: časopis 

pro právní praxi. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČSR, 1964, 12 (2), 2. ISSN 0037-8305. 



 

203 
 

HRDLIČKA, Jindřich. Žaloba o neplatnost smíru. Socialistická zákonnost: časopis pro 

právní praxi. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČSR, 1966, 14 (3), 140. ISSN 0037-8305. 

JIRSA, Jaromír. Perspektivy českého civilního procesu. Právní rozhledy: časopis pro 

všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2008, 16 (12), 427 – 434. ISSN 1210-6410. 

JIRSA, Jaromír. Sedmero hříchů a dobrých skutků českých soudců. Soudce: profesní časopis 

soudců a soudů České republiky. Praha: LexisNexis CZ, 2007, 9 (10), 2 – 7. ISSN 1211-

5347. 

KINDL, Milan. Malá poznámka k odůvodnění rozsudku aneb konec judikatury v Čechách? 

Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2001, 9 (6), 276 – 

278. ISSN 1210-6410. 

KNAPP, Viktor. Přínos středoevropského soudnictví k evropské právní kultuře. Právník: 

teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 1993, 132 

(9), 725 – 736. ISSN 0231-6625. 

KNOBLOCHOVÁ, Věra. Alternativní způsob řešení sporů: porovnání soudního smíru a 

mediace. Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva 

AV ČR, 2000, 139 (9), 857 – 874. ISSN 0231-6625. 

KOLÍNEK, Jiří. Meze přezkumu v řízení o zrušení soudního smíru. EPRAVO.CZ – Sbírka 

zákonů, judikatura, právo [online]. 24.11.2017. [cit. 17.11.2018]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/meze-prezkumu-v-rizeni-o-zruseni-soudniho-smiru-

106658.htmll  

KRÁLÍK, Michal. Ještě ke konci judikatury v Čechách. Právní rozhledy: časopis pro 

všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2001, 9 (12), 594 - 599. ISSN 1210-6410. 

KRÁLÍK, Michal. K současné právní úpravě rozhodování o věcné příslušnosti v občanském 

soudním řízení. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 

2003, 11 (9), 462 – 467. ISSN 1210-6410. 

KRÁLÍK, Michal. Nepřezkoumatelnost rozhodnutí jako důvod jeho zrušení v judikatuře 

Nejvyššího soudu České republiky. Soudní rozhledy: nová soudní rozhodnutí soudů České 

republiky: měsíčník české, zahraniční a evropské judikatury. Praha: C. H. Beck, 2007, 13 

(10), 373 – 381. ISSN 1211-4405. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/meze-prezkumu-v-rizeni-o-zruseni-soudniho-smiru-106658.htmll
https://www.epravo.cz/top/clanky/meze-prezkumu-v-rizeni-o-zruseni-soudniho-smiru-106658.htmll


 

204 
 

KŘIVÁČKOVÁ, Jana. Vliv § 13 navrhovaného občanského zákoníku na soudní 

rozhodování v civilním soudním řízení. Právní fórum: český právnický měsíčník. Praha: 

ASPI Publishing, 2011, 8 (8), 382 – 387. ISSN 1214-7966. 

KÜHN, Zdeněk a DERKA, Ladislav. Odůvodnění rozhodnutí vyššími soudy po 1.1.2001 a 

některé poznámky související. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: 

C. H. Beck, 2001, 9 (8), 380 – 383. ISSN 1210-6410. 

KÜHN, Zdeněk. Iura novit curia: aplikace starého principu v nových podmínkách. Právní 

rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2004, 12 (8), 295 – 299. 

ISSN 1210-6410. 

KÜHN, Zdeněk. Srovnání stylu soudního rozhodnutí v České republice, západní Evropě a 

USA. Soudce: časopis Soudcovské unie České republiky. Praha: Orac, 2001, 3 (1), 8 – 15. 

ISSN  1211-5347. 

KŮSOVÁ, Eva. Spravedlivý proces – II. K odůvodnění usnesení o nařízení předběžného 

opatření. Bulletin advokacie [online]. 15.12.2017. [cit. 17.11.2018]. Dostupné z: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/spravedlivy-proces-ii.-k-oduvodneni-usneseni-o-

narizeni-predbezneho-opatreni?browser=mobi 

LACIAKOVÁ, Veronika. Kedy majú členské štáty aplikovať Chartu základných práv 

Európskej únie? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy 

univerzity, 2013, 21 (3), 364 – 370. ISSN 1210-9126. 

LAVICKÝ, Petr. Odůvodňování usnesení v civilním řízení soudním. Právní fórum: český 

právnický měsíčník. Praha: ASPI, 2009, 6 (1), 6 – 14. ISSN 1214-7966. 

LISSE, Luděk. Listina základních práv a svobod Evropské unie. In: ASPI – Právo [právní 

informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012 [cit. 17.11.2018]. 

MOLEK, Pavel. Ke komu soudy mluví aneb Melčák a Schrödingerova kočka. Jiné právo 

[online]. 13.2.2011. [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: 

http://jinepravo.blogspot.com/2011/02/pavel-molek-ke-komu-soudy-mluvi-aneb.html  

NAVRÁTIL, David. Perspektivy českého civilního procesu – tentokrát z pohledu advokáta. 

Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2009, 17 (14), 510 

– 512. ISSN 1210-6410. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/spravedlivy-proces-ii.-k-oduvodneni-usneseni-o-narizeni-predbezneho-opatreni?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/spravedlivy-proces-ii.-k-oduvodneni-usneseni-o-narizeni-predbezneho-opatreni?browser=mobi
http://jinepravo.blogspot.com/2011/02/pavel-molek-ke-komu-soudy-mluvi-aneb.html


 

205 
 

NĚMCOVÁ, Drahomíra. Smírčí řízení prováděné obecným soudem jako forma 

alternativního řešení sporů. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta 

Masarykovy univerzity 2016, 24 (4), 583 – 596. ISSN 1210-9126. 

PASEKOVÁ, Eva. Pelikán sjednocuje soudní písemnosti, styl i řádkování budou pevně 

dané. Česká justice [online]. 22.1.2018. [cit. 17.11.2018]. Dostupné z: http://www.ceska-

justice.cz/2018/01/pelikan-sjednocuje-soudni-pisemnosti-styl-i-radkovani-budou-pevne-

dane/  

PJAJČÍKOVÁ, Pavla. Nad perspektivami českého civilního procesu. Právní rozhledy: 

časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2009, 17 (1), 30 – 31. ISSN 1210-

6410. 

PROCHÁZKA, Jan. Normy procesního práva na území ČSR v desetiletí 1918 – 1928. 

Všehrd: List československých právníků. Praha: S.ČS.P. „Všehrd“ v Praze, ČS.A.S. 

„Právník“ v Brně a S. ČS.P.P. „Právnik“ v Bratislave, 1929, X (1.-2.), 18 – 21. ISSN 1210-

5740. 

PŘIDAL, Ondřej. Pojem právo na spravedlivý proces v civilním řízení. Právní rozhledy: 

časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2010, 18 (20), 731 – 736. ISSN 

1210-6410. 

PULKRÁBEK, Zdeněk. Soudce a smír. Soudce: profesní časopis soudců a soudů České 

republiky. Praha: Soudcovská unie České republiky, 2017, 19 (5), 7 – 9. ISSN 1211-5347. 

SMEJKALOVÁ, Terezie. Forma a diskurs soudního rozhodnutí. Jurisprudence: 

vynutitelnost práva a právní praxe: judikatura ve světle právní vědy a praxe: časopis o 

českém, slovenském a evropském právu: evropská a česká judikatura ve světle právní vědy 

a praxe: specialista na komentování judikatury. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2010, 19 (3), 13 – 21. ISSN 1802-3843. 

VRCHA, Pavel. K odůvodnění prvoinstančního rozsudku v občanském řízení. Soudní 

rozhledy: nová soudní rozhodnutí soudů České republiky: měsíčník české, zahraniční a 

evropské judikatury. Praha: C. H. Beck, 2004, 10 (3), 85 – 89. ISSN 1211-4405. 

VRCHA, Pavel. K odůvodnění rozsudku podle § 157 odst. 2 OSŘ. In: ASPI – Původní nebo 

upravené texty pro ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011 [cit. 

17.11.2018]. 

http://www.ceska-justice.cz/2018/01/pelikan-sjednocuje-soudni-pisemnosti-styl-i-radkovani-budou-pevne-dane/
http://www.ceska-justice.cz/2018/01/pelikan-sjednocuje-soudni-pisemnosti-styl-i-radkovani-budou-pevne-dane/
http://www.ceska-justice.cz/2018/01/pelikan-sjednocuje-soudni-pisemnosti-styl-i-radkovani-budou-pevne-dane/


 

206 
 

WINTEROVÁ, Alena. Nad perspektivami českého civilního procesu. Právní rozhledy: 

časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2008, 16 (19), 710. ISSN 1210-6410. 

Seznam použitých internetových zdrojů 

DOBROVOLNÁ, Eva a DVOŘÁK, Bohumil a LAVICKÝ, Petr a PULKRÁBEK, Zdeněk 

a WINTEROVÁ, Alena. Věcný záměr civilního řádu soudního. Justice.cz [online]. 

Ministerstvo spravedlnosti ČR 2017 [cit. 26.10.2018]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-

content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf  

POSLANECKÁ SNĚMOVNA NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY 

ČESKOSLOVENSKÉ. Těsnopisecká zpráva o 94. schůzi Poslanecké sněmovny Národního 

shromáždění republiky Československé ze dne 22. dubna 1937. 4. volební období (1935 – 

1938). Projev ministra pro sjednocení zákonů a organisace správy Jana Šrámka. [cit. 

9.10.2018]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/094schuz/s094002.htm  

POSLANECKÁ SNĚMOVNA NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY 

ČESKOSLOVENSKÉ. Těsnopisecká zpráva o 95. schůzi Poslanecké sněmovny Národního 

shromáždění republiky Československé ze dne 23. dubna 1937. 4. volební období (1935 – 

1938). [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/095schuz/s095003.htm#_d  

SENÁT NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ. 

Těsnopisecká zpráva o 70. schůzi Senátu Národního shromáždění republiky Československé 

ze dne 28. dubna 1937. 4. volební období (1935 – 1938). [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: 

https://www.senat.cz/informace/z_historie/tisky/4vo/stena/070schuz/S070003.htm  

VLÁDA ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k 

ústavnímu zákonu č. 326/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje Ústava České a Slovenské 

Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tisk č. 677 Federálního shromáždění 

České a Slovenské Federativní Republiky. Volební období 1990 – 1992. [cit. 29.10.2018]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0677_00.htm  

VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 171/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje 

občanský soudní řád. Sněmovní tisk č. 229. 1. volební období (1992 – 1996). [cit. 

29.10.2018]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t022900.htm  

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/094schuz/s094002.htm
https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/095schuz/s095003.htm#_d
https://www.senat.cz/informace/z_historie/tisky/4vo/stena/070schuz/S070003.htm
https://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0677_00.htm
https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t022900.htm


 

207 
 

VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Sněmovní 

tisk č. 257. 3. volební období (1998 – 2002). [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=257&CT1=0  

VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Sněmovní tisk č. 478. část č. ½. 5. volební období (2006 – 2010). [cit. 29.10.2018]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=26578  

VLÁDA ČR. Usnesení vlády ČR ze dne 19. února 2014 č. 115 o rozhodnutí dále 

nepokračovat ve sjednávání Protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU v ČR. [cit. 

29.10.2018]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9GQB4K39  

VLÁDA REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu 

uvozovacího zákona k zákonu o tom, jak se v občanských věcech právních vykonává soudní 

moc a které řádné soudy jsou příslušné ve sporných věcech právních (zákonu o soudní 

příslušnosti) a k civilnímu řádu soudnímu. Sněmovní tisk č. 850. 4. volební období (1935 – 

1938). [cit. 29.10.2018]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0850_01.htm  

Seznam použitých právních předpisů 

Listina základních práv EU, Úřední věstník Evropské unie, C 326/391, 26. října 2012. 

Mírová smlouva č. 217/1921 Sb., mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Německem a 

Protokol, podepsané ve Versailles dne 28. června 1919. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod, ve znění pozdějších sdělení. 

Smlouva o Evropské unii, Úřední věstník Evropské unie, C 202, 7. června 2016. 

Smlouva o fungování Evropské unie, Úřední věstník Evropské unie, C 202, 7. června 2016. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=257&CT1=0
https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=26578
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9GQB4K39
https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0850_01.htm


 

208 
 

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky. 

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky. 

Ústavní zákon č. 326/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje Ústava České a Slovenské 

Federativní republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon č. 100/1931 Sb., o základních ustanoveních soudního řízení nesporného. 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého. 

Zákon č. 110/1895 ř.z., jímž se uvádí zákon o vykonávání soudní moci a o příslušnosti 

řádných soudců v občanských věcech právních (jurisdikční norma). 

Zákon č. 111/1895 ř.z., o vykonávání soudní moci a o příslušnosti řádných soudů v 

občanských věcech právních (jurisdikční norma). 

Zákon č. 112/1895 ř.z., jímž se uvádí zákon o soudním řízení v občanských rozepřích 

právních (civilní řád soudní). 

Zákon č. 113/1895 ř.z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní řád 

soudní) ve znění předpisů jej měnících a doplňujících do dne 31. prosince 1947. 

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 121/1920 Sb., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky. 



 

209 
 

Zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního 

řádu správního. 

Zákon č. 161/1921 Sb., kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti a 

soudním řízení v občanských věcech a o projednání pozůstalosti. 

Zákon č. 171/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád. 

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 431/1919 Sb., o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace 

správní v Československé republice. 

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Zákon č. 76/1920 Sb., o inkorporaci kraje Hlučínského. 

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



 

210 
 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění účinném do 31. července 1998. 

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

Seznam použité judikatury 

a) ÚS 

Nález ÚS ze dne 1. února 1994, sp. zn. III. ÚS 23/93. 

Nález ÚS ze dne 3. listopadu 1994, sp. zn. III. ÚS 150/93. 

Nález ÚS ze dne 16. února 1995, sp. zn. III. ÚS 114/94. 

Nález ÚS ze dne 16. února 1995, sp. zn. III. ÚS 61/94. 

Nález ÚS ze dne 20. června 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94. 

Nález ÚS ze dne 26. června 1995, sp. zn. IV. ÚS 6/95 

Nález ÚS ze dne 26. března 1996, sp. zn. Pl. ÚS 48/95. 

Nález ÚS ze dne 26. září 1996, sp. zn. III. ÚS 176/96. 

Nález ÚS ze dne 8. října 1996, sp. zn. Pl. ÚS 5/96. 

Nález ÚS ze dne 6. ledna 1997, sp. zn. IV. ÚS 191/96. 

Nález ÚS ze dne 26. června 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97. 

Nález ÚS ze dne 17. prosince 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97. 

Nález ÚS ze dne 17. listopadu 1998, sp. zn. Pl. ÚS 8/98. 

Nález ÚS ze dne 13. září 1999, sp. zn. I. ÚS 236/98. 

Nález ÚS ze dne 22. června 2000, sp. zn. III. ÚS 68/99. 

Nález ÚS ze dne 17. května 2001, sp. zn. III. ÚS 727/2000. 

Nález ÚS ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. III. ÚS 86/01. 

Nález ÚS ze dne 27. března 2003, sp. zn. IV. ÚS 690/01. 

Nález ÚS ze dne 22. března 2005, sp. zn. Pl. ÚS 45/04 



 

211 
 

Nález ÚS ze dne 17. srpna 2005, sp. zn. I. ÚS 403/03. 

Nález ÚS ze dne 30.  května 2006, sp. zn. I. ÚS 116/05. 

Nález ÚS ze dne 6. listopadu 2006, sp. zn. III. ÚS 150/03. 

Nález ÚS ze dne 28. června 2007, sp. zn. III. ÚS 290/06.  

Nález ÚS ze dne 17. července 2007, sp. zn. IV. ÚS 451/05. 

Nález ÚS ze dne 14. srpna 2007, sp. zn. IV. ÚS 687/06. 

Nález ÚS ze dne 13. prosince 2007, sp. zn. II. ÚS 2070/07. 

Nález ÚS ze dne 22. ledna 2008, sp. zn. Pl. ÚS 54/05. 

Nález ÚS ze dne 5. června 2008, sp. zn. III. ÚS 2612/07. 

Nález ÚS ze dne 26. listopadu 2008, sp. zn. Pl. ÚS 19/08. 

Nález ÚS ze dne 15. ledna 2009, sp. zn. IV. ÚS 1554/08. 

Nález ÚS ze dne 20. dubna 2010, sp. zn. Pl. ÚS 6/10. 

Nález ÚS ze dne 18. května 2010, sp. zn. IV. ÚS 377/10. 

Nález ÚS ze dne 1. června 2010, sp. zn. I. ÚS 904/08. 

Nález ÚS ze dne 20. června 2011, sp. zn. I ÚS 329/08. 

Nález ÚS ze dne 13. října 2011, sp. zn. I. ÚS 2610/11. 

Nález ÚS ze dne 28. února 2012, sp. zn. IV. ÚS 2319/11. 

Nález ÚS ze dne 27. března 2012, sp. zn. 3902/11. 

Nález ÚS ze dne 6. srpna 2012, sp. zn. IV. ÚS 2014/12. 

Nález ÚS ze dne 4. října 2012, sp. zn. III. ÚS 3135/11. 

Nález ÚS ze dne 15. října 2012, sp. zn. IV. ÚS 777/12. 

Nález ÚS ze dne 21. ledna 2013, sp. zn. IV. ÚS 3115/12. 

Nález ÚS ze dne 2. prosince 2013, sp. zn. I. ÚS 3161/13. 



 

212 
 

Nález ÚS ze dne 28. ledna 2014, sp. zn. Pl. ÚS 49/10 

Nález ÚS ze dne 25. března 2014, sp. zn. II. ÚS 885/13. 

Nález ÚS ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. II. ÚS 852/13. 

Nález ÚS ze dne 28. května 2014, sp. zn. IV. ÚS 2369/13.  

Nález ÚS ze dne 12. června 2014, sp. zn. IV. ÚS 548/14. 

Nález ÚS ze dne 21. srpna 2014, sp. zn. IV. ÚS 1324/14. 

Nález ÚS ze dne 13. ledna 2015, sp. zn. II ÚS 2186/14. 

Nález ÚS ze dne 27. února 2015, sp. zn. I. ÚS 3046/14. 

Nález ÚS ze dne 26. března 2015, sp. zn. II. ÚS 2067/2014. 

Nález ÚS ze dne 29. června 2015, sp. zn. IV. ÚS 566/15. 

Nález ÚS ze dne 22. prosince 2015, sp. zn. I. ÚS 1680/13. 

Nález ÚS ze dne 19. ledna 2016, sp. zn. III. ÚS 2018/2015. 

Nález ÚS ze dne 23. února 2016, sp. zn. IV. ÚS 3143/15. 

Nález ÚS ze dne 1. srpna 2016, sp. zn. II. ÚS 1263/16. 

Nález ÚS ze dne 29. listopadu 2016, sp. zn. II. ÚS 1113/16. 

Nález ÚS ze dne 13. března 2017, sp. zn. I. ÚS 2750/16. 

Nález ÚS ze dne 29. listopadu 2017, sp. zn. I. ÚS 3905/16. 

Nález ÚS ze dne 12. prosince 2017, sp. zn. III. 2338/15. 

Nález ÚS ze dne 18. ledna 2018, sp. zn. II. ÚS 1162/17. 

Nález ÚS ze dne 13. března 2018, sp. zn. III. ÚS 427/18. 

Nález ÚS ze dne 29. března 2018, sp. zn. I. ÚS 4093/17. 

Nález ÚS ze dne 26. června 2018, sp. zn. II. ÚS 699/18. 

Nález ÚS ze dne 28. srpna 2018, sp. zn. II. ÚS 2177/17. 



 

213 
 

Stanovisko pléna ze dne 4. března 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14. 

Usnesení ÚS ze dne 2. června 1997, sp. zn. III. ÚS 144/97. 

Usnesení ÚS ze dne 23. října 2008, sp. zn. III. ÚS 1929/07. 

Usnesení ÚS ze dne 11. června 2009, sp. zn. IV. ÚS 997/09. 

Usnesení ÚS ze dne 27. května 2011, sp. zn. IV. ÚS 1294/11. 

Usnesení ÚS ze dne 30. října 2018, sp. zn. II. ÚS 3370/18. 

b) NS 

Rozsudek NS ze dne 17. dubna 2000, sp. zn. 2 Cdon 1323/97. 

Rozsudek NS ze dne 21. února 2001 sp. zn. 29 Cdo 2418/99. 

Rozsudek NS ze dne 19. července 2001, sp. zn. 20 Cdo 2492/99. 

Rozsudek NS ze dne 14. března 2003, sp. zn. 21 Cdo 1478/2002. 

Rozsudek NS ze dne 24. března 2005, sp. zn. 29 Odo 817/2003. 

Rozsudek NS ze dne 29. listopadu 2005, sp. zn. 22 Cdo 943/2005. 

Rozsudek NS ze dne 4. prosince 2007, sp. zn. 22 Cdo 4457/2007. 

Rozsudek NS ze dne 17. ledna 2008, sp. zn. 32 Odo 1091/2006. 

Rozsudek NS ze dne 17. dubna 2008, sp. zn. 30 Cdo 3825/2007. 

Rozsudek NS ze dne 9. července 2008, sp. zn. 28 Cdo 5378/2007. 

Rozsudek NS ze dne 11. června 2009, sp. zn. 33 Cdo 500/2007. 

Rozsudek NS ze dne 2. července 2009, sp. zn. 30 Cdo 4033/2007. 

Rozsudek NS ze dne 10. listopadu 2009, sp. zn. 26 Cdo 5214/2008. 

Rozsudek NS ze dne 18. února 2010, sp. zn. 30 Cdo 541/2008. 

Rozsudek NS ze dne 24. března 2010, sp. zn. 30 Cdo 677/2010. 

Rozsudek NS ze dne 24. března 2010, sp. zn. 30 Cdo 5037/2009. 



 

214 
 

Rozsudek NS ze dne 20. července 2010, sp. zn. 32 Cdo 2050/2010. 

Rozsudek NS ze dne 30. července 2010, sp. zn. 30 Cdo 2396/2010. 

Rozsudek NS ze dne 20. ledna 2011, sp. zn. 26 Cdo 583/2009. 

Rozsudek NS ze dne 28. února 2011, sp. zn. 30 Cdo 438/2010. 

Rozsudek NS ze dne 27. března 2013, sp. zn. 33 Cdo 3498/2012. 

Rozsudek NS ze dne 29. května 2013, sp. zn. 30 Cdo 1238/2013. 

Rozsudek NS ze dne 28. května 2014, sp. zn. 30 Cdo 1685/2014. 

Rozsudek NS ze dne 21. září 2016, sp. zn. 30 Cdo 789/2016 ve znění opravného usnesení 

NS ze dne 2. listopadu 2016, sp. zn. 30 Cdo 789/2016. 

Rozsudek NS ze dne 21. února 2017, sp. zn. 30 Cdo 3762/2016. 

Rozsudek NS ze dne 19. dubna 2017, sp. zn. 30 Cdo 1417/2017. 

Stanovisko NS ze dne 13. června 2007, sp. zn. Cpjn 19/2006. 

Usnesení NS ze dne 28. srpna 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97. 

Usnesení NS ze dne 4. května 2004, sp. zn. 29 Odo 257/2002. 

Usnesení NS ze dne 22. září 2011, sp. zn. 29 Cdo 2960/2011. 

Usnesení NS ze dne 25. května 2015, sp. zn. 26 Cdo 5056/2014. 

Usnesení NS ze dne 20. ledna 2016, sp. zn. 30 Cdo 3741/2015. 

Usnesení NS ze dne 15. června 2016, sp. zn. 22 Cdo 1915/2015. 

c) NSS 

Rozhodnutí Kárného senátu NSS ze dne 14. prosince 2010, č.j. 13 Kss 6/2010 – 65. 

Rozsudek NSS ze dne 11. června 2009, č.j. 1 As 25/2009 – 262. 

Rozsudek NSS ze dne 25. března 2011, č.j. 2 As 21/2011-166. 

d) ESLP 



 

215 
 

Rozsudek ESLP ze dne 17. ledna 1970, věc Delcourt proti Belgii, stížnost č. 2689 / 65. 

Rozsudek ESLP ze dne 30. listopadu 1987, věc H. proti Belgii, stížnost č. 8950/80. 

Rozsudek ESLP ze dne 21. září 1993, věc Kremzow proti Rakousku, stížnost č. 12350/86. 

Rozsudek ESLP ze dne 19. dubna 1994, věc Van de Hurk proti Nizozemsku, stížnost č. 

16034/90. 

Rozsudek ESLP ze dne 9. prosince 1994, věc Ruiz Torija proti Španělsku, stížnost č. 

18390/91. 

Rozsudek ESLP ze dne 9. prosince 1994, věc Hiro Balani proti Španělsku, stížnost č. 

18064/91. 

Rozsudek ESLP ze dne 27. září 2001, věc Hirvissaari proti Finsku, stížnost č. 49684/99. 

Rozsudek ESLP ze dne 1. července 2003, věc Suominen proti Finsku, stížnost č. 37801/97. 

Rozsudek ESLP ze dne 27. ledna 2004, věc H.A.L. proti Finsku, stížnost č. 38267/97. 

Rozsudek ESLP ze dne 26. června 2008, věc Serov proti Rusku, stížnost č. 75894/01. 

Rozsudek ESLP ze dne 21. července 2009, věc Luka proti Rumunsku, stížnost č. 34197/02. 

Rozsudek ESLP ze dne 28. června 2011, věc Het Financieele Dagblad B.V. proti 

Nizozemsku, stížnost č. 577/11. 

e) Ostatní soudy 

Rozhodnutí kolegia NS České socialistické republiky ze dne 11. listopadu 1986, sp. zn. (Rc) 

Cpj 44/86. 

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 5. února 1963, Van Gend en Loos, C-26/62, 

ECLI:EU:C:1963:1. 

Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. srpna 1967, sp. zn. 6 Co 40/67. 

Usnesení NS České socialistické republiky ze dne 31. ledna 1972, sp. zn. 6 Co 344/71. 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 8. dubna 1994, sp. zn. 6 Cdo 107/93, který byl 

uveřejněn v časopisu Soudní rozhledy: nová soudní rozhodnutí soudů České republiky: 



 

216 
 

měsíčník české, zahraniční a evropské judikatury. Praha: C. H. Beck, 1995, 1 (3), 54. ISSN 

1211-4405. 

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. srpna 2005, sp. zn. 10 Co 632/2005. 

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. září 2006, sp. zn. 10 Co 277/2005. 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. září 2016, č.j. 4 VSPH 1212 / 2016 – A – 152. 

Rozhodnutí NS České socialistické republiky ze dne 7. července 1969, sp. zn. 8 Cz 14/69. 

Seznam ostatních zdrojů 

BOŘEK, Milan. Zápis z jednání Kolegia předsedů krajských soudů konaného dne 22. září 

2009 v Hradci Králové. Soudce: profesní časopis soudců a soudů České republiky. Praha: 

Havlíček Brain Team, 2009, 11 (11), 10 – 14. ISSN 1211-5347. 

HOLLÄNDER, Pavel. Právo ako umenie dobra a spravedlivosti [videozáznam na 

www.youtube.com]. Nadácia POLIS: Žilina, 16.6.2002. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=e1OMyTYL2yg&t=3s  

Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 4/2017 ze dne 23. října 2017, č.j. 12/2017-OJD-

ORG/36, o soudních písemnostech. 

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 24. července 2009, č.j. 13/2008-SOSV-SP, 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Legislativní pravidla vlády schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a 

změněných usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesením vlády ze dne 28. 

června 1999 č. 660, usnesením vlády ze dne 14. června 2000 č. 596, usnesením vlády ze dne 

18. prosince 2000 č. 1298, usnesením vlády ze dne 19. června 2002 č. 640, usnesením vlády 

ze dne 26. května 2004 č. 506, usnesením vlády ze dne 3. listopadu 2004 č. 1072, usnesením 

vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, usnesením vlády ze dne 18. července 2007 č. 816, 

usnesením vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 36, usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 

922, usnesením vlády ze dne 14. listopadu 2012 č. 820, usnesením vlády ze dne 15. prosince 

2014 č. 1050, usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 75 a usnesením vlády ze dne 17. 

ledna 2018 č. 47.  

https://www.youtube.com/watch?v=e1OMyTYL2yg&t=3s


 

217 
 

MACHÁLKOVÁ, Eva. Odůvodnění správního rozhodnutí. Brno, 2017. 46 s. Bakalářská 

práce. Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Katedra správní vědy a správního práva. 

Vedoucí práce Lukáš POTĚŠIL. 

PEROUTKA, Jan. Zkrácená odůvodnění v civilním řízení [online]. Praha, 2014 [cit. 

17.11.2018]. s. 12 – 13. Studentská vědecká a odborná činnost. Univerzita Karlova v Praze. 

Právnická fakulta. Dostupné z: 

https://moodle.prf.cuni.cz/pluginfile.php/46963/mod_data/content/2766/Jan%20Peroutka.p

df  

Rozbor a zhodnocení úrovně soudních rozhodnutí v občanském soudním řízení u soudů 

prvního stupně, projednané a schválené usnesením presidia Nejvyššího soudu z 23.11.1967, 

Prz 36/67. In: Nejvyšší soud o občanském soudním řízení a řízení před státním notářstvím. 

Sborník směrnic, usnesení, rozborů a zhodnocení soudní praxe pléna a presidia Nejvyššího 

soudu 1965 – 1967. Praha: SEVT, 1974, 671 s. 

  

https://moodle.prf.cuni.cz/pluginfile.php/46963/mod_data/content/2766/Jan%20Peroutka.pdf
https://moodle.prf.cuni.cz/pluginfile.php/46963/mod_data/content/2766/Jan%20Peroutka.pdf


 

218 
 

Název rigorózní práce, abstrakt a klíčová slova v českém jazyce 

 

Odůvodnění rozhodnutí jako součást práva na spravedlivý proces 

Abstrakt  

Rigorózní práce se zabývá odůvodněním civilního soudního rozhodnutí. Vzhledem 

k tomu, že problematika civilních soudních rozhodnutí je velmi široká, je tato práce 

zaměřena toliko na odůvodnění rozhodnutí, která jsou vydávána ve sporném civilním řízení, 

a to pouze ve formě rozsudku a usnesení (meritorního i nemeritorního). Ze stejného důvodu 

je tato práce omezena i tím, že se zaměřuje výhradně na odůvodnění uvedených rozhodnutí, 

která jsou vydávána pouze soudy prvního stupně a soudy odvolacími. 

Těžiště práce tedy tvoří právní úprava odůvodnění rozsudku a usnesení zakotvená v 

občanském soudním řádu. V místech k tomu vhodných je tato právní úprava de lege 

lata komparována s možnou budoucí právní úpravou civilního procesu, kterou v současnosti 

obsahuje věcný záměr, jež je základem možné budoucí právní úpravy. Dále je nutno 

podotknout, že předmětná právní úprava je doplňována závěry, jež plynou z judikatury 

zejména Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a ESLP. V neposlední řadě je celá 

problematika odůvodnění rozhodnutí zasazena do kontextu práva na spravedlivý proces, 

neboť právo na odůvodnění rozhodnutí je jeho dílčí součástí. 

V úvodu rigorózní práce objasňuji svou motivaci, která mě vedla k výběru tématu 

a následně i k jeho zpracování. V úvodu jsou taktéž vymezeny cíle, které se budu snažit 

metodicky dosáhnout. Jsou zde také formulovány základní výzkumné otázky, kdy odpovědi 

(nejen) na tyto otázky jsou hledány v následujících částech práce. První část práce se věnuje 

nutnému historickému přehledu právní úpravy odůvodňování rozhodnutí, kdy je mapována 

právní úprava, která platila na dnešním území ČR v posledních 100 letech. Tato část práce 

má sloužit nejenom k tomu, aby byly zachyceny jednotlivé právní úpravy, ale především jde 

o to zjistit, zda je možné se z těchto historických úprav v něčem inspirovat i v dnešní době. 

Vzhledem k tomu, že odůvodnění rozhodnutí, respektive právo na odůvodnění rozhodnutí, 

je součástí práva na spravedlivý proces, je další část práce věnována výkladu o právu na 

spravedlivý proces. Úvod této části je věnován stručnému zamyšlení nad spravedlností, a to 

zejména z pohledu právního. Dále už je rozebíráno právo na spravedlivý proces, tak jak je 

upraveno v Listině, Úmluvě a Listině základních práv EU. Těžiště práce tvoří 3. a 4. část 

práce. Tyto části jsou zasvěceny odůvodnění meritorních i procesních rozhodnutí. Věnován 
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je tak prostor odůvodnění rozsudku v obou jeho možných formách – ústní a písemné 

odůvodnění. Písemné odůvodnění rozsudku tvoří pomyslný střed práce. Značný prostor je 

tak poskytnut písemnému odůvodnění rozsudku v obou jeho podobách, kterými jsou tzv. 

plné odůvodnění podle § 157 odst. 2 věta první před středníkem o.s.ř. a odůvodnění 

zjednodušené podle § 157 odst. 3 a 4 o.s.ř. Poukazuji zde na nosná místa této právní úpravy, 

ale i na místa, nad kterými jsou určité otazníky či i na místa, ve kterých praxe často chybuje. 

Velký prostor je věnován i procesním usnesením, která odůvodnění mít podle právní 

úpravy de lege lata vůbec mít nemusí. Aplikační praxe i odborná literatura považuje tuto 

část právní úpravy za značné problematickou, mnohdy vnímanou jako ústavně 

nonkonformní a rozpornou s čl. 6 Úmluvy. I z těchto důvodů se tomuto tématu věnuji 

podrobně. Vzhledem k tomu, že odůvodnění usnesení o (ne)schválení smíru má určitá 

specifika, je tomuto typu rozhodnutí zasvěcena zvláštní kapitola. Vzhledem k tomu, že 

rozhodování soudů odvolacích má určitá specifika oproti rozhodnutím soudů 

prvoinstančních, je odůvodnění rozhodnutí odvolacích soudů věnována vlastní 5. část práce. 

Nikoli malý prostor práce zabírá 6. část, která se věnuje smyslu a účelu odůvodnění a jeho 

jednotlivým významům. Vzhledem k tomu, že v relativně nedávné době vstoupil v účinnost 

ObčZ (1.1.2014), věnuji poslední 7. část práce vztahu § 13 ObčZ a odůvodnění rozhodnutí, 

neboť princip důvodného očekávání, že právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný 

podobný případ, který již byl rozhodnut, významným způsobem zvýšil důležitost 

odůvodnění. Práce je ukončena závěrem, jehož hlavním úkolem je odpovědět na položené 

výzkumné otázky a celkově se vypořádat s cíli práce vymezenými v úvodu. 

Klíčová slova: odůvodnění, právo na spravedlivý proces, rozsudek, usnesení 
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Název rigorózní práce, abstrakt a klíčová slova v anglickém 

jazyce 

 

Reasoning in the judgement as a part of the right to a fair trial  

Abstract  

This thesis concerns the topic of legal reasoning in the judgements of civil law. As 

the issue of civil judgements is very broad, the thesis is focused only at reasoning in the 

judgements being issued in civil disputes, only in the form of judgments and resolutions 

(both on merits or not). For the same reason, the thesis is limited by the fact that it focuses 

exclusively on the reasoning of those judgements, which are issued only by the courts of 

first instance and the courts of appeal. 

The main focus of the thesis is therefore the legislation of reasoning in the judgement 

and resolution enshrined in the Code of Civil Procedure. Where appropriate, legislation de 

lege lata is compared with the possible future legislation of the civil process, which is 

currently presented in the draft law. Furthermore, it should be noted that the current 

legislation is supplemented by conclusions resulting from the case law of the Constitutional 

Court, the Supreme Court and the European Court for human rights. Last but not least, the 

whole topic of the reasoning in the judgements is set in the context of the right to a fair trial, 

because the right to justify the judgement is a significant part of it. 

In Introduction I explain my motivation, which led me to choose the topic and also 

set out the objectives which I try to achieve. Furthermore I formulate basic research question 

when answers (not only) to these questions are sought in the following chapters. First chapter 

deals with the necessary historical overview of the reasoning in judgements, which maps the 

legislation that has been applied in the territory of today´s Czech Republic over the past 100 

years. This chapter is intended not only to capture individual legal regulations, but rather to 

find out whether it is possible to inspire even today from these historical modifications. Since 

the reasoning in the judgement or the right to justify the judgement is part of the right to a 

fair trial, second chapter is devoted to the interpretation of the right to a fair trial. The 

introduction to this chapter is devoted to a brief reflection on justice, especially from a legal 

point of view. Furthermore, the right to a fair trial, as set out in the Charter, the Convention 

and the Charter of Fundamental Rights of the EU, is being discussed. The focus of the thesis 
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is the fourth and fifth chapter. These chapters are dedicated to reasoning of both the 

substantive and procedural decisions. The substantial space is dedicated to reasoning in 

judgement in both its possible forms – the oral and written. The written reasoning in the 

judgment constitutes the focus of thesis. A considerable amount of space is thus provided to 

the written reasoning in the judgment in both its forms, which are the so-called full reasoning 

according to Section 157 paragraph 2, the first sentence before the semicolon and simplified 

reasoning according to Section 157 paragraph (3) and (4) of Code of Civil Procedure. I refer 

here to the main points of this legislation, but also try to highlight indefinite points, or points 

where the practice is often mistaken. A large amount of space is also devoted to procedural 

resolutions which do not necessarily contain reasoning according to legislation de lege lata. 

Application process and professional literature consider this part of the legislation to be very 

difficult, often perceived as constitutionally non-conforming and contradictory to Article 6 

of the Convention. For these reasons, I also deal with this topic in detail. Due to the fact that 

(non) approval of reconciliation has certain specificities, a specific subchapter is dedicated 

to this type of decision. Since the judgements of the appellate courts have some specificities 

compared to the judgements of the courts of first instance, the reasoning in the judgement of 

the appellate courts are described in fifth chapter. Not a small space of thesis occupies the 

sixth chapter, which deals with the meaning and purpose of reasoning and its individual 

meanings. Due to the fact that the Civil Code has entered into force recently (1. 1. 2014) I 

dedicated the seventh chapter to the section 13 of the Civil Code in relation to the reasoning 

of the judgement, because the principle of reasonable expectation that the legal case will be 

decided analogously like another similar case, significantly increased the importance of 

reasoning. Main task of Conclusion is to answer the research questions asked and to cope 

with the goals defined in the introduction. 

Key words: reasoning in the judgement, right to a fair trial, judgement, resolution 


