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Úvod 

Každý se může domáhat svého práva u soudu a má právo na projednání své věci bez zby-

tečných průtahů. Alespoň takový je základní obsah čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základ-

ních práv a svobod. Jaká bude forma takového projednání věci, je již svěřeno zákonu. Může 

k němu tedy dojít i v řízení rozkazním. 

Ve stále se rozvíjející společnosti každým rokem narůstá počet uzavíraných smluv týkají-

cích se mnoha oblastí lidského života. Jedno ale mají tyto smlouvy společné – téměř vždy z nich 

vyplývá povinnost druhé straně platit. Ne vždy je tato povinnost řádně plněna. Důvody, pro které 

zavázaný svůj dluh neplní, bývají rozličné. Velice často dlužník odmítá platit nikoliv proto, že by 

se svým dluhem nesouhlasil, ale protože nemá z čeho jej zaplatit. Trvá-li takový stav u dlužníka 

dlouhodobě, je namístě uvažovat o jeho řešení insolvenčním řízením. Věřitelé přitom nebývají 

příliš ochotní čekat na plnění, jež jim náleží. Navíc se řídí zásadou, že právo přeje bdělým. S na-

růstajícím počtem smluv tak ve společnosti roste i počet neuspokojených pohledávek, které jsou 

však mnohdy nesporné, neboť dlužník jejich existenci nepopírá. 

Soudy v žádné zemi nemají neomezenou kapacitu ani rozpočet. Dochází-li ve společnosti 

k nárůstu sporů, je třeba učinit patřičné kroky, aby se činnost soudů neúnosně nezpomalila. V zá-

jmu dodržení ústavních zásad je třeba, aby soudy poskytovaly včasnou záruku spravedlnosti 

každému, kdo se na ně se svým právem obrátí. Navyšovat počty soudců není možné donekoneč-

na. Proto se jako vhodný způsob řešení jeví upravit soudní řízení tak, aby jednoduché nesporné 

případy mohly být vyřizovány co nejrychleji a s co nejnižšími náklady. Zapojením zaměstnanců 

soudu do rozhodovací činnosti v těchto věcech se také odlehčuje soudcům, kteří díky tomu mají 

více času věnovat se skutečným právním sporům. 

Takovou zvláštní úpravu občanského soudního řízení představuje právě rozkazní řízení, 

které je vzhledem k svému průběhu předurčeno pro uplatňování nesporných pohledávek. „Toto 

je trend – to znamená posilovat způsoby, jak jednoduše řešit jednoduché soudní spory – který je 

známý v celé Evropě.“1 Je-li daný předpoklad naplněn, může celé rozkazní řízení proběhnout bez 

                                                 
1 Slova někdejšího ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila při 1. čtení návrhu zákona č. 123/2008 Sb., 

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 

Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., 

o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jímž došlo k zavedení elektronického platebního rozkazu. 
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jediného zásahu soudce. Věřitel snadno získá žádaný exekuční titul a záleží na něm, zda jej vůči 

platby neschopnému dlužníku využije ihned, nebo třeba až později během desetileté promlčení 

lhůty od vykonatelnosti titulu.2  

Ve své práci se na základě studia stávající i možné budoucí právní úpravy, významných 

soudních rozhodnutí, odborné literatury a poznatků z praxe budu zabývat rozkazním řízením ja-

ko celkem i jeho dílčími typy se snahou postihnout jej i s přesahy do jiných druhů řízení. Plateb-

ním rozkazům v užším slova smyslu věnuji více prostoru vzhledem k výslovné i nevýslovné, 

avšak zpravidla přijímané použitelnosti jejich úpravy i pro ostatní typy platebních rozkazů. Právě 

na základě této subsidiarity nepovažuji za nezbytné opakovat u věch typů platebních rozkazů to, 

co uvádím již k platebním rozkazům v užším slova smyslu. Části práce vztahující se k těmto ji-

ným typům tudíž zakládám především na jejich odlišnosti od obecné úpravy, na kterou je ve 

zbytku možné odkázat. 

Svou pozornost bych rád zaměřil na mezery ve stávajících procesních předpisech a způ-

soby, jakými se s nimi vypořádávají soudy. V místech, kde to bude možné, upozorním na nejed-

notnost názorů v literatuře, popřípadě na střet teorie vyjádřené literaturou s praxí v soudních roz-

hodnutích. U rozkazního řízení, do nějž žalobci vstupují zpravidla s vidinou rychlého vyřízení 

věci, se pak možná více než v jiných otázkách bude třeba zabývat i judikaturou nižších soudů, 

protože k vyšším soudům dané věci mnohdy vůbec nedoputují. V části práce zabývající se elek-

tronickým rozkazním řízením vedle zvláštností tohoto typu řízení poukáži na základě praktické-

ho zkoumání některých používaných prostředků také na možné problémy spojené s technickou 

úpravou tohoto nejčastějšího řízení. 

Práce je rozvržena do šesti částí. V první části se zaměřím na rozkazní řízení v obecném 

pojetí a jeho význam pro současné soudnictví. Druhá až pátá část pak bude věnována postupně 

platebnímu rozkazu v užším slova smyslu, elektronickému platebnímu rozkazu, směnečnému 

a šekovému platebnímu rozkazu a evropskému platebnímu rozkazu. V závěrečné šesté části této 

práce pak zohledňuji hlavní význam rozkazního řízení jako prostředku ke snadnému získání exe-

kučního titulu a poukazuji na zvláštnosti spojené s jejich uplatněním v řízení vykonávacím 

a v řízení insolvenčním. 

Práce je zpracována podle právního stavu účinného ke dni 15. března 2019. 

                                                 
2 § 640 občanského zákoníku. 
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1. Obecná úprava rozkazního řízení 

1.1. Pojem rozkazního řízení 

Pojmovým znakem rozkazního řízení je forma soudního rozhodnutí. Tím může být pla-

tební rozkaz, elektronický platební rozkaz, směnečný a šekový platební rozkaz nebo evropský 

platební rozkaz. Všechna tato rozhodnutí mají společné, že je v nich žalovanému soudem ulože-

na povinnost, aby ve stanovené lhůtě zaplatil žalobci určenou částku nebo proti rozhodnutí podal 

příslušný procesní prostředek. Pro rozkazní řízení je některý z typů platebního rozkazu výlučnou 

formou rozhodnutí. Meritorní rozhodnutí v jiné formě nelze v rámci rozkazního řízení vydat.3 

Pro úplnost je třeba zmínit i ojedinělý názor některých autorů, že platební rozkaz je rozhodnutím 

konečným, nikoli však meritorním.4 Tento názor podle mého nemůže obstát, má-li mít platební 

rozkaz podle zákona účinky pravomocného rozsudku. Rozkazní řízení bývá považováno za jed-

nu z forem zkráceného řízení spolu s řízením končícím vydáním rozsudku bez nařízení jednání.5 

Podle současné české právní úpravy rozkazní řízení není řízením samostatným, přestože 

mnohá soudní řízení probíhají od počátku do konce jen jako rozkazní, ale je součástí širšího ob-

čanského soudního řízení sporného, v rámci něhož probíhá zpravidla v jeho první fázi.6 Řízení se 

zahajuje žalobou a jeho účastníky jsou žalobce a žalovaný.7 Každý návrh na vydání jakéhokoliv 

typu platebního rozkazu bez ohledu na své označení je žalobou.8 K rozhodnutí platebním rozka-

zem však může dojít i později během řízení, rozkazní řízení tudíž nemusí být nutně spojeno jen 

s počáteční fází řízení.9 Základní právní rámec rozkazního řízení je dán v § 172 až 175 o. s. ř. 

                                                 
3 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena aj. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací : soudy, 

notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, 

mediace. 9. aktualizované vydání. Praha : Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-298-1. s. 350. 
4 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha : 

Wolters Kluwer, 2016. Kniha II. § 79–180 občanského soudního řádu, ISBN 978-80-7552-034-0. s. 551. 
5 HENDRYCH, Dušan; BĚLINA, Miroslav a FIALA, Josef aj. Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-059-1. s. 1 404. 
6 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr aj. Občanský soudní řád : komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2017. 

ISBN 978-80-7400-673-9. s. 723. 
7 § 79 odst. 1 a § 90 o. s. ř. 
8 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka aj. Civilní právo procesní. 2. aktualizované vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2015. 

ISBN 978-80-7380-571-5. s. 177. 
9 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 547. 
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a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým 

se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu. 

Rozkazní řízení je tedy tou fází řízení o žalobě, ve které soud rozhoduje ve věci samé 

některým z typů platebního rozkazu. 

1.2. Význam rozkazního řízení 

1.2.1. Platební rozkazy a elektronické platební rozkazy u okresních soudů 

Pomocí rozkazního řízení dochází ke zrychlení a zjednodušení civilního řízení, čehož 

může využít jak žalobce, tak i soud.10 Většinu nápadu okresních soudů na občanskoprávním 

sporném úseku v posledních letech představují návrhy na vydání elektronického platebního roz-

kazu.11 

Za rok 2018 napadlo do rejstříku EPR u okresních soudů 327 690 návrhů na vydání elek-

tronického platebního rozkazu, dalších 23 624 návrhů bylo převedeno jako nevyřízených z roku 

2017. K vydání elektronického platebního rozkazu došlo ve 279 059 případech, odmítnuto bylo 

jen 3 943 návrhů a k zastavení došlo u 9 756 řízení, z toho ani jednou z důvodu zpětvzetí žaloby. 

K převedení věci do rejstříku C bez předchozího vydání elektronického platebního rozkazu došlo 

u 23 001 případu a do konce roku 2018 nebylo vyřízeno 20 307 návrhů.12 

Z výše uvedeného plyne, že okresní soudy vydávají elektronický platební rozkaz přibliž-

ně v 84 % nápadu do rejstříku EPR. Ve 165 656 případech došlo ke zrušení elektronického pla-

tebního rozkazu soudem zřejmě pro nedoručitelnost a k převedení do rejstříku C. Pouze proti 

11 461 elektronickým platebním rozkazům podal některý žalovaný včasný odpor. K pravomoc-

nému vyřízení věci elektronickým platebním rozkazem tak dochází přibližně v 30 % nápadu do 

rejstříku EPR a v 37 % řízení, v nichž byl elektronický platební rozkaz vydán. Významná je také 

rychlost řízení v rejstříku EPR, neboť 186 859 věcí bylo vyřízeno do 14 dnů a celkem 318 278 

do tří měsíců od zahájení. 

                                                 
10 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2009. I. díl. ISBN 978-

80-7357-460-4. s. 802. 
11 Ministerstvo spravedlnosti. České soudnictví 2017: Výroční statistická zpráva. [Online] 2018. [Citace: 

06.02.2019.] Dostupné z: https://www.justice.cz/documents/12681/719244/2017_vyrocni_stat_zprava.pdf/-

/27ba4524-49cb-4744-b834-2c6812f13e5d. 
12 Viz Příloha č. 1 
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Do rejstříku C u okresních soudů bylo v roce 2018 nově zapsáno 321 397 věcí a dalších 

138 249 bylo převedeno z předešlého roku. Oproti rejstříku EPR je na první pohled zřejmá vý-

razně delší doba řízení projevující se v počtu věcí neukončených v roce zahájení. Plných 201 546 

věcí nového nápadu tvoří převedené návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu. Dal-

ších 48 330 řízení bylo zahájeno žalobcovým návrhem na vydání platebního rozkazu, soud však 

vydal platební rozkaz na návrh jen ve 24 795 případech a u 16 553 návrhů nařídil jednání. Dal-

ších 11 040 platebních rozkazů vydaly okresní soudy bez výslovného návrhu. K pravomocnému 

vyřízení věci platebním rozkazem pak v roce 2018 došlo v 16 448 případech.13 

V rejstříku C bylo v roce 2018 vyřízeno 351 297 věcí, z toho 80 502 nepravomocně. 

Z celkového počtu pravomocně vyřízených věcí z rejstříku C a věcí vyřízených v rejstříku EPR 

jinak než převedením tudíž pravomocné platební rozkazy a elektronické platební rozkazy před-

stavují přibližně 30 %. 

1.2.2. Elektronické, směnečné a šekové rozkazní řízení u krajských soudů 

Krajské soudy jako soudy prvního stupně rozhodují v civilních věcech oproti okresním 

soudům ve výrazně menším procentu případů. Do rejstříku EPR u krajských soudů napadlo v ro-

ce 2018 celkem 277 návrhů a dalších 30 bylo převedeno z předešlého roku. Ve 194 případech 

byl vydán elektronický platební rozkaz, odmítnuto bylo 25 návrhů a řízení zastaveno u 7 věcí. 

Elektronický platební rozkaz byl krajským soudem zrušen v 66 případech, v dalších 21 byl po-

dán včasný odpor žalovaným. Pouze 16 věcí bylo převedeno do rejstříku EC nebo ECm bez 

předchozího vydání elektronického platebního rozkazu. V roce 2018 tudíž mohlo nabýt právní 

moci necelých 100 elektronických platebních rozkazů vydaných krajskými soudy.14 

Významnější je u krajských soudů nápad návrhů na vydání směnečného a šekového pla-

tebního rozkazu, kterých bylo v roce 2018 podáno 4 568. V daném roce pak soudy vydaly 4 055 

směnečných a šekových platebních rozkazů.15 

                                                 
13 Viz Přílohy č. 2 a 3. 
14 Viz Příloha č. 4. 
15 Viz Příloha č. 5. 
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1.3. Zásady rozkazního řízení 

Nejvýraznější odlišnost rozkazního řízení spočívá v rozhodování soudu bez slyšení žalo-

vaného16. K vydání některého typu platebního rozkazu může dojít pouze v řízení, v němž žalob-

ce uplatnil právo na zaplacení peněžité částky, přičemž soud svým rozhodnutím žalovanému 

uloží povinnost zaplatit žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení.17 Možnost obrany žalo-

vaného je stále zajištěna, když žalovaný může proti doručenému platebnímu rozkazu snadno po-

dat odpor, čímž dojde k jeho zrušení18. 

Soud před vydáním platebního rozkazu nezkoumá pouze formální předpoklady pro jeho 

vydání, ale je povinen posoudit také důvodnost žaloby, tedy zda uplatněné právo vyplývá ze sku-

tečností tvrzených žalobcem.19 Pokud uplatněné právo z žaloby byť i jen částečně nevyplývá, 

nelze platební rozkaz vydat.20 To platí obdobně, pokud ze skutkových tvrzení nevyplývá jen ně-

který ze společně uplatněných nároků.21 K vydání platebního rozkazu se jednání nenařizuje 

a dokazování neprovádí.22 Pravdivost žalobcových tvrzení soud nezkoumá.23 

1.4. Zvláštní úprava doručování 

Doručování v rozkazním řízení se řídí přísnější úpravou, která vylučuje možnost náhrad-

ního doručení samotného platebního rozkazu žalovanému a zároveň vyžaduje, aby mu bylo do-

ručováno do vlastních rukou.24 Jedině tímto způsobem lze zajistit rovnost účastníků v řízení, 

když vydání platebního rozkazu probíhá bez slyšení žalovaného.25 Pouze v případě, kdy žalova-

ný ve smyslu § 50c o. s. ř. odepře přijetí doručovaného platebního rozkazu, odmítne na výzvu 

doručujícího orgánu prokázat svou totožnost nebo odmítne poskytnout jinou součinnost nezbyt-

nou k jeho řádnému doručení, může se daný platební rozkaz považovat za doručený, aniž by se 

dostal do faktické dispozice žalovaného, byl-li žalovaný o takovém následku poučen.26 

                                                 
16 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena aj. Civilní právo procesní. s. 350. 
17 § 172 odst. 1 věta druhá o. s. ř. 
18 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 727. 
19 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 543. 
20 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. 32 Odo 382/2004. 
21 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4311/2011. 
22 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena aj. Civilní právo procesní. s. 350. 
23 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 803. 
24 § 173 odst. 1 o. s. ř. 
25 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 11. 2000, sp. zn. II. ÚS 406/2000. 
26 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 548. 
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1.5. Osoby rozhodující v rozkazním řízení 

1.5.1. Samosoudce a senát 

Pro rozkazní řízení platí obecná úprava o. s. ř. o obsazení soudu při rozhodování s níže 

uvedenými výjimkami. Probíhá-li rozkazní řízení u okresního soudu, rozhoduje v něm samo-

soudce, nikoliv senát, a to ani v řízení ve věcech pracovních.27 U krajského soudu, kde probíhá 

rozkazní řízení, rozhoduje také pouze samosoudce.28 Jen Městský soud v Praze bude rozhodovat 

ve specializovaném senátu složeném z předsedy senátu a dvou soudců ve sporech o nárocích tý-

kajících se průmyslového vlastnictví.29 

1.5.2. Soudní tajemník a justiční čekatel 

Předseda soudu je oprávněn pověřit rozhodováním v rozkazním řízení i další osoby mimo 

soudce. Soudní tajemník může na základě takového pověření rozhodovat o návrhu na vydání pla-

tebního rozkazu v užším slova smyslu, jehož vydání je žalobcem v žalobě výslovně navrhováno, 

a dále o návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu a evropského platebního rozkazu.30 

Pouze pokud ve věci došlo k vydání některého z těchto tří rozhodnutí, přísluší soudnímu tajem-

níkovi činit úkony za účelem řádně přípravy jednání podle § 114a o. s. ř. nebo rozhodnout usne-

sením v podobě kvalifikované výzvy podle § 114b odst. 2 o. s. ř.31 Justiční čekatel je vedle toho 

podle stávající úpravy oprávněn rozhodovat dokonce i o návrhu na vydání směnečného a šeko-

vého platebního rozkazu a může vydat platební rozkaz v užším slova smyslu i bez výslovného 

žalobcova návrhu.32 

Odvolání proti rozhodnutí soudního tajemníka nebo justičního čekatele se předloží nejpr-

ve předsedovi senátu nebo samosoudci, který odvolání buď zcela vyhoví, nebo jej postoupí sou-

                                                 
27 § 36a odst. 2 a § 172 odst. 1 věta poslední o. s. ř. 
28 § 36a odst. 3 o. s. ř. 
29 § 6 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství, ve 

znění pozdějších předpisů. 
30 § 6 odst. 2 písm. j) jednacího řádu. 
31 § 6 odst. 2 písm. f) jednacího řádu. 
32 § 6a jednacího řádu per eliminationem. 
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du druhého stupně.33 Pokud předseda senátu nebo samosoudce takovému odvolání vyhověl, lze 

i jeho usnesení napadnout odvoláním stále jako rozhodnutí soudu prvního stupně.34 

1.5.3. VSÚ a asistent soudce 

VSÚ může vydávat všechny typy platebních rozkazů, v případě platebního rozkazu v už-

ším slova smyslu i bez výslovného návrhu, a to na základě pověření předsedy senátu, nebo bez 

pověření, v závislosti na rozvrhu práce daného soudu.35 Kvalifikovanou výzvu lze vydat osobou 

VSÚ i v případě, že nedošlo k vydání žádného typu platebního rozkazu.36 Předseda senátu je 

oprávněn udělovat VSÚ závazné pokyny.37 Ve stejném rozsahu jako VSÚ se na rozhodování po-

dílí také asistent soudce.38 

Úprava postupu soudu při odvolání proti rozhodnutí vydanému VSÚ nebo asistentem 

soudce je stejná jako u rozhodnutí vydaného soudním tajemníkem nebo justičním čekatelem.39 

Jedná-li se však o rozhodnutí, které nelze napadnout odvoláním, odporem nebo námitkami podle 

o. s. ř., je účastníku řízení navíc dáno právo podat proti takovému rozhodnutí zvláštní druh námi-

tek bez novot. O těchto námitkách rozhoduje předseda senátu. Pro námitky platí obdobně úprava 

o. s. ř. pro odvolání včetně právní moci rozhodnutí.40 

                                                 
33 § 7 odst. 1 jednacího řádu. 
34 § 7 odst. 2 jednacího řádu. 
35 § 4 odst. 2 zákona o VSÚ a § 11 zákona o VSÚ per eliminationem. 
36 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2012, sp. zn. 21 Cdo 4259/2011. 
37 § 5 zákona o VSÚ 
38 § 36a odst. 5 zákona 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. 
39 § 9 odst. 1 zákona o VSÚ. 
40 § 9 odst. 2 zákona o VSÚ. 
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2. Platební rozkaz 

2.1. Předpoklady pro vydání platebního rozkazu 

Aby bylo možno v řízení vůbec uvažovat o vydání platebního rozkazu, je nezbytné, aby 

se žalobce domáhal zaplacení peněžité částky.41 Dále musí být soud přesvědčen, že uplatněné 

právo vyplývá ze skutečností uvedených žalobcem.42 Soud však sám nevyhledává skutečnosti, 

které by žalobcovo právo vylučovaly.43 Navrhuje-li žalobce přímo vydání platebního rozkazu, 

měl by mu soud vyhovět, ledaže je žaloba zřejmě nedůvodná.44 Žalobcem uplatněný nárok by 

měl logicky vyplývat z jeho skutkových tvrzení, tak aby jej soud mohl podřadit pod konkrétní 

právní normu a na základě takové normy žalobci nárok přiznat.45 

V případě, kdy není znám pobyt žalovaného nebo by mu platební rozkaz měl být doručo-

ván do ciziny, vydal jej nelze.46 Z toho důvodu ani není možné doručovat platební rozkaz opa-

trovníkovi žalovaného ustanovenému podle § 29 odst. 3 o. s. ř. z důvodu neznámého pobytu ža-

lovaného.47 I v rámci rozkazního řízení je soud dále povinen zkoumat, zda jsou splněny 

podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé ve smyslu § 103 o. s. ř. 

2.2. Výslovný návrh na vydání platebního rozkazu 

K vydání platebního rozkazu není nezbytný výslovný návrh žalobce.48 V teorii však ne-

panuje shoda v odpovědi na otázku, zda je soud povinen vyhovět výslovnému návrhu na vydání 

platebního rozkazu. To platí obdobně i pro opačný případ, kdy si jej žalobce nepřeje vydávat, 

přestože by k tomu jinak byly splněny zákonné předpoklady. Názoru, že žalobcův návrh není pro 

soud závazný a vydání či nevydání platebního rozkazu zaleží kromě zákonných předpokladů jen 

                                                 
41 KINDL, Milan, ŠÍMA, Alexander a DAVID, Ondřej. Občanské právo procesní. 2. rozšířené vydání. Plzeň : 

Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-098-7. s. 233. 
42 § 172 odst. 1 o. s. ř. 
43 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 11. 2012, sp. zn. 25 Cdo 4000/2011. 
44 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 542. 
45 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 803. 
46 § 172 odst. 2 o. s. ř. 
47 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 547. 
48 srov. § 172 odst. 1 o. s. ř. v původním znění účinném do 31. 3. 1982. 
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na úvaze soudu, lze přisvědčit z toho důvodu, že právě soudu může být z jeho úřední činnosti 

spíše známa osoba žalovaného a okolnosti, za kterých je tomuto žalovanému v jiných řízeních 

doručováno.49 Jestliže soud s vysokou pravděpodobností předpokládá nedoručitelnost platebního 

rozkazu, jehož vydání žalobce navrhuje, bude nepochybně v zájmu hospodárnosti a rychlosti ří-

zení, pokud namísto jeho vydání nařídí rovnou jednání. 

Opačný názor, tedy že soud vyhoví výslovnému návrhu na vydání platebního rozkazu 

vždy při splnění zákonných předpokladů, se opírá zejména o dispoziční zásadu civilního sporné-

ho procesu, ve kterém je třeba respektovat nezávislou vůli jednotlivce v postavení žalobce.50 

Vzhledem k tomu, že podle současné právní úpravy soud o nevydání platebního rozkazu nevy-

dává žádné, byť neodůvodněné usnesení, proti kterému by se žalobce mohl bránit, jeví se argu-

mentace nepřípustnou libovůlí soudu při nevyhovění žalobcově návrhu jako přesvědčivá.51 

Pomocí stejných argumentů lze řešit i problém vázanosti soudu žádostí žalobce o nevy-

dání platebního rozkazu. V závislosti na způsobu formulace ze strany žalobce je možné rozlišit 

dva druhy takové žádosti. V prvním případě žalobce pouze použije v petitu žaloby slovo „rozsu-

dek“, zatímco ve druhém případě navíc výslovně požádá soud, aby platební rozkaz nevydával. 

Pouhý návrh typu soudního rozhodnutí v petitu bez výslovné a odůvodněné žádosti žalobce je 

zjevně méně účinným a méně vhodným způsobem, jak se může žalobce pokusit ovlivnit typ 

soudního rozhodnutí, přesto je i tato možnost zmiňována.52 Důvodem k postupu žalobce, který si 

nepřeje vydání platebního rozkazu, bude především znalost poměrů žalovaného. Žalobce by měl 

svou výslovnou žádost odůvodnit uvedením skutečností, z nichž bude vyplývat, že by se platební 

rozkaz žalovanému zřejmě ani nepodařilo doručit.53 Jiný důvod, pro který by žalobce upřednost-

ňoval vydání rozsudku před platebním rozkazem, ani není komentářovou literaturou předpoklá-

dán. Pokud soud žalobcově žádosti nevyhoví a platební rozkaz vydá, nemá žalobce ani v tomto 

případě účinnou možnost se proti takovému postupu bránit. 

Vzhledem k výše uvedenému se mi zdá jako nejschůdnější způsob umožnit soudu nevy-

dávat platební rozkaz, přestože žalobce jeho vydání výslovně navrhuje a jsou splněny zákonné 

předpoklady, pokud k tomu soud povede závažný důvod, zejména vysoce pravděpodobná nedo-

ručitelnost platebního rozkaz. Naopak jestliže žalobce výslovně žádá platební rozkaz nevydávat 

a svou žádost podloží přesvědčivými důvody, soud by měl žalobcovo přání respektovat. 

                                                 
49 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 722. 
50 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 806. 
51 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 542. 
52 Tamtéž. 
53 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 543. 
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Popsaný stav může být výzvou pro zákonodárce, aby pravidla pro vydávání platebního 

rozkazu bez návrhu jen podle uvážení soudu a pro odepření žalobcem navrhovaného vydání pla-

tebního rozkazu stanovil podrobněji. Podle zveřejněných tezí věcného záměru civilního řádu 

soudního se do budoucna předpokládá vydávání platebních rozkazů výlučně na návrh žalobce 

a  současně vždy při splnění zákonných předpokladů.54 

2.3. Obsah platebního rozkazu 

2.3.1. Hlavní výrok 

V rámci platebního rozkazu musí být rozhodnuto o celém nároku nebo všech společně 

uplatněných nárocích.55 Každý platební rozkaz obsahuje nejméně dva výroky.56 Prvním výrokem 

soud uloží žalovanému, aby žalobci do 15 dnů zaplatil uplatněnou pohledávku nebo podal odpor. 

V platebním rozkazu nelze žalovanému uložit jiné než peněžité plnění.57 Výše peněžitého plnění 

není omezena. Prostřednictvím platebního rozkazu nelze ukládat zaplacení pohledávky splatné 

v budoucnu.58 Výrok může být vyjádřen také v cizí měně.59 

2.3.2. Nákladový výrok a výrok o soudním poplatku 

Nebude-li platební rozkaz zrušen, stane se rozhodnutím, kterým se řízení končí. Ve dru-

hém výroku tudíž soud uloží žalovanému nahradit žalobci do 15 dnů náklady řízení.60 Pokud 

však z žaloby nebo z k ní připojených listin nebude vyplývat, že žalobce zaslal žalovanému nej-

méně 7 dnů před podáním žaloby výzvu k plnění podle § 142a odst. 1 o. s. ř., soud může rozhod-

nout tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.61 Jelikož lze platebním 

rozkazem rozhodovat jen o peněžitém plnění, jehož se žalobce domáhá, bude se podmínka zaslá-

                                                 
54 DOBROVOLNÁ, Eva; DVOŘÁK, Bohumil a LAVICKÝ, Petr aj. Věcný záměr civilního řádu soudního. 

[Online] 2017. [Citace: 23.02.2019.] Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-

content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf. 
55 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 723. 
56 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 549. 
57 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 803. 
58 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 544. 
59 § 155 odst. 2 o. s. ř. per analogiam 
60 § 151 odst. 1 a § 172 odst. 1 o. s. ř. 
61 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2015, sp. zn. 29 Cdo 4388/2013. 
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ní výzvy k plnění pro přiznání náhrady nákladů řízení žalobci zkoumat v rozkazním řízení vždy. 

Dřívější názor, podle něhož představují ustanovení o platebním rozkazu zvláštní úpravu, která 

nedovoluje soudu rozhodnout o nákladech řízení jinak, než že jejich zaplacení uloží žalobci,62 je 

možno dnes vzhledem k ustálenosti rozhodovací praxe Nejvyššího soudu o této otázce považovat 

za překonaný. Žalobce má každopádně možnost proti výroku o náhradě nákladů řízení podat od-

volání a v následném odvolacím řízení tvrzení o zaslání předžalobní výzvy doplnit. 

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení není soud vázán žalobcovým návrhem. Jestliže 

se však od něj odchýlí, měl by své rozhodnutí alespoň stručně zdůvodnit.63 Pokud je žalobce 

osvobozen od soudního poplatku za podání žaloby a žalovaný ne, soud uloží žalovanému také 

zaplacení soudního poplatku.64 

2.4. Kvalifikovaná výzva 

2.4.1. Předpoklady vydání 

Podle § 114b odst. 1 o. s. ř. soud může právě při rozhodování platebním rozkazem vydat 

tzv. kvalifikovanou výzvu ve formě usnesení, jímž žalovanému uloží, „aby se ve věci písemně 

vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodu-

jící skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovo-

lává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení.“ Povaha věci a okolnosti případu nej-

sou při rozhodování pomocí platebního rozkazu relevantní.65 Lze se však setkat i s opačným 

názorem,66 jemuž by mohla svědčit skutečnost, že to je v konečném důsledku pouze soud, kdo 

volí formu rozhodnutí ve věci a tím předurčuje, zda kvalifikovanou výzvu bude možno vydat, či 

nikoli. Podle Nejvyššího soudu jsou ale podmínky pro vydání platebního rozkazu přísnější než 

obecné podmínky vydání kvalifikované výzvy.67 Z toho podlé mého názoru vyplývá závěr, že při 

                                                 
62 Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 5. 2013, sp. zn. 14 Co 264/2013. 
63 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 547. 
64 § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
65 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. 32 Odo 382/2004. 
66 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 480. 
67 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 8. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3597/2007. 
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splnění podmínek pro vydání platebního budou vždy splněny i podmínky pro vydání kvalifiko-

vané výzvy. Případným návrhem žalobce na vydání kvalifikované výzvy soud vázán není.68 

2.4.2. Spojení s platebním rozkazem 

V usnesení se stanoví lhůta k vyjádření v délce nejméně 30 dnů ode dne uplynutí lhůty 

k podání odporu.69 Kvalifikovaná výzva nesmí být žalovanému doručena dříve než platební roz-

kaz, proto musí být při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb obsažena 

v téže zásilce.70 Je přitom možné, aby výrok s kvalifikovanou výzvou byl součástí stejné listiny 

jako platební rozkaz, a přitom si zachoval svou povahu usnesení bez ohledu na označení listi-

ny.71 Spojení platebního rozkazu s kvalifikovanou výzvou do jedné listiny předpokládá také Mi-

nisterstvo spravedlnosti.72 Povinnost k vyjádření by měla být žalovanému stanovena podmíněně 

pro případ, že žalovaný podá proti platebnímu rozkazu odpor.73 

2.4.3. Následky kvalifikované výzvy a možnosti obrany 

V případě, že žalovaný kvalifikované výzvě nevyhoví, nastane fikce uznání nároku žalo-

vaným.74 Soud je povinen na základě takového uznání rozhodnout ve věci rozsudkem pro uznání 

z úřední povinnosti.75 Aby se však mohl žalovaný uspokojivě vyjádřit, musí mu být nejpozději 

společně s kvalifikovanou výzvou doručena také celá žaloba, v opačném případě lze vydání roz-

sudku pro uznání ze strany žalovaného úspěšně napadnout.76 

Vydání kvalifikované výzvy brání, pokud žalovaný již podal proti platebnímu rozkazu 

odpor a uvedl v něm své námitky proti žalobě včetně jejich zdůvodnění.77 Povinnost uloženou 

                                                 
68 SVOBODA, Karel; HAMUĽÁKOVÁ, Klára a ŠÍNOVÁ, Renáta aj. Civilní proces. Obecná část a sporné 

řízení. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. Obecná část a sporné řízení, ISBN 978-80-7400-279-3. s. 213. 
69 § 114b odst. 3 o. s. ř. 
70 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2004, sp. zn. 32 Odo 890/2003. 
71 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2003, sp. zn. 32 Odo 616/2003. 
72 Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2017 ze dne 29. 12. 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/43, o vydání vzorů 

„tr. ř., o. s. ř., z. ř. s., k. ř., d. ř.“, doporučených pro použití v trestním a v občanském soudním řízení.  
73 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2005, sp. zn. 30 Cdo 2602/2004. 
74 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 476. 
75 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 9. 2010, sp. zn. 25 Cdo 3396/2008. 
76 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 28 Cdo 1230/2008. 
77 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. 23 Cdo 4558/2008. 
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kvalifikovanou výzvou může žalovaný splnit také přímo v rámci odporu.78 Proti kvalifikované 

výzvě jako usnesení není odvolání přípustné.79 Vydal-li však takové usnesení VSÚ nebo asistent 

soudce, jsou proti němu přípustné námitky.80 

2.5. Doručování platebního rozkazu 

2.5.1. Doručování žalovanému 

Aby mohl platební rozkaz nabýt právní moci a stát se vykonatelným, musí být nejprve 

doručen žalovanému do vlastních rukou nikoli fikcí.81 Zákon tedy stanovuje, že v případě doru-

čování platebního rozkazu žalovanému nelze použít § 49 odst. 4 o. s. ř. a považovat písemnost za 

doručenou uplynutím 10denní ukládací lhůty. Nevyzvednutý platební rozkaz se po uplynutí lhůty 

vrací odesílajícímu soudu.82 Pokud žalovaný i přes ústní či písemné poučení o následcích tako-

vého chování odepře přijetí písemnosti, odmítne prokázat svou totožnost na výzvu doručujícího 

orgánu nebo odmítne poskytnout jinou součinnost nezbytnou k řádnému doručení, bude se za 

den doručení považovat den takového odepření nebo odmítnutí.83 Žalovanému nelze doručovat 

platební rozkaz do ciziny.84 

Podle dne doručení platebního rozkazu žalovanému lze přesně určit lhůtu k podání odpo-

ru. Originál platebního rozkazu soud založí do spisu.85 Účastníkům soud doručuje stejnopisy.86 

Takový stejnopis podepíše ten, kdo jej vyhotovil, a v elektronické podobě jej lze namísto podpi-

su označit uznávanou elektronickou značkou soudu (nyní správně kvalifikovanou elektronickou 

pečetí).87 

                                                 
78 DRÁPAL, Ljubomír. Příprava jednání a projednání věci samé ve sporném řízení před soudem prvního stupně 

po novele občanského soudního řádu. Právní rozhledy. 2002, 5. Mimořádní příloha s. 1–32. ISSN 1210-6410. 
79 § 202 odst. 1 písm. h) o. s. ř. 
80 Srov. výše. 
81 § 173 odst. 1 o. s. ř. 
82 § 49 odst. 5 o. s. ř. 
83 § 50c odst. 1 a 2 o. s. ř. 
84 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena aj. Civilní právo procesní. s. 351. 
85 § 14 odst. 1 kancelářského řádu 
86 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2005, sp. zn.: 20 Cdo 891/2004. 
87 § 21b odst. 2 a 3 jednacího řádu. 
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2.5.2. Doručování žalobci 

Kromě žalovaného by měl soud doručit platební rozkaz také žalobci.88 Zákon neobsahuje 

pro tyto účely zvláštní úpravu. Pokud tedy soud nenařídí, že platební rozkaz musí být doručen 

žalobci do vlastních rukou, nebo nevyloučí náhradní doručení, bude možné jej žalobci doručit 

jako jinou písemnost vhozením do schránky podle § 50 odst. 1 o. s. ř.89 Lze se však setkat 

i s názorem, že doručení žalobci by mělo být s ohledem na účinky platebního rozkazu provedeno 

do vlastních rukou a s možností náhradního doručení na základě analogického použití úpravy do-

ručování rozsudku v § 158 odst. 2 o. s. ř.90 Doručení do vlastních rukou považuji za vhodnější 

z hlediska nižší pravděpodobnosti podání návrhu na prominutí zmeškání lhůty, ale nikoliv za ne-

zbytně nutné. Žalobci sice nepřísluší napadnout samotný platební rozkaz, neboť ten je vydán 

v jeho prospěch, nadále se však může odvolat proti výroku o náhradě nákladů řízení. 

2.5.3. Zvláštnosti doručování do datové schránky 

Jestliže má žalovaný zpřístupněnu datovou schránku, je soud povinen mu doručovat pla-

tební rozkaz do této schránky.91 Ani při doručování do datové schránky nemůže v případě pla-

tebního rozkazu nastat fikce doručení.92 Soud v datové zprávě, kterou je platební rozkaz zasílán, 

vyznačí, že je určen do vlastních rukou adresáta.93 

Kvalifikovaná výzva, kterou může soud vydat společně s platebním rozkazem, se řídí 

stejnými pravidly pro doučování, avšak s jedinou výjimkou. Při doručování kvalifikované výzvy 

do datové schránky neplatí zákaz náhradního doručení.94 Při společném doručování platebního 

rozkazu s kvalifikovanou výzvou do datové schránky se doručování bude řídit dvojím režimem. 

Pokud se žalovaný nebo jiná osoba s přístupem k doručované písemnosti nepřihlásí do datové 

schránky ve lhůtě 10 dnů od dodání, bude se na platební rozkaz pohlížet jako na nedoručený, za-

tímco u kvalifikované výzvy, jež může být obsažena dokonce v téže listině, nastane podle převa-

                                                 
88 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 808. 
89 SVOBODA, Karel; HAMUĽÁKOVÁ, Klára a ŠÍNOVÁ, Renáta aj. Civilní proces. Obecná část a sporné říze-

ní. s. 223. 
90 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 808. 
91 § 45 odst. 2 o. s. ř. 
92 § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
93 § 19 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. 
94 § 114b odst. 4 o. s. ř. 
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žujícího názoru soudů fikce doručení.95 Lhůtu pro vyhovění kvalifikované výzvě pak bude třeba 

počítat přímo ode dne doručení. V tomto směru je vhodné připomenout, že právnické osobě zří-

zené zákonem nebo zapsané v obchodním rejstříku, organizační složce podniku zahraniční práv-

nické osoby zapsané v obchodním rejstříku, advokátu, daňovému poradci, statutárnímu auditoro-

vi, insolvenčnímu správci a orgánu veřejné moci zřizuje Ministerstvo vnitra datovou schránku 

automaticky a její znepřístupnění na žádost není možné.96 

2.6. Zrušení platebního rozkazu soudem 

2.6.1. Zrušení pro nedoručitelnost 

Soud je povinen svým usnesením zrušit platební rozkaz, který se nepodařilo žalovanému 

doručit.97 Ke zrušení se přistoupí i tehdy, pokud nebyl doručen jen některému z více žalovaných, 

a to i tehdy, jedná-li se o samostatné společenství.98 Naproti tomu při nedoručení platebního roz-

kazu žalobci ke zrušení nedochází.99 

Proti usnesení, kterým soud zrušil platební rozkaz pro jeho nedoručitelnost, již není pří-

pustné odvolání.100 O to větší by měla být pečlivost soudu při zjišťování adresy žalovaného a do-

ručování na ni, aby k rušení platebního rozkazu nedocházelo jen v důsledku soudního pochybení. 

Bylo-li však takové usnesení vydáno VSÚ nebo asistentem soudce, jsou proti němu přípustné 

námitky.101 Usnesení o zrušení platebního rozkazu by mělo být doručováno účastníkům, neboť je 

to třeba pro vedení řízení.102 Zákon také nevylučuje, aby usnesení o zrušení bylo vyhlášeno až 

během jednání, které soud nejprve nařídil.103 

Na rozdíl od platebního rozkazu lze předvolání k jednání doručovat žalovanému i ná-

hradním způsobem.104 Vzhledem k této skutečnosti je zřejmě z hlediska rychlosti a hospodárnos-

ti řízení vhodnější, aby je soud neprodlužoval opakovanými pokusy o doručení platebního rozka-

                                                 
95 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 550. 
96 § 4 odst. 3, § 5 odst. 1, § 6 odst. 1 a § 11 odst. 5 zákona č. 300/2008 Sb. 
97 § 173 odst. 2 o. s. ř. 
98 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 809. 
99 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 726. 
100 § 202 odst. 1 písm. n) o. s. ř. 
101 Srov. bod 1.5.3. 
102 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 550. 
103 Tamtéž. 
104 § 115 o. s. ř. a contrario. 
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zu žalovanému na všechny známé adresy a prostřednictvím různých doručujících orgánů.105 Po 

včasném zrušení nedoručitelného platebního rozkazu a nařízení jednání soud může rozhodnout 

rozsudkem pro zmeškání, pokud se žalobce k jednání dostaví a tento postup navrhne.106 

Podle tezí věcného záměru civilního řádu soudního by se nemožnost řádného doručení 

platebního rozkazu žalovanému měla stát novou okolností bránící již v jeho samotném vydání 

namísto dosavadní okolnosti neznámého pobytu žalovaného.107 Osobně považuji stávající úpravu 

za dostačující, navrhovaná změna by mohla otevřít novou cestu pro libovůli soudů ohledně vy-

dávání a nevydávání platebních rozkazů, neboť právě jen neznámý pobyt žalovaného je jedinou 

skutečností přímo vedoucí k nevyvratitelnému závěru o nedoručitelnosti. Pokud by zde byla sku-

tečná potřeba rozšířit důvody, pro které nelze platební rozkaz vydat, měly by být tyto stanoveny 

výslovně takovým způsobem, aby jejich naplnění bylo možné bez pochybností ověřit. 

2.6.2. Zrušení pro zpětvzetí žaloby 

Kromě nedoručitelnosti platebního rozkazu žalovanému je soud povinen jej zrušit v od-

povídajícím rozsahu, pokud žalobce vezme žalobu zpět dříve, než platební rozkaz nabude právní 

moci nebo je zrušen podáním odporu.108 K vydání platebního rozkazu by mělo zásadně docházet 

před prvním jednáním ve věci, z toho důvodu se nebude přihlížet k případnému nesouhlasu žalo-

vaného se zpětvzetím žaloby.109 Proti tomuto usnesení odvolání přípustné je. Povinnost soudu 

zrušit platební rozkaz trvá i tehdy, pokud mezi podáním zpětvzetí žaloby a okamžikem, kdy soud 

o zrušení rozhoduje, uplynula 15denní lhůta od doručení platebního rozkazu žalovanému.110 

                                                 
105 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 549. 
106 § 153b odst. 1 o. s. ř. 
107 DOBROVOLNÁ, Eva; DVOŘÁK, Bohumil a LAVICKÝ, Petr aj. Věcný záměr civilního řádu soudního. 

[Online] 2017. [Citace: 23.02.2019.] Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-

content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf. 
108 § 96 odst. 2 o. s. ř. 
109 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 8. 1992, sp. zn. 7 Co 4/92. 
110 SVOBODA, Karel; HAMUĽÁKOVÁ, Klára a ŠÍNOVÁ, Renáta aj. Civilní proces. Obecná část a sporné 

řízení. s. 223. 
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2.7. Odpor a odvolání 

2.7.1. Účinky odporu 

Jakmile žalovaný převezme platební rozkaz, nabízí se mu tři základní možnosti, jak na 

něj zareagovat. Žalovaný může dobrovolně splnit uloženou povinnost a zaplatit žalobci 

v 15denní lhůtě uplatněnou pohledávku a náklady řízení. Nebo žalovaný zůstane nečinný, čímž 

se však vystavuje nebezpečí soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Třetí možností je pro 

žalovaného podání odporu proti platebnímu rozkazu. 

Žalovaný není povinen svůj odpor zdůvodňovat.111 Je ale vhodné, aby tak učinil.112 Po-

kud soud chce přimět žalovaného k vyjádření ve věci, učiní tak prostřednictvím kvalifikované 

výzvy.113 Podáním včasného odporu se platební rozkaz ruší v plném rozsahu, aniž by o takovém 

následku soud zvlášť rozhodoval. Ke zrušení platebního rozkazu dochází vždy ve vztahu ke 

všem žalobcům a žalovaným bez ohledu na jejich vzájemné postavení.114 

2.7.2. Lhůta k podání odporu a jeho odmítnutí 

K podání včasného odporu ho postačí předat nejpozději poslední den lhůty orgánu, který 

má povinnost jej doručit soudu, jenž platební rozkaz vydal.115 Byl-li odpor podán až po uplynutí 

15 dnů od doručení žalovanému, soud takový odpor usnesením odmítne.116 Odpor podaný k ji-

nému soudu, než který vydal platební rozkaz, včasný nebude, ledaže dojde k příslušnému soudu 

ještě ve lhůtě.117 Odpor bude usnesením odmítnut také tehdy, podá-li jej neoprávněná osoba.118 

Žalobce k podání odporu oprávněn není. Proti usnesení o odmítnutí odporu je přípustné odvolá-

ní. 

Pozdní odpor neovlivňuje právní moc a vykonatelnost platebního rozkazu. Při soudním 

výkonu rozhodnutí nebo exekuci posoudí včasnost podaného odporu proti platebnímu rozkazu, 

                                                 
111 § 174 odst. 3 část věty první za středníkem o. s. ř. 
112 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena aj. Civilní právo procesní. s. 351. 
113 Srov. výše. 
114 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 812. 
115 § 57 odst. 3 o. s. ř. 
116 § 174 odst. 3 část věty první před středníkem o. s. ř. 
117 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2001, sp. zn. 33 Odo 320/2001. 
118 § 174 odst3 věta poslední o. s. ř. 
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který je v daném řízení exekučním titulem, přímo soud nařizující výkon rozhodnutí nebo exe-

kuční soud, pokud nevyčká na rozhodnutí nalézacího soudu.119 

Žalovaný je oprávněn žádat o prominutí zmeškání lhůty k podání odporu.120 Řízení o ta-

kové žádosti nemá vliv na vykonatelnost platebního rozkazu, ani pokud byl žádosti přiznán od-

kladný účinek podle § 58 odst. 2 o. s. ř.121 Pokud soud stanovil lhůtu k podání odporu nesprávně, 

nelze za opožděný považovat odpor žalovaného, který se řídil takovým nesprávným poučením 

soudu o možnosti podat odpor.122 

2.7.3. Obsah odporu 

Odpor proti platebnímu rozkazu není v judikatuře považován za první úkon, který žalo-

vanému přísluší a v němž by měl uplatnit svou případnou námitku místní nepříslušnosti podle 

§ 105 odst. 1 věty třetí o. s. ř.123 To platí obdobně pro námitku, že věc má být projednána před 

rozhodcem nebo rozhodčí komisí spolku podle § 106 odst. 1 části věty první před středníkem 

o. s. ř. Stejně tak nelze považovat podání odporu za účast žalovaného v řízení ve smyslu čl. 26 

odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 

o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 

(přepracované znění), ani když se žalovaný již v tomto odporu věcně vyjádří.124 Vyjádření žalo-

vaného na základě kvalifikované výzvy ale již takovým prvním úkonem bude.125 

Odpor se posuzuje podle jeho obsahu bez ohledu na označení.126 Za odpor je třeba pova-

žovat i takové podání, v němž žalovaný proti uplatňovanému nároku nic nenamítá, nebo jej do-

konce uznává a případně žádá o splátkový kalendář nebo odložení splatnosti.127 Náležitosti odpo-

ru splňuje již samotný e-mail, z jehož obsahu vyplývá vůle žalovaného podat proti platebnímu 

rozkazu odpor, pokud je podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo do 3 dnů doplněn 

                                                 
119 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2009, sp. zn. 20 Cdo 3866/2007. 
120 § 58 odst. 1 o. s. ř. 
121 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2009, sp. zn. 20 Cdo 3866/2007. 
122 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 7. 2013, sp. zn. 21 Cdo 1993/2012. 
123 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2006, sp. zn. 33 Odo 1455/2006. 
124 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 30 Cdo 2784/2016. 
125 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2006, sp. zn. 33 Odo 1455/2006. 
126 § 41 odst. 2 o. s. ř. 
127 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 546. 
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ve smyslu § 42 odst. 2 o. š. ř.128 Žalovaný může odvolat odpor jen tehdy, dojde-li odvolání soudu 

nejpozději současně s odporem, jinak se k odvolání odporu nepřihlíží.129 

2.7.4. Možná budoucí úprava odporu 

Podle tezí věcného záměru civilního řádu soudního se v budoucnu předpokládá změna 

ohledně následků odporu, kdy ke zrušení platebního rozkazu na základě odporu by docházelo až 

rozhodnutím soudu a přípustný by byl také odpor jen proti části nároku nebo proti lhůtě k plnění, 

který by vedl k pouze částečnému zrušení platebního rozkazu rozhodnutím soudu.130 

Zejména zrušení platebního rozkazu jen co do lhůty ke splnění povinnosti považuji za 

užitečný nástroj, jakým soud může urychlit řízení a předcházet dalšímu navyšování nákladů říze-

ní, které bude muset žalovaný hradit. Pokud dnes žalovaný podá odpor jen z toho důvodu, že 

v relativně krátké 15denní lhůtě není schopen požadovanou částku zaplatit, soud mnohdy rovnou 

nařídí jednání, ačkoliv by zpravidla postačilo vyzvat žalobce k vyjádření a poté o témže nároku 

rozhodnout rozsudkem pro uznání, jestliže to obsah podání žalovaného dovoluje. Při účasti ža-

lobce u jednání, zejména je-li žalobce zastoupen advokátem, ale výše nákladů řízení může pod-

statně vzrůst, a i když je nakonec žalovanému vyhověno v jeho žádosti o odklad splatnosti nebo 

stanovení splátkového kalendáře, částka, kterou je povinen zaplatit, bude často výrazně vyšší, 

než kdyby odpor nepodal. 

Na druhou stranu je třeba připustit, že případné zavedení „částečného“ odporu by kladlo 

vyšší nároky na přesné vyjadřování ze strany žalovaného, aby soud dokázal správně vyhodnotit 

rozsah, ve kterém je třeba platební rozkaz zrušit. Otázkou tedy zůstává, zda by nakonec navrho-

vaná úprava nepřinesla více problémů než úprava dosavadní, neboť nesprávného vyhodnocení 

rozsahu odporu by se soud nepochybně dopustit mohl. Pro předejití takové situaci bych považo-

val za nutnost uvádět v platebním rozkazu obsáhlejší poučení pro žalovaného o variantách odpo-

ru, které může zvolit, a jejich následcích. To navíc s ohledem na skutečnost, že navrhovaná 

úprava by byla v českém právním řádu ojedinělá.131 

                                                 
128 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. I. ÚS 2733/13 
129 § 41a odst. 3 a 4 o. s. ř. 
130 DOBROVOLNÁ, Eva; DVOŘÁK, Bohumil a LAVICKÝ, Petr aj. Věcný záměr civilního řádu soudního. 

[Online] 2017. [Citace: 23. 02. 2019.] Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-

content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf. 
131 § 314g odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, 

a § 150 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.7.5. Odvolání 

Proti výroku o náhradě nákladů řízení může podat odvolání nejen žalovaný, ale i žalobce. 

Odvolání je přípustné i tehdy, pokud bylo platebním rozkazem rozhodováno o peněžitém plnění 

nepřevyšujícím částku 10 000 Kč, která je jinak hranicí pro odvolání u tzv. bagatelních sporů ve 

smyslu § 202 odst. 2 o. s. ř.132 Podáním odporu se platební rozkaz ruší v plném rozsahu a žalo-

vaný nemusí proti nákladovému výroku podávat zvláštní odvolání.133 

2.8. Právní moc a vykonatelnost 

2.8.1. Okamžik nabytí právní moci 

Marným uplynutím lhůty k podání odporu nabývá platební rozkaz účinků pravomocného 

rozsudku.134 Právní moc výroku o povinnosti zaplatit uplatněnou pohledávku tedy nastává uply-

nutím 15 dnů od doručení poslednímu z žalovaných, a to bez ohledu na případné nedoručení ža-

lobci, neboť odpor žalobce není přípustný.135 Výrok o náhradě nákladů řízení nabývá právní mo-

ci marným uplynutím lhůty k odvolání.136 Jelikož k podání odvolání proti takovému výroku je 

oprávněn i žalobce, je právní moc výroku o náhradě nákladů řízení vázána na doručení platební-

ho rozkazu všem účastníkům. 

Je namístě uvést, že někteří autoři se brání používat ve spojení s platebním rozkazem 

termín právní moc a navrhují jej nahradit termínem platnost, takový názor je ale spíše ojedině-

lý.137 Z hlediska praktického považuji za jednoznačně vhodnější užívání jednotné terminologie 

pro stavy všech soudních rozhodnutí. 

Případný výrok ukládající žalovanému povinnost zaplatit soudní poplatek nabývá právní 

moci marným uplynutím odvolací lhůty počítané ode dne doručení žalovanému, který jako jedi-

ný se proti tomuto výroku může odvolat. Kvalifikovaná výzva pojatá do jedné listiny společně 

                                                 
132 KRÁLÍK, Michal. Malá poznámka k platebnímu rozkazu a tzv. bagatelním věcem. Právní rozhledy. 2002, 8. 

s. 381–385. ISSN 1210-6410. 
133 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 552. 
134 § 174 odst. 1 o. s. ř. 
135 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 551. 
136 § 159 o. s. ř. per analogiím. 
137 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena aj. Civilní právo procesní. s. 284. 
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s platebním rozkazem nabývá právní moci marným uplynutím lhůty k podání námitek, jestliže ji 

vydal VSÚ nebo asistent soudce, jinak nabývá právní moci doručením. 

2.8.2. Následky právní moci a vykonatelnost 

Poté, co platební rozkaz nabyl účinky pravomocného rozsudku, věc nelze znovu projed-

návat.138 Jelikož platební rozkaz nemusí obsahovat odůvodnění, je nutné při posuzování překáž-

ky věci pravomocně rozsouzené vycházet z podkladových tvrzení v žalobě.139 Pravomocný vý-

rok platebního rozkazu je závazný pro účastníky a pro všechny orgány.140 Vykonatelnost 

platebního rozkazu nastává uplynutím lhůty k plnění, nedošlo-li k podání včasného odporu, 

a shoduje se s okamžikem nabytí právní moci.141 

Pravomocný platební rozkaz může být žalovaným napaden žalobou na obnovu řízení teh-

dy, když žalovanému mohou přivodit příznivější rozhodnutí ve věci skutečnosti, rozhodnutí nebo 

důkazy, které bez své viny nemohl použít v původním řízení, nebo důkazy, které v původním ří-

zení nemohly být provedeny a provést je lze, pokud se vztahují i na předpoklady, za nichž byl 

platební rozkaz vydán.142 Dále může žalovaný napadnout pravomocný platební rozkaz žalobou 

pro zmatečnost.143 

2.8.3. Oprava zjevných nesprávností 

Zjevné nesprávnosti v platebním rozkazu se opravují i bez návrhu, opravy týkající se vý-

roku musí být provedeny usnesením.144 Za opravu týkající se výroku se považuje i oprava ozna-

čení účastníků, jsou-li ve výroku uvedeni jen svým procesním postavením.145 Proti opravnému 

usnesení týkajícímu se výroku je odvolání přípustné, zatímco proti opravnému usnesení týkají-

címu se jiné nesprávnosti vydávanému v situaci, kdy není možné provedení opravy ve stejnopi-

                                                 
138 § 159a odst. 4 o. s. ř. 
139 SVOBODA, Karel; HAMUĽÁKOVÁ, Klára a ŠÍNOVÁ, Renáta aj. Civilní proces. Obecná část a sporné 

řízení. s. 220. 
140 § 159a odst. 1 a 3 o. s. č. 
141 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 729. 
142 § 228 odst. 2 o. s. ř. 
143  § 229 odst. 1 a 2 o. s. ř. 
144 § 164 a § 174 odst. 4 o. s. ř. 
145 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2001, sp. zn. 28 Cdo 1184/2001. 
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sech platebního rozkazu, se úspěšně odvolat nelze.146 Od právní moci opravného usnesení týkají-

cího se výroku platebního rozkazu běží nová lhůta k podání odporu.147 

2.8.4. Doložky 

Na originálu platebního rozkazu vyznačuje nabytí právní moci soudce a dále soudní ta-

jemník, justiční čekatel, VSÚ nebo asistent soudce, pokud jej vydal nebo byl k vyznačení právní 

moci soudcem pověřen.148 Na žádost účastníků soud vyznačuje doložku právní moci a doložku 

vykonatelnosti na předloženém stejnopisu platebního rozkazu, případně zašle účastníkovi elek-

tronický stejnopis s doložkou právní moci a vykonatelnosti.149 K vyznačení těchto doložek je 

oprávněn i vedoucí soudní kanceláře.150 

2.9. Další průběh řízení po zrušení platebního rozkazu 

Ke zrušení platebního rozkazu dochází zejména usnesením soudu z důvodu nedoručitel-

nosti nebo podáním včasného odporu žalovaným. Po zrušení platebního rozkazu soud zpravidla 

nařizuje jednání.151 Jestliže však byla žalovanému doručena kvalifikovaná výzva a žalovaný této 

výzvě včas nevyhověl, rozhodne soud rozsudkem pro uznání, aniž by musel jednání nařizovat.152 

Také může předseda senátu nebo samosoudce, popřípadě VSÚ nebo asistent soudce nařídit pří-

pravné jednání, ale jen pokud nebylo použito kvalifikované výzvy.153 

Je možné rozhodnout bez jednání na základě účastníky předložených listinných důkazů, 

které to umožňují, pokud se účastníci práva na projednání věci vzdali nebo s takovým postupem 

souhlasí.154 Pro získání tohoto souhlasu může soud účastníka vyzvat k vyjádření s doložkou, že 

nevyjádří-li se se v určité lhůtě, bude se předpokládat jeho souhlas.155 Takovou výzvu je přípust-

né doručit i náhradním způsobem a spojit ji přímo s usnesením o zrušení platebního rozkazu pro 

                                                 
146 § 202 odst. 1 písm. i) o. s. ř. 
147 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 553. 
148 § 23 jednacího řádu. 
149 § 24 odst. 1 až 3 jednacího řádu. 
150 § 6 odst. 9 písm. c) jednacího řádu. 
151 § 174 odst. 2 o. s. ř. 
152 § 153a odst. 4 o. s. ř. 
153 § 114c odst. 1 o. s. ř. 
154 § 115a o. s. ř. 
155 § 101 odst. 4 o. s. ř. 
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nedoručitelnost. V judikatuře se objevuje také názor, že účastník nezastoupený advokátem by 

měl být soudem poučen o významu svého souhlasu, popřípadě mlčení.156 

Pokud byl platební rozkaz zrušen na základě včasného odporu, je povinností soudu zaslat 

žalobci odpor obsahující věcné vyjádření žalovaného nebo jiné podání žalovaného, ve kterém se 

žalovaný k věci vyjádřil, případně jiným vhodným způsobem umožnit žalobci seznámit se s tvr-

zeními žalovaného a vyjádřit se k nim.157 Toho je třeba k řádné přípravě jednání podle § 114a 

odst. 1 o. s. ř. a také k zachování práva žalobce na spravedlivý proces a rovnosti účastníků, 

zejména má-li být rozhodnuto bez nařízení jednání. 

Vydání platebního rozkazu není překážkou pro zkoumání místní příslušnosti soudu.158 

Soud, který vydal platební rozkaz, jenž byl následně zrušen, tudíž může usnesením vyslovit svou 

místní nepříslušnost, a to nejen k námitce žalovaného. Právě při doručování platebního rozkazu 

lze zjistit další skutečnosti o místě bydliště žalovaného nebo o místě, kde se žalovaný zdržuje. 

K vyslovení místní nepříslušnosti dochází též na základě námitky žalovaného vznesené nejpoz-

ději při prvním úkonu, který mu ve věci přísluší. Judikatura dovozuje, že takovým úkonem ještě 

není odpor.159 

                                                 
156 Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 3. 2014, sp. zn. 64 Co 2/2014. 
157 Nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2011. sp. zn. III. ÚS 3379/10. 
158 § 105 odst. 1 o. s. ř. 
159 Srov. bod 2.7.3. 



 

25 

 

 

3. Elektronický platební rozkaz 

3.1. Podmínky vydání elektronického platebního rozkazu 

3.1.1. Výše peněžitého plnění 

Vydání elektronického platebního rozkazu je možné pouze na základě výslovného návrhu 

žalobce.160 Výše peněžitého plnění požadovaného žalobcem, o kterém lze rozhodnout touto for-

mou, nesmí převyšovat částku 1 000 000 Kč.161 Ačkoliv to zákon výslovně nestanoví, posuzuje 

se podle daného stropu pouze jistina pohledávky, nikoliv její příslušenství.162 Peněžité plnění, je-

hož se žalobce domáhá, může být vyjádřeno také v jiné měně než v českých korunách.163 Zákon-

ná úprava nevylučuje, aby soud posoudil žalobcův návrh jako běžnou žalobu a vydal platební 

rozkaz v užším slova smyslu, pokud se žalobce domáhá zaplacení částky vyšší než 

1 000 000 Kč.164 

3.1.2. Elektronický formulář 

Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu lze podat jen na elektronickém for-

muláři zveřejněném Ministerstvem spravedlnosti a podepsaném žalobcem.165 Žalobce je povinen 

podepsat návrh uznávaným elektronickým podpisem, kterým se rozumí kvalifikovaný elektro-

nický podpis nebo zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro 

elektronický podpis.166 Namísto podpisu nelze použít elektronickou pečeť.167 

                                                 
160 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 730. 
161 § 174a odst. 1 o. s. ř. 
162 LAVICKÝ, Petr. Elektronický platební rozkaz? Právní fórum. 2009, 2. s. 62–71. ISSN 1214-7966. 
163  LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 817. 
164 Tamtéž. 
165 § 174a odst. 1 o. s. ř. 
166 § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 
167 Ministerstvo spravedlnosti. NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE PRO PODÁNÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ 

ELEKTRONICKÉHO PLATEBNÍHO ROZKAZU (EPR). [Online] 2014. [Citace: 03.03.2019.] Dostupné 

z: https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/downloadresource?type=dokumentace&name=Navod_na_vyplneni_

EPR.pdf. 
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Pokud je žalobce při podání návrh zastoupen, je návrh podepisován jen zástupcem. V ta-

kovém případě však musí zástupce k návrhu připojit procesní plnou moc nebo oprávnění jednat 

za právnickou osobu, případně odkázat na jednací číslo, pod kterým je u daného soudu ve správ-

ním deníku osvědčení založeno. Formulář zveřejňuje Ministerstvo spravedlnosti v rámci aplikace 

ePodatelna na svých internetových stránkách. Tento formulář již v sobě obsahuje výslovný návrh 

na vydání elektronického platebního rozkazu. Velikost formuláře před odesláním včetně vlože-

ných příloh nesmí překročit deset megabytů. 

3.1.3. Způsob podání 

Upřednostňovaným prostředkem k podání návrhu na vydání elektronického platebního 

rozkazu je aplikace ePodatelna. K odeslání návrhu přitom zpravidla nedochází v prostředí apli-

kace, jako je tomu u jiných druhů podání, ale přímo v samotném elektronickém formuláři. Vy-

vstává otázka, jakým způsobem má soud vyřídit návrh na vydání elektronického platebního roz-

kazu, který byl podán sice elektronickým způsobem, ale nikoliv pomocí ePodatelny. Na jedné 

straně stojí názor, že návrh na vydání elektronického platebního rozkazu podaný prostřednictvím 

datové schránky nebo e-mailu je třeba stále vyřizovat v rejstříku EPR, neboť o. s. ř. kromě elek-

tronického podání a předepsaného formuláře jinou podmínku pro podání nestanoví.168 Oproti 

tomu Ministerstvo spravedlnosti zastává názor, že by v takovém případě měla být věc řešena 

v rejstříku C nebo Cm, kde může v případě využití rozkazního řízení dojít jen k vydání platební-

ho rozkazu v užším slova smyslu.169 Osobně považuji výklad Ministerstva spravedlnosti za ne-

správný, pro žalobce však takový výklad zřejmě nemá žádné nepříznivé důsledky kromě případ-

né nižší rychlosti řízení, neboť se na jeho podání naopak nepoužije přísná úprava přezkumu vad 

podle § 174a odst. 4 o. s. ř. 

Každopádně pouze s podáním návrhu prostřednictvím ePodatelny jsou spojeny výhody 

v podobě snížené sazby soudního poplatku a dřívějšího zahájení řízení. K zahájení řízení tak 

podle § 82 odst. 1 o. s. ř. dochází již zpřístupněním podání příslušnému informačnímu systé-

                                                 
168 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 731. 
169 Ministerstvo spravedlnosti. NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE PRO PODÁNÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ 

ELEKTRONICKÉHO PLATEBNÍHO ROZKAZU (EPR). [Online] 2014. [Citace: 03.03.2019.] Dostupné 

z: https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/downloadresource?type=dokumentace&name=Navod_na_vyplneni_

EPR.pdf. 
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mu.170 Pokud by žalobce nepodal návrh na vydání elektronického platebního rozkazu v elektro-

nické podobě, bude na jeho podání bez ohledu na označení nahlíženo jako na běžnou žalobu 

s možností vydat platební rozkaz v užším slova smyslu.171 

3.1.4. Označení účastníků a jejich zástupců 

V návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu musí žalobce vedle obecných ná-

ležitostí podání a náležitostí žaloby vždy uvést datum narození fyzické osoby v postavení účast-

níka nebo jeho zástupce anebo identifikační číslo právnické osoby nebo fyzické podnikající oso-

by v takovém postavení.172 U osob se sídlem v České republice je povinným údajem 

identifikační číslo osoby, u zahraničních osob jakékoliv jiné registrační číslo. Bez vyplnění těch-

to povinných údajů nelze elektronický formulář návrhu podepsat. 

Formulář je opatřen automatickou kontrolou správnosti formátu identifikačního čísla 

osoby a nepovinného rodného čísla u fyzické nepodnikající osoby. K ověření správnosti jiných 

údajů o účastnících a jejich zástupcích však nedochází. Uvedení nesprávných údajů o účastnících 

brání pokračování v řízení a vede k odmítnutí návrhu jen tehdy, pokud účastníka nelze podle vy-

plněných údajů nezaměnitelně ztotožnit.173 

3.1.5. Soudní poplatek 

Dokud nedojde k zaplacení soudního poplatku žalobcem, který není od soudních poplat-

ků osvobozen, nemůže soud elektronický platební rozkaz vydat.174 Podání návrhu na vydání 

elektronického platebního rozkazu prostřednictvím ePodatelny je zvýhodněno oproti běžné žalo-

bě sazbou soudního poplatku nižší o jedno procento, respektive až o 600 Kč při žalované jistině 

do 10 000 Kč, ale v případě návrhu podaného mimo ePodatelnu se zvýhodnění neuplatní.175 

                                                 
170 SVOBODA, Karel; HAMUĽÁKOVÁ, Klára a ŠÍNOVÁ, Renáta aj. Civilní proces. Obecná část a sporné říze-

ní. s. 225. 
171 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 816. 
172 § 174a odst. 2 o. s. ř. 
173 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2014, sp. zn. 33 Cdo 2989/2013. 
174 § 174a odst. 5 písm. b) o. s. ř. 
175 Položky 1 a 2 Přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Poplatková povinnost vzniká podáním návrhu a poplatek je splatný k témuž okamžiku.176 

Jelikož lze soudní poplatek zaplatit pouze na účet soudu nebo kolkovými známkami, není z po-

chopitelných důvodů možné jeho zaplacení již v okamžiku elektronického podání návrhu. Dodr-

žení přesného okamžiku splatnosti soudního poplatku tak není v elektronickém rozkazním řízení 

možné.177 

Žalobce může přímo v rámci formuláře návrhu na vydání elektronického platebního roz-

kazu požádat o osvobození od soudních poplatků. Pokud tak neučiní ani neuvede, že je od soud-

ních poplatků ze zákona osvobozen on nebo osvobozeno dané řízení, bude formulář automaticky 

obsahovat žádost o sdělení čísla účtu a variabilního symbolu pro zaplacení soudního poplatku. 

Na základě takové žádosti bude žalobci po podání návrhu zaslán e-mail s údaji pro platbu.178 

Tento e-mail však nesplňuje náležitosti výzvy k zaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1 

zákona o soudních poplatcích. Teprve vydá-li soud výzvu k zaplacení soudního poplatku se 

všemi zákonnými náležitostmi a poplatek nebude ani přes tuto výzvu ve stanovené lhůtě zapla-

cen, přistoupí soud k zastavení řízení. 

Důvod pro použití výhodnější sazby soudního poplatku zjevně odpadá v situaci, kdy soud 

vůbec nevydá elektronický platební rozkaz a věc převede do rejstříku C, EC nebo ECm. V tako-

vém případě se použije základní sazba soudního poplatku ve výši 5 % jistiny, nejméně však 

1 000 Kč, do které soud doměří soudní poplatek. Doplatek soudního poplatku je splatný až 

v souvislosti s rozhodnutím soudu o věci samé podle § 4 odst. 1 písm. j) zákona o soudních po-

platcích.179 Alespoň takový je názor zastávaný v komentářové literatuře.180 Soudy však v praxi 

mnohdy zasílají žalobci výzvu k doplatku soudního poplatku s upozorněním na zastavení řízení 

v případě nezaplacení.181 V každém případě by se konečná výše soudního poplatku měla projevit 

v rozhodnutí o nákladech řízení, je-li jejich náhrada žalobci přiznána. 

Vyřešení otázky, zda k vydání či nevydání elektronického platebního rozkazu dochází 

v konečném důsledku na základě volného uvážení soudu i při splnění všech zákonných předpo-

kladů, je v případě elektronického rozkazního řízení otázkou o to významnější, že výše soudního 

                                                 
176 § 4 odst. 1 písm. a) a § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
177 SVOBODA, Karel; HAMUĽÁKOVÁ, Klára a ŠÍNOVÁ, Renáta aj. Civilní proces. Obecná část a sporné říze-

ní. s. 225. 
178 Ministerstvo spravedlnosti. NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE PRO PODÁNÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ 

ELEKTRONICKÉHO PLATEBNÍHO ROZKAZU (EPR). [Online] 2014. [Citace: 03.03.2019.] Dostupné 

z: https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/downloadresource?type=dokumentace&name=Navod_na_vyplneni_

EPR.pdf. 
179 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 2. 2014, sp. zn. 93 Co 56/2013. 
180 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 557. 
181 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 732. 
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poplatku je přímo závislá na postupu soudu. Pokud by soud odepřel bez spravedlivého důvodu 

vydání elektronického platebního rozkazu a doměřil žalobci soudní poplatek, jednalo by se z je-

ho strany o projev nepřípustné libovůle.182 Současná úprava v zákoně o soudních poplatcích, 

podle které k navýšení soudního poplatku dochází, je proto předmětem kritiky zastánců volného 

uvážení soudů při vydávání elektronických platebních rozkazů.183 

Další nezbytné náležitosti návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu jsou urče-

ny zprostředkovaně samotným formulářem, který není možné elektronicky podepsat bez vyplně-

ní povinných údajů do červeně orámovaných polí. Mezi takové údaje patří i číslo účtu pro pří-

padné vrácení soudního poplatku z účtu soudu a označení, zda je majitelem tohoto účtu žalobce 

nebo jeho zástupce, pokud žalobce nepožádal o osvobození od soudního poplatku nebo neozna-

čil, že je od soudních poplatků osvobozen on nebo dané řízení. Povinným údajem je ve stejném 

případě také samotná výše soudního poplatku. Daná výše je však pouze informativním údajem, 

který není před podepsáním formuláře ověřován a je také převzat do e-mailu, jímž je žalobci sdě-

leno číslo účtu a variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku. Formulář vypočítává výši 

soudního poplatku sám podle výše jistin jednotlivých nároků vyplněných v českých korunách, 

žalobce tuto výši ale může sám změnit. 

3.1.6. Přerušení řízení 

Vydání elektronického platebního rozkazu není již možné, pokud bylo řízení přeruše-

no.184 Pokud tedy soud po přerušení pokračuje v řízení, musí věc převést do rejstříku C, EC nebo 

ECm a doměřit soudní poplatek. Zákon však nevylučuje, aby soud po přerušení řízení rozhodl 

formou platebního rozkazu v užším slova smyslu. Odlišnost oproti elektronickému rozkaznímu 

řízení pak bude kromě názvu rozhodnutí spočívat v zásadě jen ve výši soudního poplatku a for-

mě vedení spisu. 

                                                 
182 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 557. 
183 SVOBODA, Karel. K navyšování soudního poplatku z návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. 

Právní rozhledy. 2011, 19. s. 699–702. ISSN 1210-6410. 
184 § 174a odst. 5 písm. b) o. s. ř. 
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3.1.7. Skutková tvrzení 

Pro elektronické rozkazní řízení platí obdobně i zákonná úprava běžného rozkazního ří-

zení.185 Podmínkou pro vydání elektronického platebního rozkazu je tudíž stejně jako u platební-

ho rozkazu v užším slova smyslu, aby uplatněné právo vyplývalo ze skutečností uvedených ža-

lobcem. Z toho důvodu ani elektronické rozkazní řízení nemůže probíhat strojově. Shodně jako 

u platebního rozkazu v užším slova smyslu však žalobce není povinen pro vydání elektronického 

platebního rozkazu podložit svá tvrzení připojením listinných důkazů.186 

3.1.8. Ostatní povinná pole formuláře 

Aby bylo možné formulář návrhu elektronicky podepsat, musí v něm být vyplněna 

všechna červeně orámovaná pole.187 Nad rámec obecných náležitostí podání je žalobce povinen 

odůvodnit místní příslušnost vybraného soudu a v případě krajského soudu i jeho věcnou pří-

slušnost. Místní příslušnost odůvodněná prorogační dohodou podle § 89a o. s. ř. vyžaduje bližší 

upřesnění. 

Vedle obecných náležitostí žaloby a zákonem výslovně stanovených náležitostí návrhu na 

vydání elektronického platebního rozkazu musí žalobce určit způsob doručování jemu a jeho 

případnému zástupci a v případě zvolení datové schránky, e-mailu nebo doručovací adresy tyto 

údaje navíc vyplnit. Advokátovi žalobce zapsanému u České advokátní komory lze doručovat 

pouze do datové schránky a je třeba vyplnit její identifikátor a dále vedle identifikačního čísla 

osoby také evidenční číslo advokáta. Zákonný zástupce ustavený rozhodnutím soudu uvede 

označení daného soudu a datum a číslo jednací tohoto rozhodnutí. 

Ohledně samotné věci je žalobce povinen uvést, zda se netýká úvěru nebo dopravního 

podniku, podává-li návrh k okresnímu soudu, anebo zda se týká autorského zákona, podává-li 

návrh ke krajskému soudu. Pokud se věc týká dopravního podniku, žalobce dále musí uvést číslo 

linky a datum a čas přestupku. 

                                                 
185 § 174a odst. 3 o. s. ř. 
186 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 818. 
187 Ministerstvo spravedlnosti. NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE PRO PODÁNÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ 

ELEKTRONICKÉHO PLATEBNÍHO ROZKAZU (EPR). [Online] 2014. [Citace: 03.03.2019.] Dostupné 

z: https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/downloadresource?type=dokumentace&name=Navod_na_vyplneni_

EPR.pdf. 



 

31 

 

 

V rámci formuláře žalobce vždy vyjadřuje své stanovisko k možnosti soudu rozhodnout 

ve věci bez nařízení jednání podle § 115a o. s. ř. Posledním povinným údajem formuláře je e-

mailová adresa, na kterou bude žalobci potvrzeno podání návrhu a sděleny údaje pro zaplacení 

soudního poplatku. 

3.2. Odmítnutí návrhu 

Předseda senátu a samosoudce, popřípadě soudní tajemník, justiční čekatel, VSÚ nebo 

asistent soudce odmítne usnesením návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, který pro 

chybějící zákonné náležitosti, nesrozumitelnost nebo neurčitost neumožňuje pokračovat v řízení, 

aniž by žalobce nejprve vyzýval k opravě.188 

Smyslem elektronického rozkazního řízení je zrychlení celého procesu vedoucí k vydání 

soudního rozhodnutí, z toho důvodu se nejeví jako žádoucí prodlužovat řízení doplňováním neú-

plné žaloby, ale raději umožnit žalobci podání nové bezvadné žaloby při zachování poplatkového 

zvýhodnění.189 Od situace, kdy nedostatky návrhu brání dalšímu pokračování v řízení je ale třeba 

odlišovat případy, kdy návrh sice neumožňuje vydání elektronického platebního rozkazu, avšak 

lze jej projednat.190 

K tomu, aby bylo možné žalobu projednat, je třeba dostatečně určité vymezení předmětu 

řízení takovým způsobem, aby soud dokázal pomocí lustrace určit, že bude dodržena zásada ne 

bis in idem podle § 83 odst. 1 a § 159a odst. 4 o. s. ř. V souladu s ustálenou rozhodovací praxí 

Nejvyššího soudu musí žalobce v návrhu popsat skutkový děj, z něhož vyvozuje své právo na 

zaplacení požadované částky, tak aby daný skutkový děj nebyl zaměnitelný s jiným a aby mezi 

skutkovým dějem a žalobním petitem, o němž má soud rozhodnout, nevznikal logický rozpor.191 

Žalobce tudíž není povinen skutkový děj právně kvalifikovat. 

Vymezí-li žalobce nezaměnitelným způsobem skutek, na jehož základě má soud rozhod-

nout, nebrání projednání věci, pokud neuvede všechna významná skutková tvrzení nebo neozna-

čí všechny důkazy. Jestliže žalobce neuvede a ani následně během řízení v souladu s § 101 odst. 

1 písm. a) o. s. ř. nedoplní všechny rozhodující skutečnosti nebo neoznačí všechny relevantní 

důkazy, může to vést k převedení věci do rejstříku C, EC nebo ECm bez vydání elektronického 

                                                 
188 § 174a odst. 4 o. s. ř. 
189 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 557. 
190 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 732. 
191 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2012, sp. zn. 23 Cdo 1665/2012. 
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platebního rozkazu a s doměřením soudního poplatku, popřípadě až k neúspěchu ve věci v podo-

bě částečného či úplného zamítnutí návrhu, nikoliv však k jeho odmítnutí.192 

Podle názoru Nejvyššího soudu lze v případě elektronického rozkazního řízení uplatnit 

výjimku ze zásady, že vylíčení skutkového děje musí být obsaženo v samotném textu návrhu, 

vyplývají-li nezbytné skutečnosti pouze z příloh majících povahu listinného důkazu, na něž ža-

lobce výslovně odkáže.193 Uvedená výjimka byla pozdějším usnesením Nejvyššího soudu ome-

zena v tom smyslu, že listiny, ne něž žalobce odkáže, musí být natolik přehledné a srozumitelné, 

aby z nich soud mohl snadno zjistit příslušné skutečnosti, zejména složení požadované částky 

včetně příslušenství.194 

Od popsané výjimky je pak třeba odlišit situaci, kdy žalobce namísto vypsání rozhodují-

cích skutečností přímo do formuláře v části C) uvede tyto skutečnosti ve zvláštní příloze návrhu. 

Takový postup je přípustný a nepovede k odmítnutí návrhu, pokud žalobce na přílohu výslovně 

odkáže v části C) formuláře, aniž by přitom záleželo na důvodu, pro který žalobce tento postup 

zvolil.195 

3.3. Petit 

3.3.1. Automatická tvorba petitu 

Z hlediska vzájemného vztahu mezi skutkovými tvrzeními a žalobním petitem musí ža-

lobce vzít v úvahu, že k vytvoření žalobního petitu dochází ve formuláři automaticky na základě 

vyplněných údajů o žalovaných částkách a jejich příslušenství a údajů o celkové výši nákladů ří-

zení a žalobce nemá možnost do znění petitu přímo zasahovat. Důvody, pro které Ministerstvo 

spravedlnosti zvolilo takovou úpravu formuláře, jsou v celku pochopitelné. Je v zájmu rychlosti 

a bezchybnosti řízení, aby soudy mohly petit bez dalšího převzít do výroku elektronického pla-

tebního rozkazu.196 Na druhou stranu nemůže tato forma vytváření petitu zohlednit všechny spe-

cifické případy, čímž poté dochází k rozporům mezi automatickým petitem a skutkovými tvrze-

ními vedoucím až k nesrozumitelnosti návrhu. 

                                                 
192 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2013, sp. zn. 23 Cdo 2795/2012. 
193 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2012, sp. zn. 23 Cdo 1665/2012. 
194 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 1 2016, sp. zn. 32 Cdo 2128/2014. 
195 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 9. 2016, sp. zn. 8 Co 463/2016. 
196 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 554. 
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3.3.2. Společenství žalobců a žalovaných 

Formulář sice umožňuje označit více žalobců a více žalovaných, ale pouze v případě ža-

lovaných zároveň vyžaduje označení způsobu, jakým mají tito žalovaní plnit. Pokud tedy podá 

návrh na vydání elektronického platebního rozkazu společně více žalobců, nemohou si určit, ja-

kým způsobem jim má být plněno, a soud při převzetí petitu do výroku elektronického platební-

ho rozkazu nemůže způsob rozdělení plnění mezi jednotlivé žalobce stanovit. 

Vykonatelnost takového elektronického platebního rozkazu by podle § 261a odst. 1 

o. s. ř. nebyla vyloučena, neboť se pak uplatní pravidla zakotvená v § 1122 odst. 3 a § 1871 odst. 

1 občanského zákoníku, a každý žalobce tak bude oprávněn z uloženého plnění rovným dílem 

vedle ostatních žalobců.197 Popsaný způsob rozdělení peněžitého plnění mezi více žalobců však 

zpravidla nebude odpovídat způsobu, jakým by mezi ně mělo být plnění správně rozděleno na 

podkladě skutkového stavu popsaného v návrhu, proto by soud neměl k vydání elektronického 

platebního rozkazu přistoupit a návrh by měl odmítnout. 

Na druhou stranu žalobci, kteří jsou si vědomi nedostatků automaticky generovaného pe-

titu, mohou v rámci svých tvrzení výslovně upozornit soud na tento nesoulad petitu a uvést, jak 

přesně by měl znít příslušný výrok. Ze strany soudu by šlo nepochybně o přepjatý formalismus, 

pokud by takový návrh žalobců odmítl pro nesrozumitelnost, neboť podání musí posuzovat podle 

skutečného obsahu a nemůže přihlížet pouze k systematickému rozvržení elektronického formu-

láře. 

Jestliže by soud přesto nedokázal z technických důvodů vytvořit elektronický platební 

rozkaz v takovém znění, jaké je žalobci požadováno, mohl by věc převést do rejstříku C, EC ne-

bo ECm, a poté by již nic nebránilo v rozhodnutí formou platebního rozkazu v užším slova 

smyslu. Žalobci by pochopitelně mohli svá práva uplatňovat v běžném sporném řízení, popřípa-

dě každý odděleně, obě tyto možnosti by ale byly méně hospodárné a v případě úspěchu žalobců 

ve věci by v konečném důsledku vedly k navýšení nákladů řízení hrazených žalovaným. 

Formulář dále neumožňuje při označení více žalovaných zvolit způsob plnění zvlášť pro 

každé z několika požadovaných plnění, přitom také v tomto případě je v zájmu hospodárnosti 

celého procesu uplatňovat všechna práva společně.198 

                                                 
197 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2009, sp. zn. 20 Cdo 453/2008. 
198 Srov. § 112 odst. 1 o. s. ř. 
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3.3.3. Příslušenství 

Další problematickým prvkem v automaticky generovaném petitu se zdá být sazba zá-

konného úroku z prodlení. Formulář před podepsáním vyžaduje, aby u každého požadovaného 

úroku, úroku z prodlení nebo dřívějšího poplatku z prodlení bylo vyplněno datum splatnosti po-

hledávky. U kapitalizovaného příslušenství vedle toho formulář vyžaduje uvedení pouze přesné 

výše daného příslušenství, ostatní dále popsané údaje jsou ve formuláři označeny jako nepovin-

né, přičemž sazbu kapitalizovaného zákonného úroku z prodlení nelze vyplnit. 

U příslušenství, které nebylo kapitalizováno, jsou dalšími povinnými údaji výše základu 

pro výpočet, datum počátku období, za které se úrok, úrok z prodlení nebo poplatek z prodlení 

počítá a datum konce tohoto období, popřípadě určení, že se počítá až do zaplacení. V případě 

úroku, smluvního úroku z prodlení a poplatku z prodlení musí žalobce také uvést jejich výši 

v procentech nebo promile a časové určení dané sazby. 

U zákonného úroku z prodlení žalobce procentuální sazbu neuvádí. Formulář namísto to-

ho určí a vypíše do petitu příslušnou sazbu sám na základě vyplněného data splatnosti pohledáv-

ky. Popsaná funkce formuláře se ukázala být problematickou v posledních měsících, kdy Česká 

národní banka opakovaně upravovala výši repo sazby, jež je jednou ze složek zákonné sazby 

úroku z prodlení.199 Elektronický formulář však nezjišťuje příslušnou výši repo sazby v reálném 

čase, namísto toho je třeba po stanovení nové výše repo sazby vydat vždy novou verzi elektro-

nického formuláře. Ministerstvo spravedlnosti ale k vydání nové verze přistupovalo až s několi-

kaměsíčním zpožděním.200 Do doby vydání nové verze formuláře tak byli žalobci nuceni podávat 

návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu s nesprávně vygenerovanou výší zákonného 

úroku z prodlení v petitu a tento nedostatek případně řešit dalšími opravnými podáními k soudu. 

3.3.4. Stanovení vzoru formuláře 

Zákonodárce umožnil Ministerstvu spravedlnosti, aby stanovilo vzor formuláře přímo bez 

nutnosti vydávat vyhlášku, čímž by mělo být zajištěno dostatečně pružné přizpůsobení formuláře 

                                                 
199 § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 

pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 

soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob 

a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů. 
200 Ministerstvo spravedlnosti. Novinky na serveru ePodatelna. [Online] 2019. [Citace: 06.03.2019.] Dostupné 

z: https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/novinky.jsp. 
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nenadálým změnám.201 Vzhledem k výše popsanému se tento cíl zřejmě nedaří zcela naplňovat. 

Osobně považuji současnou zákonnou úpravu za mírně problematickou, neboť svěřuje Minister-

stvu spravedlnosti významnou pravomoc určovat pomocí formuláře podobu návrhu na zahájení 

soudního řízení, který je každoročně využíván ve statisících případů, aniž by zákon stanovil mi-

nisterstvu alespoň rámcové požadavky na tvorbu takového formuláře. Za této situace může teore-

ticky záležet jen na Ministerstvu spravedlnosti, jaká práva umožní žalobcům uplatňovat v rámci 

elektronického rozkazního řízení a které případy z této podoby řízení vyloučí pomocí technic-

kých omezení formuláře. 

Po zrušení povinnosti stanovit vzor formuláře ve vyhlášce již vydávání formuláře elek-

tronického platebního rozkazu není podrobeno standardnímu projednání v poradních orgánech 

vlády, na rozdíl zejména od formulářů využívaných v insolvenčním řízení.202 

Ze zveřejněných tezí věcného záměru civilního řádu soudního přímo nevyplývá, jakou 

formou by mělo být v budoucnu upraveno elektronické podání v rozkazním řízení, neboť autoři 

tezí sice počítají s elektronickou formou komunikace v rozkazním řízení včetně možných formu-

lářů, ale žádnou přímou úpravu elektronického rozkazního řízení teze neobsahují.203 

3.4. Zvláštnosti rejstříku EPR u okresních a krajských soudů 

3.4.1. Spisová značka 

Soudy jsou povinny vyřizovat návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu bez 

zbytečného odkladu.204 Každý takový návrh podaný v elektronické podobě, popřípadě pouze 

prostřednictvím ePodatelny, se zapisuje do rejstříku EPR vedeného společně pro všechny sou-

dy.205 Spisová značka v řízení o vydání elektronického platebního rozkazu tudíž neobsahuje číslo 

                                                 
201 Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. VI. 

volební období. Sněmovní tisk 269. s. 56. 
202 Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení 

a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 

ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
203 DOBROVOLNÁ, Eva; DVOŘÁK, Bohumil a LAVICKÝ, Petr aj. Věcný záměr civilního řádu soudního. 

[Online] 2017. [Citace: 23. 02 2019.] https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf. 
204 § 35 odst. 10 kancelářského řádu. 
205 § 200c odst. 3 kancelářského řádu. 
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senátu a je jedinečná pro každé takové řízení v zemi. Spisová značka se nemění ani při postou-

pení věci jinému soudu. 

3.4.2. Elektronický spis 

Spis ve věci se vede výlučně v elektronické podobě prostřednictvím aplikace Centrálního 

elektronického platebního rozkazu.206 Další podání účastníků učiněná v listinné podobě soud za-

kládá do sběrného spisu a současně převádí do elektronické podoby bez použití autorizované 

konverze a zakládá do elektronického spisu, což platí obdobně i pro doručenky písemností doru-

čovaných soudem v listinné podobě, u kterých však převedení provádí provozovatel poštovních 

služeb.207 

3.4.3. Předložení věci nadřízenému soudu 

Je-li v průběhu elektronického rozkazního řízení podáno odvolání, o němž bude rozhodo-

vat soud druhého stupně, popřípadě má být věc předložena nadřízenému soudu k rozhodnutí 

o podjatosti, přikázání nebo příslušnosti, předloží se takovému soudu spis v elektronické podo-

bě.208 U nadřízeného soudu se vede sběrný spis, po vrácení věci soudu prvního stupně se všechny 

listiny nadřízeného soudu včetně originálů rozhodnutí převádí do elektronické podoby a zároveň 

zakládají do sběrného spisu.209 

3.4.4. Specifický identifikátor a hybridní pošta 

Každému dokumentu v elektronickém spise se přiděluje pořadové číslo, každé soudem 

vytvořené písemnosti navíc jedinečný specifický identifikátor.210 Je-li třeba doručit soudem ja-

koukoliv písemnost v elektronickém rozkazním řízení v listinné podobě, děje se tak vždy za sou-

činnosti provozovatele poštovních služeb, který písemnost v listinné podobě sám vytiskne bez 

                                                 
206 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 732–733. 
207 § 25 odst. 3 a § 28c odst. 2 jednacího řádu. 
208 § 200g odst. 1 a 2 kancelářského řádu. 
209 § 200g odst. 5 a 6 kancelářského řádu. 
210 § 200d odst. 6 kancelářského řádu. 
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použití autorizované konverze v rámci služby hybridní pošty.211 Stejnopisy vyhotovené provozo-

vatelem poštovních služeb obsahují vizualizovanou podobu kvalifikovaného elektronického 

podpisu, popřípadě kvalifikované elektronické pečeti soudu.212 

3.4.5. Převedení do rejstříku C, EC a ECm 

Pokud soud nevydá elektronický platební rozkaz, zruší jej nebo dojde k jeho zrušení po-

dáním odporu, aniž by došlo k zastavení řízení, odmítnutí návrhu nebo postoupení věci jinému 

soudu, převede se věc u okresního soudu do rejstříku C a u krajského soudu do rejstříku EC nebo 

ECm v obchodních věcech.213 

Po převedení se spis vede v listinné podobě a na prvním místě se do něj zakládá obsah 

předchozího elektronického spisu, dále pak vždy vytisknutý návrh na vydání elektronického pla-

tebního rozkazu a celý obsah i obal sběrného spisu s jeho přehledem, z jiných písemností z před-

chozího elektronického spisu se do převedeného spisu vytiskne a založí jen elektronický platební 

rozkaz a usnesení o jeho zrušení a odpor podaný v elektronické podobě.214 Důležitou povinnost 

pro soud představuje založení stručného odůvodnění pro převedení věci do obou spisů, pokud 

k převedení nedošlo kvůli podanému odporu, zrušení elektronického platebního rozkazu soudem, 

insolvence nebo dědictví.215 Nahlížet musí být i po převedení věci umožněno jak do původního 

spisu elektronického, tak i do převedeného spisu listinného.216 

3.4.6. Příprava jednání 

Předepsaný postup pro práci se spisy v rejstříku EPR je nepochybně motivován snahou 

o zvýšení rychlosti řízení a snížení jeho nákladnosti. V navazujících fázích řízení však může vy-

volávat potíže, zejména pokud podání účastníků učiněná v elektronické podobě a jejich přílohy, 

jež mnohdy plní úlohu důkazních listin, nebude mít soud při nařízeném jednání k dispozici v lis-

tinném spise a bude jejich předložení opětovně žádat po přítomných účastnících. 

                                                 
211 § 28c odst. 1 jednacího řádu a § 200f odst. 2 kancelářského řádu. 
212 § 21b odst. 4 věta první jednacího řádu. 
213 § 200j odst. 3 kancelářského řádu. 
214 § 200j odst. 4 a 5 kancelářského řádu. 
215 § 200j odst. 1 a 4 kancelářského řádu. 
216 § 200k odst. 3 kancelářského řádu. 
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Pokud soud předpokládá, že bude při nařízeném jednání potřeba provádět dokazování pří-

lohami založenými jen v elektronickém spise a není-li jednací síň vybavena pro jejich zobrazení 

všem přítomným osobám, jeví se jako nejvhodnější v souladu s § 114a o. s. ř. nařídit vytištění 

elektronického spisu nebo jeho nezbytných součástí. 

3.5. Forma elektronického platebního rozkazu 

Vyhotovení originálu elektronického platebního rozkazu je vždy elektronické.217 Tento 

originál je všem účastníkům zpřístupněn také dálkově prostřednictvím internetové aplikace Mi-

nisterstva spravedlnosti nazvané Ověřování dokumentů.218 Soud účastníky o této formě zpřístup-

nění poučí obvykle přímo v rámci elektronickém platebním rozkazu.219 Po zadání spisové značky 

daného řízení a specifického identifikátoru uvedeného na elektronickém platebním rozkazu bude 

v aplikaci tento zpřístupněn také s doložkou právní moci a vykonatelnosti, pokud již právní moc 

nastala.220 

3.6. Doručování elektronického platebního rozkazu 

Účastníkům, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku nebo požádali o doručování e-

mailem, soud zašle elektronický platební rozkaz do datové schránky nebo na e-mail.221 Ostatním 

účastníkům se doručuje stejnopis elektronického platebního rozkazu pomocí hybridní pošty. 

Soudy by měly dbát na to, aby zásilka doručovaná žalovanému neobsahovala matoucí údaje, 

zejména adresu, na kterou nelze doručovat soudu. Pokud žalovaný podá včasný odpor na adresu 

uvedenou na zásilce s elektronickým platebním rozkazem společně s názvem soudu, byť tato ad-

resa slouží jen pro administrativní potřeby provozovatele poštovních služeb, je třeba takový od-

por považovat za včas a řádně podaný.222 

                                                 
217 § 21b odst. 1 jednacího řádu. 
218 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 733. 
219 § 21b odst. 4 jednacího řádu. 
220 Ministerstvo spravedlnosti. Ověřování dokumentů. [Online] [Citace: 09.03.2019.] Dostupné 

z: https://infodokument.justice.cz/. 
221 § 28b odst. 1 jednacího řádu. 
222 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 6. 2013, sp. zn. 15 Co 565/2013. 
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3.7. Zvláštní úprava pro odpor 

Vedle běžných možností podání odporu je žalovanému v elektronickém rozkazním řízení 

umožněno podat odpor také na elektronickém formuláři, který se zpřístupní přímo v aplikaci 

Ověřování dokumentů po zadání údajů z elektronického platebního rozkazu.223 Mimo aplikaci 

nelze k formuláři získat přístup, neboť již obsahuje údaje o vydaném elektronickém platebním 

rozkazu a o účastnících a jejich zástupcích bez možnosti tyto údaje upravovat.224 

Formulář obsahuje prohlášení o podání odporu, žalovaný by jej však měl odůvodnit nebo 

se alespoň jinak vyjádřit, případně vložit elektronické přílohy. Pokud odpor podává za žalované-

ho zástupce, uvede o sobě údaje a přiloží plnou moc nebo oprávnění k jednání za právnickou 

osobu v rozsahu obdobném jako u formuláře návrhu. Před odesláním formuláře je nezbytné jej 

podepsat uznávaným elektronickým podpisem a uvést e-mailovou adresu. K podání odporu do-

chází přímo v prostředí formuláře nebo jeho vložením do aplikace ePodatelna. 

3.8. Náhrada nákladů řízení 

3.8.1. Výše náhrady požadovaná žalobcem 

O náhradě nákladů řízení soud rozhoduje i bez návrhu.225 Žalobce je ale povinen v návrhu 

na vydání elektronického platebního rozkazu označit, zda se vzdává práva na náhradu, nebo ne, 

jinak formulář nebude možné podepsat. Pokud se žalobce práva vzdá, pak by měl zvolit, zda se 

vzdává práva na náhradu všech nákladů řízení, nebo jen soudního poplatku, nákladů právního 

zastoupení nebo jiných nákladů řízení. Nedokonalost formuláře se projevuje v automaticky gene-

rovaném petitu, ve kterém není případné vzdání se práva na náhradu nebo osvobození od soud-

ního poplatku zohledněno. 

Případné náklady právního zastoupení žalobce rozepíše na odměnu za jednotlivé úkony 

právní služby a příslušný počet paušálních náhrad hotových výdajů ve výši 100 Kč nebo 300 Kč. 

Formulář automaticky sečte soudní poplatek, odměny a paušální náhrady a případné jiné náklady 

a konečný součet propíše do petitu. Pokud je advokát zastupující žalobce plátcem daně z přidané 

                                                 
223 § 174a odst. 6 o. s. ř. 
224 Viz příloha č. 6. 
225 § 151 odst. 1 o. s. ř. 



 

40 

 

 

hodnoty, může si výši nákladů řízení, která bude uvedena i v petitu, vypočíst sám. V takovém 

případě však musí k návrhu připojit osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty nebo 

odkázat na jednací číslo, pod kterým je u daného soudu ve správním deníku osvědčení založeno. 

Jelikož je povinnost k náhradě nákladů řízení ukládána v elektronickém platebním rozkazu sa-

mostatným výrokem, může žalobce ve formuláři uvést odlišné bankovní spojení pro zaplacení 

žalované částky s příslušenstvím a pro náhradu nákladů řízení. 

3.8.2. Předžalobní výzva 

Žalobce dále musí ve formuláři označit, zda byla žalovanému zaslána výzva k plnění 

podle § 142a o. s. ř., a pouze pokud byla, uvést skutečnosti, z nichž dovozuje své právo na ná-

hradu nákladů řízení. Nejvyšší soud dovozuje vzhledem k účelu ustanovení § 142a o. s. ř., že 

soudy by měly žalobci náhradu nákladů řízení přiznat i při chybějící výzvě, pokud výše uplatně-

né pohledávky zjevně vylučuje možnost jejího opomenutí žalovaným nebo pokud žalovaný ne-

splní svůj dluh dobrovolně ve lhůtě 7 dnů od doručení žaloby.226 Zkoumání druhého z těchto dů-

vodů však do vydání elektronického platebního rozkazu není možné, proto k němu bude možné 

přihlédnout jedině při následném rozhodování o nákladech řízení po zrušení elektronického pla-

tebního rozkazu podáním odporu nebo usnesením soudu. 

3.8.3. Snížené náklady 

Ve spojení s elektronickým platebním rozkazem se více než u jiných typů rozhodnutí řeší 

otázka sazeb odměn a paušálních náhrad výdajů advokáta, který zastupuje žalobce, pro účely 

rozhodnutí o náhradě nákladů řízení. Pokud žalobce zastoupený advokátem opakovaně uplatňuje 

návrh založený na ustáleném vzoru ve skutkově a právně obdobných věcech, pak by mu soud 

měl přiznat v řízení, v němž je požadováno zaplacení jistiny do 50 000 Kč, náhradu odměny ad-

vokáta jen ve výši 200 Kč až 500 Kč za každý úkon právní služby do podání návrhu, nejvýše 

však celkově ve výši požadované jistiny, a paušální náhradu hotových výdajů pouze ve výši 

100 Kč za každý takový úkon právní služby.227 

                                                 
226 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2015, sp. zn. 29 Cdo 4388/2013. 
227 § 14b odst. 1, 4 a 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 

právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. 
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Podmínka ustálenosti vzoru a skutkové a právní obdoby věcí bude naplněna, jestliže ža-

lobce použije opakovaně v různých návrzích stejný text, do něhož pouze doplní rozdílné údaje 

týkající se jednotlivých žalovaných a v němž označí obdobné důkazy.228 O takový případ však 

nepůjde, když žalobce v návrhu výslovně popíše, od čeho se odvíjí splatnost požadované částky 

a příslušenství, na základě čeho je zaplacení příslušenství a smluvních sankcí požadováno a jaká 

případná plnění si účastníci vzájemně poskytli a na co se započetla.229 Soud není při rozhodování 

o náhradě nákladů řízení vázán žalobcovým návrhem. Pokud mu ale nevyhoví, měl by alespoň 

stručně výrok odůvodnit popisem úvah, jež ho k rozhodnutí vedly.230 

3.8.4. Náklady spojené s uplatněním pohledávky 

Od náhrady nákladů řízení je třeba odlišovat náklady spojené s uplatněním pohledávky, 

které může žalobce jako podnikatel nebo veřejný zadavatel uplatnit jako příslušenství pohledáv-

ky proti žalovanému podnikateli nebo veřejnému zadavateli.231 Do českého právního řádu byla 

transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o po-

stupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích, podle které činí minimální výše těch-

to nákladů 40 EUR (1 200 Kč).232 

Vzájemný vztah obou náhrad by měl být podle Soudního dvora Evropské unie řešen tak, 

že náhrada nákladů řízení za zaslání výzvy k plnění bude přiznána v tom rozsahu, v jakém spolu 

s případnými dalšími náklady na uplatnění pohledávky vzniklými před podáním žaloby přesáhne 

částku 1 200 Kč.233 Náhrada nákladů řízení ve zbylém rozsahu ovlivněna není. 

3.9. Další průběh řízení v rejstříku C, EC a ECm 

Jestliže elektronický platební rozkaz nebyl soudem vydán nebo byl zrušen usnesením 

soudu nebo podáním odporu, aniž došlo k odmítnutí návrhu, k zastavení řízení nebo k postoupe-

                                                 
228 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2015, sp. zn. 97 Co 736/2014. 
229 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 1. 2015, sp. zn. 91 Co 7/2015. 
230 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 1. 2015, sp. zn. 93 Co 653/2014. 
231 § 513 občanského zákoníku. 
232 § 3 Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 
233 Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 9. 2018, číslo věci C-287/17. 
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ní věci jinému soudu, pokračuje soud v řízení v rejstříku C, EC nebo ECm obdobně jako v přípa-

dě platebního rozkazu v užším slova smyslu. 

Soud není vázán dříve vydaným a již zrušeným elektronickým platebním rozkazem, tudíž 

může žalobu i zamítnout, pokud se nepodaří prokázat žalobcova tvrzení, jelikož před vydáním 

elektronického platebního rozkazu se pravdivost tvrzení nezkoumá.234 Soud je však vázán dříve 

vydaným elektronickým platebním rozkazem v tom smyslu, že po jeho zrušení již nemůže návrh 

odmítnout, neboť elektronický platební rozkaz lze vydat jedině tehdy, pokud nejsou dány před-

poklady pro odmítnutí návrhu.235 

                                                 
234 Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. II. ÚS 3867/17. 
235 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 5. 2015, sp. zn. 23 Cdo 2929/2014. 
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4. Směnečný a šekový platební rozkaz 

4.1. Návrh na vydání směnečného a šekového platebního rozkazu 

4.1.1. Podstata směnečného a šekového rozkazního řízení 

Zvláštním typem rozhodnutí upraveným v o. s. ř. je směnečný nebo šekový platební roz-

kaz. Řízení o jeho vydání umožňuje žalobci jednodušším způsobem a zpravidla rychleji a s niž-

šími náklady získat exekuční titul pro svou pohledávku vyplývající ze směnky nebo šeku, při-

čemž možnosti obrany žalovaného jsou významně omezeny.236 

4.1.2. Výslovný návrh a věcná příslušnost 

Vydat směnečný a šekový platební rozkaz může soud výhradně na návrh žalobce.237 Soud 

je zároveň povinen návrhu žalobce vyhovět, ledaže by nebyly splněny zákonné podmínky pro 

vydání směnečného nebo šekového platebního rozkazu.238 Pokud jsou splněny ostatní podmínky 

a žalobce jeho vydání nenavrhl, měl by soud věc řešit v běžném řízení včetně případného vydání 

platebního rozkazu v užším slova smyslu nebo elektronického platebního rozkazu.239 

Objevují se však i ojedinělé názory, podle nichž by soud měl v popsaném případě vyzvat 

žalobce ke sdělení, zda navrhuje vydání směnečného nebo šekového platebního rozkazu, či niko-

liv.240 Proti tomuto ojedinělému názoru ale svědčí princip směnečné a šekové přísnosti, který se 

projevuje i v režimu procesního práva požadavkem na preciznost případných námitek žalované-

ho. V zájmu rovnosti stran se pak jeví jako vhodnější směřovat obdobný požadavek i na žalobce 

                                                 
236 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 825. 
237 § 175 odst. 1 o. s. ř. 
238 LAVICKÝ, Petr aj. Civilní proces. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l) : Zákon o rozhodování některých 

kompetenčních sporů. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-986-1. s. 861. 
239 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 561. 
240 SVOBODA, Karel; HAMUĽÁKOVÁ, Klára a ŠÍNOVÁ, Renáta aj. Civilní proces. Obecná část a sporné 

řízení. s. 231. 
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a nevyzývat jej k opravě návrhu, který sice neumožňuje vydání směnečného nebo šekového pla-

tebního rozkazu, ale nebrání v pokračování řízení. 

Významná je v tomto ohledu i otázka věcné příslušnosti, neboť o návrhu na vydání smě-

nečného a šekového platebního rozkazu rozhodují výlučně krajské soudy, jelikož půjde vždy 

o spor týkající se cenného papíru.241 Jestliže ale žalobce sice předloží směnku nebo šek, ale ne-

bude navrhovat vydání směnečného ani šekového platebního rozkazu, musí krajský soud posou-

dit, zda žalobce v návrhu opírá svůj požadavek na peněžité plnění o danou směnku nebo šek. Po-

kud by po tomto posouzení došel k závěru, že žalobce svůj nárok ve skutečnosti odůvodňuje 

například uzavřenou smlouvou, ke které byla vydána směnka se zajišťovací funkcí, měl by věc 

předložit svému nadřízenému vrchnímu soudu k rozhodnutí o věcné příslušnosti podle § 104a 

odst. 2 o. s. ř., ledaže by svou věcnou příslušnost dovodil z jiného důvodu. Není-li z návrhu 

zřejmé, zda se žalobce domáhá zaplacení peněžité částky ze směnky či šeku, nebo z jiného dů-

vodu, je takové podání nesrozumitelné a soud by měl žalobce vyzvat k jeho opravě.242 Návrhy na 

vydání směnečného a šekového platebního rozkazu se zapisují do rejstříku Cm.243 

4.1.3. Předložení směnky nebo šeku a dalších listin 

Podmínkou pro vydání směnečného a šekového platebního rozkazu je předložení prvopi-

su směnky nebo šeku žalobcem.244 Ze směnky a šeku nelze pořídit autorizovanou konverzi do-

kumentu245 ani ověřenou kopii246. Zákon výslovně předpokládá, že může dojít k pořízení opisu 

směnky, avšak takový opis není dostačujícím podkladem pro vydání směnečného platebního 

rozkazu.247 Jsou-li však směnka nebo šek vystaveny v několika stejnopisech, postačí předložení 

kteréhokoliv z nich.248 

V literatuře nepanuje shoda v řešení otázky, zda lze směnku či šek nahradit usnesením 

soudu o jejich umoření. Ve prospěch možnosti použít toto usnesení v rozkazním řízení směneč-

ném či šekovém je možno uvést, že usnesení soudu je veřejnou listinou a podle § 315 zákona 

                                                 
241 § 9 odst. 2 písm. j) o. s. ř. 
242 SVOBODA, Karel; HAMUĽÁKOVÁ, Klára a ŠÍNOVÁ, Renáta aj. Civilní proces. Obecná část a sporné 

řízení. s. 231. 
243 § 182 odst. 2 kancelářského řádu. 
244 § 172 odst. 1 o. s. ř. 
245 § 204 odst. 4 písm. b) zákona č. 300/2008 Sb. 
246 § 9 písm. a) zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti 

podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů. 
247 Čl. I § 67 a 68 zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů. 
248 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 827. 
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č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, nahrazuje umoře-

nou listinu.249 Umoření směnky i šeku je zákonem výslovně připuštěno.250 Na druhou stranu 

usnesení soudu o umoření listiny jen obtížně naplní definici směnky nebo šeku, o jejichž pravosti 

není důvodu pochybovat.251 Žalobce by v případě přiklonění se k druhému z názorů nemohl vyu-

žít výhod, které by mu jinak poskytlo směnečné a šekové rozkazní řízení, avšak nebyl by zbaven 

možnosti domáhat se plnění z daného cenného papíru soudní cestou. Z toho důvodu považuji za 

správný názor, že usnesení o umoření směnky nebo šeku nemůže být podkladem pro vydání 

směnečného nebo šekového platebního rozkazu. 

Soud vydá směnečný nebo šekový platební rozkaz pouze v případě, že nemá pochyby 

o pravosti předložené směnky nebo šeku. Musí přitom posoudit, zda má daná listina zákonné ná-

ležitosti směnky nebo šeku, neboť v opačném případě by podmínka předložení směnky nebo še-

ku splněna nebyla.252 Soud posoudí obsah listin v rámci osvědčování.253 Dále soud vyhotoví ově-

řenou fotokopii směnky nebo šeku pro založení do spisu a originál uloží do ohnivzdorné skříně, 

odkud se žalobci vrátí po pravomocném skončení věci.254 

Podle předložené směnky nebo šeku lze také zkoumat místní příslušnost, neboť v případě 

cenných papírů může žalobce zvolit soud i podle platebního místa.255 Není-li platební místo uve-

deno zvlášť ve směnce cizí, je jím místo uvedené u směnečníkova jména.256 U směnky vlastní, 

v níž není zvlášť uvedeno platební místo, je platebním místem místo vystavení, kterým je, pokud 

není uvedeno jinak, místo u jména výstavce.257 Šek, který neobsahuje zvlášť uvedené místo pla-

cení, má místo placení v prvním místě uvedeném u jména šekovníka, a není-li u šekovníkova 

jména uvedeno žádné místo, pak v místě šekovníkova hlavního závodu.258 S ohledem na běžnou 

soudní praxi přitom není nezbytné, aby žalobce na volbu místní příslušnosti podle platebního 

místa výslovně upozorňoval.259 

                                                 
249 Tamtéž. 
250 Čl. I § 90 odst. 1 a čl. II § 68 odst. 1 zákona č. 191/1950 Sb. 
251 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 563. 
252 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 827. 
253 LAVICKÝ, Petr aj. Civilní proces. s. 860. 
254 § 173 odst. 1 a 2 kancelářského řádu. 
255 § 87 písm. e) o. s. ř. 
256 Čl. I § 2 odst. 3 zákona č. 191/1950 Sb. 
257 Čl. I § 76 odst. 3 a 4 zákona č. 191/1950 Sb. 
258 Čl. II § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 191/1950 Sb. 
259 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 562. 



 

46 

 

 

Mimo samotné směnky či šeku musí žalobce k návrhu připojit i další listiny, které jsou 

nutné k uplatnění práva z daného cenného papíru.260 Mezi takové listiny patří například protestní 

listina nebo usnesení o úpadku směnečníka nebo výstavce směnky, je-li žalovaným indosant, vý-

stavce směnky cizí nebo šeku či směnečný nebo šekový rukojmí, ledaže byla na směnku připoje-

na doložka „bez útrat“, „bez protestu“ nebo jiná shodného významu.261 Mezi další pravděpodob-

né listiny patří smlouva o postoupení pohledávky ze směnky nebo šeku s doložkou „nikoli na 

řad“, listiny prokazující nabytí vlastnického práva k obchodnímu závodu, listiny prokazující pře-

chod práv a povinností děděním nebo plná moc toho, kdo směnku či šek podepsal za žalované-

ho.262 

Pokud žalobce k návrhu na vydání směnečného nebo šekového platebního rozkazu nepři-

loží směnku ani šek nebo jiné listiny nutné k uplatnění práva, brání tato skutečnost ve vydání da-

ného typu rozhodnutí. Nejedná se však o vadu podání, nýbrž o nesplnění podmínky pro vydání 

směnečného a šekového platebního rozkazu, a soud proto musí nařídit jednání, aniž by žalobce 

vyzýval k opravě.263 

4.1.4. Požadované plnění 

Žalobce se návrhem na vydání směnečného nebo šekového platebního rozkazu může do-

máhat zaplacení výlučně peněžitého plnění spojeného s nezaplacením nebo nepřijetím směnky 

nebo šeku.264 Ve směnečném a šekovém rozkazním řízení lze tedy požadovat zaplacení směneč-

ného nebo šekového peníze, šestiprocentního úroku, směnečné nebo šekové odměny ve výši jed-

né třetiny procenta směnečného nebo šekového peníze, nebyla-li sjednána nižší, a útrat protestu, 

zpráv a jiných, ve směnečném rozkazním řízení navíc případného úroku uvedeného ve směnce 

splatné na viděnou nebo určitý čas po viděné.265 Jelikož směnečná ani šeková odměna není pří-

slušenstvím pohledávky, započítá se také do základu pro výpočet soudního poplatku.266 

Nelze uplatňovat náhradu škody kvůli opožděné nebo nepodané zprávě o odepření přijetí 

směnky, odepření placení směnky nebo šeku anebo přijetí či placení směnky pro čest, náhradu 

                                                 
260 § 175 odst. 1 o. s. ř. 
261 LAVICKÝ, Petr aj. Civilní proces. s. 860. 
262 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 563. 
263 LAVICKÝ, Petr aj. Civilní proces. s. 860. 
264 KINDL, Milan, ŠÍMA, Alexander a DAVID, Ondřej. Občanské právo procesní. s. 234. 
265 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 565. 
266 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 566. 
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škody způsobené jednáním v rozporu s křižováním šeku nebo doložkou „jen k zúčtování“ a prá-

vo na vydání směnečného nebo šekového obohacení a zároveň také nelze vydáním směnečného 

nebo šekového platebního rozkazu vyhovět žalobci jen částečně.267 

4.1.5. Žalobní tvrzení 

Žalobce v návrhu musí uvést, z čeho svůj nárok vyvozuje, aniž by však byl nucen tvrdit 

a prokazovat, z jakého důvodu došlo k vystavení směnky nebo šeku.268 Zejména je nezbytné, aby 

žalobce uvedl směnečné nebo šekové postavení své i žalovaného, z čehož soud mimo jiné vyvo-

dí, zda u daného druhu cenného papíru je takové postavení žalobce a žalovaného možné.269 

Soud poté přezkoumá, zda má žalobce podle svých tvrzení o obsahu směnky nebo šeku 

včetně příslušných doložek na základě platné právní normy právo na zaplacení požadované část-

ky a obsahu žalobcových tvrzení svědčí předložené listiny.270 Nevyplývá-li právo na zaplacení 

požadovaného plnění z žalobcových tvrzení, soud směnečný nebo šekový platební rozkaz nevy-

dá.271 

Tvrzení ohledně důvodu vystavení směnky nebo šeku nebo o jiných poměrech žalobce 

a žalovaného, která nemají základ ve směnce nebo šeku, soud ve fází řízení před vydáním smě-

nečného nebo šekového platebního rozkazu nezohledňuje.272 Uvést skutečnosti o původu směnky 

nebo šeku a použít je pro svou obranu je úkolem žalovaného, podá-li námitky.273 Soud bez od-

povídající námitky žalovaného nepřihlíží ani k případnému promlčení práva.274 

4.2. Odepření vydání směnečného a šekového platebního rozkazu 

Shledá-li soud, že nejsou dány podmínky pro rozhodnutí směnečným nebo šekovým pla-

tebním rozkazem, nevydá jej a nařídí jednání, návrh na vydání směnečného nebo šekového pla-

tebního rozkazu se přitom nezamítá a věcná ani místní příslušnost soudu se bez dalšího nemě-

                                                 
267 LAVICKÝ, Petr aj. Civilní proces. s. 860. 
268 § 1791 odst. 2 občanského zákoníku. 
269 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 563. 
270 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 825. 
271 LAVICKÝ, Petr aj. Civilní proces. s. 861. 
272 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 8. 1999, sp. zn. 5 Cmo 74/99. 
273 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 7. 2013, sp. zn. 5 Cmo 169/2013. 
274 § 610 odst. 1 věta první občanského zákoníku. 
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ní.275 O takovém postupu v řízení se zvláštní rozhodnutí nevydává.276 Následující řízení se pak 

již neliší od občanského soudního řízení sporného zahájeného běžnou žalobou.277 

Pokud byl návrh podán společně proti více žalovaným, nelze vydat směnečný nebo šeko-

vý platební rozkaz jen ve vztahu k některým žalovaným a vůči jiným nařídit jednání, ledaže by 

soud rozhodl o vyloučení věci podle § 112 odst. 2 o. s. ř. k samostatnému řízení.278 Proti usnese-

ní o vyloučení věci k samostatnému řízení není odvolání přípustné.279 

Komentářová literatura se vyjadřuje spíše nesouhlasně k závěru učiněnému Vrchním 

soudem v Praze, že soud nemusí směnečný nebo šekový platební rozkaz vydat, pokud lze z do-

savadních vyjádření žalovaného s jistotou usuzovat, že požadovanou částku nezaplatí, pro zjevný 

rozpor tohoto závěru se zněním zákona.280 Je ale nutno poznamenat, že uvedený názor učinil 

Vrchní soud v Praze ve věci, v níž žalobce nebyl z předložené směnky aktivně legitimován, ne-

boť oprávněným ze směnky byla jiná osoba, označení žalobce i remitenta směnky však bylo 

sporné a bylo předmětem dalšího zjišťování soudu prvního stupně. Jak bylo již popsáno výše, 

soud před vydáním směnečného nebo šekového platebního rozkazu posuzuje, zda z žalobních 

tvrzení vyplývá právo žalobce na zaplacení žalované částky a zda jsou daná tvrzení osvědčena 

předloženou směnkou nebo šekem. V situaci, kdy osoba žalobce není shodná s osobou oprávně-

nou ze směnky nebo šeku podle jejich znění a znění případných dalších předložených listin, soud 

by směnečný ani šekový platební rozkaz vydávat neměl. Pokud se žalobci nepodaří nedostatky 

jeho věcné legitimace odstranit, soud žalobu zamítne. Podle mého názoru tudíž nelze popsaný 

rozsudek Vrchního soudu v Praze vykládat tak, že by dovoloval soudu nevydat směnečný a še-

kový platební rozkaz kvůli předem známému nesouhlasnému postoji žalovaného. Závěr by měl 

znít, že soud je oprávněn nevydat směnečný nebo šekový platební rozkaz, nejsou-li splněny zá-

konné podmínky pro jeho vydání, mimo jiné není-li žalobce k podání návrhu věcně legitimován. 

                                                 
275 SVOBODA, Karel; HAMUĽÁKOVÁ, Klára a ŠÍNOVÁ, Renáta aj. Civilní proces. Obecná část a sporné 

řízení. s. 230. 
276 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 567. 
277 LAVICKÝ, Petr aj. Civilní proces. s. 869. 
278 LAVICKÝ, Petr aj. Civilní proces. s. 862. 
279 § 202 odst. 1 písm. a) o. s. ř. 
280 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 9. 1996, sp. zn. 5 Cmo 631/95. 
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4.3. Obsah směnečného a šekového platebního a náklady řízení 

Soud žalovanému ve směnečném nebo šekovém platebním rozkazu uloží: „aby do 15 dnů 

zaplatil požadovanou částku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal námitky, v nichž musí 

uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá.“281 O povinnosti k náhradě nákladů řízení soud 

rozhodne i bez návrhu. 

Shodně jako u platebního rozkazu v užším slova smyslu a elektronickém platebním roz-

kazu přitom platí, že podmínkou přiznání náhrady nákladů řízení žalobci je zaslání výzvy k pl-

nění žalovanému nejméně 7 dní před podáním žaloby. Namísto zaslání výzvy však postačí před-

ložení směnky žalovanému k placení.282 Naopak zpráva o odepřeném přijetí směnky nebo 

odepřeném zaplacení směnky nebo šeku podle čl. I § 45 odst. 1 a čl. II § 42 odst. 1 zákona smě-

nečného a šekového nemůže být za takovou výzvu k plnění považována.283 Pokud má být povin-

nost žalobce podle § 142a o. s. ř. splněna skutečnou výzvou k plnění, musí se její znění vztaho-

vat přímo k pohledávce ze směnky nebo šeku.284 

4.4. Doručování směnečného a šekového platebního rozkazu 

Úprava doručování směnečného a šekového platebního rozkazu je již shodná s úpravou 

jiných typů platebních rozkazů, tudíž žalovanému se doručuje do vlastních rukou bez možnosti 

náhradního doručení a výslovné ustanovení o doručování žalobci v zákoně obsaženo není.285 

Spolu se směnečným nebo šekovým platebním rozkazem by měl soud žalovanému doručovat ta-

ké žalobu, aby měl žalovaný možnost se kvalifikovaně vyjádřit.286 

Z hlediska výkladu zákona se ukázala být mírně problematickou novela § 175 odst. 2 

o. s. ř. provedená s účinností ke dni 1. 7. 2009, kterou byl vypuštěn odkaz na obdobné použití 

§ 172 odst. 2 o. s. ř. ohledně zrušení platebního rozkazu v užším slova smyslu při nedoručitel-

nosti kterémukoliv z žalovaných. 

                                                 
281 § 175 odst. 1 o. s. ř. 
282 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2015, sp. zn. 29 Cdo 4388/2013. 
283 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 4. 2015, sp. zn. 5 Cmo 17/2015. 
284 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 566. 
285 § 175 odst. 1 o. s. ř. 
286 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 828. 
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Úmyslem zákonodárce bylo umožnit, aby při nedoručitelnosti některému z více žalova-

ných mohl vůči ostatním žalovaným zůstat směnečný nebo šekový platební rozkaz v platnosti.287 

Úplným zrušením odkazu se však ze zákona ztratila výslovná úprava pro postup soudu v případě, 

že se směnečný nebo šekový platební rozkaz nepodaří žalovanému doručit. K tomu je vhodné 

uvést, že již před účinností dané novely Nejvyšší soud dovodil, že rušení směnečného nebo še-

kového platebního rozkazu vůči všem žalovaným při nedoručitelnosti jen u některého z nich ne-

představuje správný postup.288 

Daný problém nabyl na významu s další novelou § 175 o. s. ř. účinnou ode dne 1. 1. 

2014, která nově vyloučila možnost náhradního doručení ve vztahu k žalovanému. Objevil se 

i názor, že za situace, kdy v zákoně chybí výslovné zmocnění soudu ke zrušení směnečného 

a šekového platebního rozkazu pro nedoručitelnost, měl by soud při potížích s jeho doručením 

žalovanému nařídit jednání a při něm buď doručit směnečný nebo šekový platební rozkaz pří-

tomnému žalovanému, nebo za nepřítomnosti žalovaného vyslovit rozsudkem, že daný rozkaz 

ponechává v platnosti.289 Takový názor je však zjevně nesprávný, neboť nedoručené rozhodnutí 

nemůže nabýt právní moci.290 

Zřejmě konečný závěr pro tento problém vyslovil Vrchní soud v Praze, podle nějž se při 

směnečném a šekovém rozkazním řízení přiměřeně použije § 173 odst. 2 o. s. ř. a nedoručitelný 

směnečný nebo šekový platební rozkaz soud usnesením zruší vůči žalovaným, kterým se nepoda-

řilo doručit, přičemž proti takovému usnesení není odvolání přípustné.291 

Společenství žalovaných ve směnečném a šekovém rozkazním řízení je zásadně samo-

statné.292 Pokud soud směnečný nebo šekový platební rozkaz usnesením zruší pro nedoručitel-

nost, nařídí ve věci jednání, jako by k vydání směnečného nebo šekového platebního rozkazu 

nedošlo, a to případně jen ohledně těch žalovaných, kterým se nepodařilo doručit. 

                                                 
287 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. Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. V. volební 

období. Sněmovní tisk 478. 
288 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1576/2007. 
289 SVOBODA, Karel; HAMUĽÁKOVÁ, Klára a ŠÍNOVÁ, Renáta aj. Civilní proces. Obecná část a sporné říze-

ní. s. 230. 
290 LAVICKÝ, Petr aj. Civilní proces. s. 869. 
291 Usnesení Vrchního soudu v Praze z 10. 11. 2016, sp. zn. 5 Cmo 375/2016. 
292 Tamtéž. 
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4.5. Námitky 

4.5.1. Včasnost námitek 

Pro oddálení právní moci směnečného a šekového platebního rozkazu a jeho následné 

případné zrušení může žalovaný podat odůvodněné námitky, ledaže by brojil jen proti výroku 

o náhradě nákladů řízení, jenž lze napadnout odvoláním.293 Námitky podané po uplynutí lhůty 15 

dnů od doručení směnečného nebo šekového platebního rozkazu, avšak před nařízením jednání 

podle § 175 odst. 4 soud usnesením odmítne. Proti usnesení o odmítnutí námitek se lze odvo-

lat.294 Soud odmítne také námitky, které nepodal žalovaný.295 

4.5.2. Částečné námitky a námitky při více žalovaných 

Ačkoliv to zákon výslovně nestanoví, lze podat námitky jen proti části směnečného nebo 

šekového platebního rozkazu, který pak může ve zbylém rozsahu nabýt právní moci.296 Taktéž 

je-li v řízení více žalovaných, mají námitky každého z nich účinky jen vůči jemu samému a vůči 

ostatním žalovaným může směnečný nebo šekový platební rozkaz nabýt právní moci.297 Jestliže 

část směnečného nebo šekového platební rozkazu nabyla právní moci, není již předmětem další-

ho řízení a nelze o ní rozhodnout ani v tom smyslu, že se ponechává v platnosti.298 

4.5.3. Obsah námitek 

Námitky je žalovaný povinen odůvodnit, v opačném případě je soud odmítne. Pokud jsou 

námitky odůvodněné, bude soud zjišťovat jejich důvodnost při nařízeném jednání. Jestliže chce 

                                                 
293 § 175 odst. 3 o. s. ř. 
294 § 202 odst. 1 o. s. ř. per eliminationem. 
295 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 830. 
296 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 567. 
297 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 10. 2006, sp. zn. 20 Cdo 2142/2006. 
298 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2004, sp. zn. 29 Odo 1042/2003. 
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žalovaný být s námitkami úspěšný, musí v nich uvést hmotněprávní skutečnosti, které vyvrací 

právo žalobce na požadované plnění ze směnky nebo šeku.299 

K odmítnutí námitek dále dochází podle obecné úpravy v § 43 odst. 2 o. s. ř. pro jejich 

nesrozumitelnost nebo neurčitost. Za nesrozumitelnost vedoucí k odmítnutí se nepovažuje pří-

padný vzájemný rozpor jednotlivých námitek.300 Námitky však nelze vzájemně zaměňovat a mu-

sí být dostatečně určité, co se týče skutkových okolností, obsahu právních jednání, namítaných 

vad i vyčíslení případných peněžních částek.301 

4.5.4. Dělení námitek 

V teorii se námitky dělí na absolutní a relativní a dále na námitky proti směnce nebo šeku 

a námitky kauzální.302 Absolutní námitku může uplatnit proti žalobci kdokoliv a bude se vztaho-

vat k nedostatkům listiny jako směnky nebo šeku anebo bude spočívat v tvrzení, že směnka či 

šek již byly zaplaceny, zatímco úspěšnost relativní námitky je omezena podle vzájemného vzta-

hu žalobce a žalovaného.303 

Jako kauzální námitky se uvádí skutečnosti vyplývající z poměru žalovaného k žalobci 

mimo samotnou směnku nebo šek.304 Ke skutečnostem, k nimž soud přihlíží i bez návrhu, 

zejména k absolutní neplatnosti, bude přihlédnuto jen tehdy, pokud je žalovaný uvede ve včas-

ných námitkách.305 

4.5.5. Procesní námitky 

Od námitek opírajících se o hmotněprávní skutečnosti je namístě odlišovat námitky pro-

cesní, které nejsou vázány stejnou lhůtou, na druhou stranu nestačí samy o sobě k odkladu právní 

moci směnečného nebo šekového platebního rozkazu a vždy musí dojít i k podání včasných ná-

mitek s hmotněprávním základem. 

                                                 
299 SVOBODA, Karel; HAMUĽÁKOVÁ, Klára a ŠÍNOVÁ, Renáta aj. Civilní proces. Obecná část a sporné 

řízení. s. 231. 
300 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3407/2012. 
301 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 741. 
302 KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 6. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011. s. 483. ISBN 978-

80-7400-402-5. 
303 Tamtéž. 
304 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 569. 
305 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2012, sp. zn. 29 Cdo 1128/2011. 
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Žalovaný může namítat, že nebyly splněny podmínky pro vydání směnečného nebo šeko-

vého platebního rozkazu, ale pouhé nesplnění podmínek vydání není důvodem pro zrušení smě-

nečného nebo šekového platebního rozkazu, k napravení podmínek přitom může dojít i během 

námitkového řízení.306 

Na rozdíl od běžného a elektronického rozkazního řízení se ve směnečném a šekovém 

rozkazním řízení považuje za první úkon, který žalovanému náleží, již samotné námitky, a proto 

musí žalovaný případnou námitku místní nepříslušnosti soudu uplatnit nejpozději společně s ná-

mitkami proti směnečnému nebo šekovému platebnímu rozkazu, tím však dojde nanejvýš k po-

stoupení řízení o námitkách místně příslušnému soudu.307 

4.6. Námitkové řízení 

4.6.1. Nařízení jednání 

Soud nařídí jednání k projednání včasných námitek, k případným námitkách podaným až 

po uplynutí lhůty k jejich podání a po tom, co nařídil jednání, již nepřihlíží, aniž by byl nucen 

rozhodovat o jejich odmítnutí.308 Neodmítnutí a neprojednání námitek podaných před nařízením 

jednání představuje vadu řízení.309 Podle tezí věcného záměru civilního řádu soudního se v bu-

doucnu zamýšlí sjednotit režim opožděných námitek podaných před nařízením jednání a po jeho 

nařízení, takže každou opožděnou námitku bude nutné odmítnout usnesením.310 

4.6.2. Doplnění námitky a návrhy důkazů 

Za novou námitku, ke které by se nepřihlíželo, se nepovažuje doplnění včas podané a do-

statečně určité námitky o nové skutečnosti, pokud se podstata obrany žalovaného a popsané sku-

                                                 
306 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 29 Cdo 4235/2009. 
307 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 831. 
308 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 740–742. 
309 SVOBODA, Karel; HAMUĽÁKOVÁ, Klára a ŠÍNOVÁ, Renáta aj. Civilní proces. Obecná část a sporné 

řízení. s. 232. 
310 DOBROVOLNÁ, Eva; DVOŘÁK, Bohumil a LAVICKÝ, Petr aj. Věcný záměr civilního řádu soudního. 

[Online] 2017. [Citace: 23.02.2019.] Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-

content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf. 
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tečnosti v původní námitce nemění.311 Žalovaný také není omezen v možnosti navrhovat důkazy 

k prokázání svých tvrzení mimo koncentraci řízení podle § 118b odst. 1 o. s. ř., nemůže však 

uvádět nové námitky na základě výzvy k doplnění tvrzení podle § 118a o. s. ř. ani na základě po-

učení před skončením jednání podle § 119a odst. 1 o. s. ř.312 

4.6.3. Důkazní břemeno 

Důkazní břemeno ohledně kauzálních námitek nese zásadně žalovaný.313 Naopak žalobce 

tíží důkazní břemeno ohledně pravosti směnky nebo šeku, zejména ohledně pravosti podpisu ža-

lovaného, pokud ji žalovaný v námitkách zpochybňuje.314 Žalobce není omezen v možnosti uvá-

dět nová tvrzení a navrhovat důkazy.315 Nesmí ale měnit žalobu.316 

4.6.4. Závěr řízení o námitkách 

Vezme-li žalovaný námitky zpět, soud řízení o nich zastaví usnesením.317 Pokud by vzal 

žalobu zpět žalobce, soud navíc zruší i vydaný směnečný nebo šekový platební rozkaz.318 Jinak 

soud vydá rozsudek, v němž podle svých zjištění z námitkového řízení vysloví, zda ponechává 

směnečný a šekový platební rozkaz v platnosti, nebo jej ruší.319 Je přípustné, aby v případě čás-

tečného úspěchu žalovaného byl směnečný nebo šekový platební rozkaz zčásti zrušen a zčásti 

ponechán v platnosti.320 V námitkovém řízení nelze rozhodovat rozsudkem pro zmeškání.321 

                                                 
311 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. 29 Cdo 3478/2017. 
312 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 570. 
313 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 1999, č. j. 32 Cdo 2383/98. 
314 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3478/2007. 
315 LAVICKÝ, Petr aj. Civilní proces. s. 864. 
316 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 832. 
317 § 175 odst. 5 o. s. ř. 
318 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 832. 
319 § 175 odst. 4 o. s. ř. 
320 LAVICKÝ, Petr aj. Civilní proces. s. 865. 
321 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 9. 2016, sp. zn. 5 Cmo 322/2016. 
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4.7. Právní moc a vykonatelnost 

Směnečný a šekový platební rozkaz nabývá právní moci marným uplynutím lhůty k po-

dání námitek nebo právní mocí rozsudku, jímž se ponechává v platnosti. Tím současně získává 

účinky pravomocného rozsudku. Vykonatelnost nastává ke stejnému okamžiku. Právní moci ani 

vykonatelnosti nebrání, pokud byly proti směnečnému nebo šekovému platebnímu rozkazu po-

dány opožděné námitky bez ohledu na to, zda již byly pravomocně odmítnuty.322 

Právní mocí směnečného platebního rozkazu nenastává překážka věci rozsouzené vzhle-

dem k řízení o zaplacení pohledávky zajištěné směnkou, na jejímž základě byl daný směnečný 

platební rozkaz vydán, a před právní mocí nenastává ani překážka litispendence.323 Rozsudkem 

o zrušení směnečného nebo šekového platebního rozkazu se řízení končí bez vytvoření překážky 

věci pravomocně rozhodnuté.324  

                                                 
322 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1806/2000. 
323 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2003, sp. zn. 33 Odo 202/2002 
324 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka aj. Civilní právo procesní. s. 192. 
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5. Evropský platební rozkaz 

5.1. Prameny právní úpravy 

Stěžejní úprava evropského rozkazního řízení je obsažena v nařízení Evropského parla-

mentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském 

platebním rozkazu. V rámci vnitrostátních procesních předpisů lze nalézt zvláštní úpravu pouze 

ohledně doručování a soudní příslušnosti v § 174b o. s. ř. a další výslovné zmínky mezi podmín-

kami pro vydání kvalifikované výzvy podle § 114b o. s. ř. a ve výčtu usnesení v § 202 odst. 1 

o. s. ř., proti nimž není odvolání přípustné. Podle vnitrostátního práva se řídí veškeré procesní 

otázky, které neupravuje dané nařízení.325 

Pro evropské rozkazní řízení je významnou otázka mezinárodní příslušnosti soudu, jež se 

řídí nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 

o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 

(přepracované znění). 

Po vydání evropského platebního rozkazu může vzniknout potřeba jeho doručení do cizi-

ny. V takovém případě je nezbytné zohlednit úpravu v nařízení Evropského Parlamentu a Rady 

(ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností 

ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) a o zrušení 

nařízení Rady (ES) č. 1348/2000.326 Běh lhůt se posuzuje v souladu s nařízením Rady (EHS, Eu-

ratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny, kdy 

úprava základní 30denní lhůty je obdobná úpravě v o. s. ř. a svátky se rozumí svátky v České re-

publice při rozhodování českým soudem.327 

Podle čl. 26 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. červen-

ce 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na 

vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES se hodnotí splnění požadavků pro elektronický 

podpis použitý žalobcem na návrhu a žalovaným na odporu, jelikož tyto požadavky jsou obsaho-

                                                 
325 Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
326 Čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
327 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 559. 
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vě totožné s požadavky podle zrušené směrnice.328 Zde je vhodné podotknout, že obecná česká 

vnitrostátní úprava je ohledně elektronických podpisů přísnější, ale v případě evropského roz-

kazního řízení je nutné použít evropský předpis, podle něhož je dostačujícím i jen zaručený elek-

tronický podpis. 

5.2. Podmínky vydání evropského platebního rozkazu 

Evropský platební rozkaz lze vydat pouze v přeshraničních sporech, když žalobce nebo 

žalovaný nemá bydliště, sídlo, ústředí nebo provozovnu v tom členském státě Evropské unie, 

v němž sídlí příslušný soud.329 Tento druh řízení nelze využít v Dánsku.330 V evropském rozkaz-

ním řízení lze rozhodovat jen ve věcech občanskoprávních a obchodních, ne však zejména ve 

věcech manželského majetkového práva, dědického práva nebo ohledně nároků z mimosmluv-

ních závazků, pokud ohledně nich nedošlo k dohodě či uznání dluhu nebo nevznikají ze spolu-

vlastnictví.331 

Návrhem na vydání evropského platebního rozkazu se lze domáhat pouze zaplacení pe-

něžité částky, která je ke dni podání návrhu již splatná.332 Jistou výjimku však lze spatřovat 

v možnosti požadovat vedle splatné jistiny také úroky za období až do dne zaplacení jistiny.333 

Využití evropského rozkazního řízení není pro žalobce povinné.334 

5.3. Návrh na vydání evropského platebního rozkazu 

5.3.1. Náležitosti návrhu 

Podat návrh na vydání evropského platebního rozkazu lze pouze na předepsaném formu-

láři A, který je uveden v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 

                                                 
328 Čl. 2 odst. 6 a čl. 16 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
329 Čl. 2 odst. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 a čl. 63 odst. 1 nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012. 
330 Recitál 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
331 Čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
332 Čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
333 Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 12. 2012, číslo věci C-215/11. 
334 Recitál 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
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Žalobce musí ve formuláři uvést na prvním místě název soudu a jeho adresu, odůvodnění pří-

slušnosti daného soudu a jména a adresy účastníků, případně i zástupců, přičemž uvedením byd-

liště nebo místa obvyklého pobytu bude splněna i podmínka odůvodnění přeshraniční povahy 

sporu.335 Uvádět další identifikační údaje účastníků není nutné. Mezinárodně příslušným je zpra-

vidla soud podle místa bydliště žalovaného, v případě spotřebitele v postavení žalobce jím může 

být i soud podle místa bydliště žalobce.336 Je-li žalovaným spotřebitel, bude příslušným vždy 

soud podle místa jeho bydliště.337 

Dalšími nezbytnými náležitostmi jsou výše žalované jistiny, výše úroků a jejich sazba 

a úrokové období, výše smluvních pokut, které se vždy uvádí zvlášť, a výše nákladů včetně ná-

kladů řízení.338 Konečně posledními požadavky na obsah návrhu je uvedení žalobního důvodu, 

skutkových okolnosti, z nichž nárok vyplývá, a popisu důkazních prostředků.339 Žalobce by měl 

návrh odůvodnit nejméně v takovém rozsahu, aby byl nárok jasně vymezený a podložený jeho 

tvrzeními.340 

Ke zjednodušení vyplňování formuláře pro žalobce a zrychlení vyřizování návrhu sou-

dem se podstatná část povinných údajů ve formuláři nahrazuje číselnými kódy o stanoveném vý-

znamu, vždy však s možností upřesnit údaje v textu. Náležitosti návrhu jsou stanoveny taxativně 

a nemohou být soudem rozšiřovány.341 Žalobci také nelze uložit složení jistoty na náklady říze-

ní.342 Návrh musí být podepsán žalobcem nebo jeho zástupcem bez ohledu na způsob podání, 

v českém prostředí je výjimkou z tohoto pravidla podání návrhu prostřednictvím datové schrán-

ky zřízené žalobci nebo jeho zástupci.343 

5.3.2. Posouzení soudem 

Soud posuzuje, zda jsou splněny podmínky pro vydání evropského platebního rozkazu 

a zda je nárok opodstatněný.344 Je přípustné, aby návrhy na vydání evropského platebního rozka-

                                                 
335 Čl. 7 odst. 2 písm. a), f) a g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
336 čl. 4 odst. 1 a čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012. 
337 Čl. 6 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
338 Čl. 7 odst. 2 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
339 Čl. 7 odst. 2 písm. d) a e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
340 Recitál 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
341 Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 12. 2012, číslo věci C-215/11. 
342 § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů. 
343 Čl. 7 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 a § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. 
344 Čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
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zu soudy vyřizovaly automatizovaně, v českém prostředí však tato možnost dosud využita ne-

ní.345 

Nesplňuje-li návrh stanovené náležitosti, ač jsou jinak splněny podmínky pro vydání ev-

ropského platebního rozkazu a nárok je opodstatněný, soud vyzve žalobce k doplnění nebo opra-

vě v soudcovské lhůtě, přičemž výzvu žalobci zašle na formuláři B, který je uveden v příloze II 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006.346 Pokud žalobce dané výzvě ve lhů-

tě nevyhoví, soud návrh odmítne.347 

5.3.3. Částečný evropský platební rozkaz 

V evropském rozkazním řízení lze na rozdíl od ostatních druhů rozkazních řízení vyhovět 

návrhu jen částečně, avšak pouze za předpokladu, že žalobce s takovým postupem souhlasí.348 

Soud navrhne žalobci vydání evropského platebního rozkazu na sníženou částku, pokud jsou 

podmínky vydání včetně náležitostí návrhu a opodstatněnosti splněny jen pro část nároku, a vy-

zve jej k přijetí nebo odmítnutí takového návrhu v soudcovské lhůtě prostřednictvím formuláře 

C, který je uveden v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 

a slouží zároveň i pro žalobcovu odpověď.349 Přijme-li žalobce návrh soudu, povede se ohledně 

zbylého rozsahu nároku běžné řízení podle o. s. ř.350 Jinak soud návrh odmítne.351 

5.3.4. Odmítnutí návrhu 

Kromě výše popsaných důvodů soud odmítne návrh, nejsou-li splněny podmínky vydání 

evropského platebního rozkazu ani pro část nároku nebo je celý nárok zjevně neopodstatněný.352 

O důvodech odmítnutí soud vyrozumí žalobce prostřednictvím formuláře D, který je uveden 

                                                 
345 Tamtéž. 
346 Čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
347 Čl. 11 odst. 1 písm. a) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
348 Čl. 10 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
349 Čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
350 Čl. 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
351 Čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
352 Čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
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v příloze IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, žalobce se nemůže brá-

nit odmítnutí žádným opravným prostředkem.353 

5.4. Obsah a forma evropského platebního rozkazu 

Evropský platební rozkaz vydá soud v pořádkové lhůtě 30 dnů od podání návrhu na for-

muláři E, který je uveden v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1896/2006.354 Součástí formuláře je poučení žalovaného o povinnosti zaplatit uvedenou částku 

nebo podat odpor v 30denní lhůtě od doručení, o následcích podání odporu pro další průběh ří-

zení, o nabytí vykonatelnosti při nepodání odporu a o tom, že soud neověřoval pravdivost tvrzení 

žalobce, na jejichž základě byl evropský platební rozkaz vydán-355 K evropskému platebnímu 

rozkazu se přikládá fotokopie návrhu, na jehož základě byl rozkaz vydán.356 

Ve formuláři soud uvede označení účastníků a výši částky, kterou je žalovaný povinen 

celkově zaplatit včetně jejího rozpadu na jistinu, úrok, smluvní pokuty a náklady. Evropský pla-

tební rozkaz neobsahuje odůvodnění ani ve vztahu k nákladům řízení. Formulář umožňuje uložit 

povinnost k zaplacení až dvěma žalovaným současně s případnou rozdílnou výší peněžitých po-

vinností a s možností vyznačit solidární odpovědnost žalovaných. Součástí formuláře je upozor-

nění pro žalovaného, že vyčíslená částka se může dále zvyšovat o narůstající úroky až do dne 

výkonu. V případě, že úroky po vydání evropského platebního rozkazu skutečně narůstají, je ne-

zbytné uvést datum, od něhož se počítají, a žalovanému musí být zřejmá i úroková sazba.357 

Bankovní spojení pro platbu lze zjistit z údajů vyplněných žalobcem v návrhu, které však nejsou 

povinnou náležitostí. 

Evropský platební rozkaz neobsahuje samostatný výrok o náhradě nákladů řízení. Náhra-

da nákladů řízení přesto v jeho rámci přiznána být může českým soudem podle o. s. ř., pokud ža-

lobce požadovanou výši náhrady vyčíslí v návrhu. Soud je pak podle mého názoru vázán žalob-

covým návrhem a pokud nebudou splněny podmínky pro přiznání náhrady v požadovaném 

rozsahu, měl by žalobci navrhnout odpovídající nižší částku postupem podle čl. 10 nařízení Ev-

ropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 

                                                 
353 Čl. 11 odst. 1 závěrečná část ustanovení a odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
354 Čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
355 Čl. 12 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
356 Čl. 12 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
357 Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 12. 2012, číslo věci C-215/11. 
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Podle § 114b odst. 1 o. s. ř. je možno společně s evropským platebním rozkazem vydat 

také kvalifikovanou výzvu, literatura se však k této možnosti staví odmítavě vzhledem k možné 

stručnosti žalobcových tvrzení mnohdy nahrazených číselnými kódy, které žalovanému nedávají 

dostatečný podklad k vyjádření.358 

5.5. Doručování 

Evropský platební rozkaz vydaný českým soudem musí být žalovanému doručen do 

vlastních rukou s vyloučením náhradního doručení postupem podle o. s. ř.359 Má-li být doručo-

váno do jiného členského státu Evropské unie kromě Dánska a není-li evropský platební rozkaz 

a připojený návrh žalobce vyhotoven v jazyce, jemuž žalovaný rozumí nebo jenž je úředním ja-

zykem místa doručení, je třeba žalovanému předat vyrozumění uvedené v příloze II nařízení Ev-

ropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o možnosti odmítnout přijetí těchto písemností 

nebo je vrátit do týdne od doručení.360 Odmítne-li žalovaný z popsaného důvodu přijmout dané 

písemnosti, bude nezbytné mu je doručit opětovně i s překladem do příslušného jazyka.361 Doru-

čovat lze i zástupci žalovaného včetně opatrovníka.362 Postup v případě nedoručitelnosti není vý-

slovně upraven, ale za přiměřeného použití § 173 odst. 2 o. s. ř. by měl soud evropský platební 

rozkaz zrušit.363 

V případě, že doručení neproběhne řádným způsobem, jak je popsáno výše, nelze evrop-

ský platební rozkaz považovat za doručený, dokud nebudou vady doručení zhojeny.364 Podle 

Soudního dvora nemůže být nedoručený evropský platební rozkaz prohlášen za vykonatelný, 

přičemž byl-li za vykonatelný prohlášen, je takové prohlášení neplatné a současně jej nelze na-

padnout odporem ani požádat o jeho přezkum.365 Dané rozhodnutí Soudního dvora však může 

v praxi vyvolávat potíže, pokud exekuční soudy nebudou ochotny zastavovat výkon podle nedo-

ručeného evropského platebního rozkazu, jehož vykonatelnost byla prohlášena.366 Naopak při-

                                                 
358 LUDVÍK, David aj. Občanský soudní řád : komentář. s. 822. 
359 § 174b odst. 1 o. s. ř. 
360 Čl. 1 odst. 1 a 3 a čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007. 
361 Čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007. 
362 Čl. 15 a recitál 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
363 JIRSA, Jaromír aj. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. s. 559. 
364 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. 23 Cdo 1542/2016. 
365 Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. 9. 2014, číslo věci C-119/13 a C-120/13. 
366 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 4. 2013, sp. zn. 5 Co 740/2013. 
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puštění možnosti přezkumu by umožnilo zastavit nebo odložit výkon nedoručeného evropského 

platebního rozkazu.367 

5.6. Odpor 

5.6.1. Náležitosti odporu 

Žalovaný má právo podat do 30 dnů od doručení odpor, jenž se podává u soudu, který 

napadený evropský platební rozkaz vydal.368 Odpor musí obsahovat popření předmětného náro-

ku, není však nutné jej odůvodňovat.369 K podání odporu lze využít formulář F, který je uveden 

v příloze VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 a popření nároku již ob-

sahuje, soud je však povinen zabývat se i odporem podaným bez použití formuláře.370 Formulář 

neobsahuje místo pro odůvodnění odporu. Odpor podepisuje žalovaný nebo jeho zástupce, leda-

že je podán k českému soudu prostřednictvím datové schránky.371 Nedoručení formuláře F žalo-

vanému představuje vadu v doručování evropského platebního rozkazu.372 Opožděný nebo ne-

přípustný odpor soud odmítne podle o. s. ř. 

Podání odporu, byť odůvodněného, který neobsahuje námitku mezinárodní nepříslušnos-

ti, se nepovažuje za účast žalovaného v řízení ve smyslu čl. 26 odst. 1 nařízení Evropského Par-

lamentu a Rady (EU) č. 1215/2012, která by založila místní příslušnost jinak nepříslušného sou-

du.373 

5.6.2. Následky odporu 

Podáním včasného odporu se evropský platební rozkaz z povahy věci ruší bez dalšího, 

přestože nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 takový následek výslovně 

nestanoví. Řízení bude pokračovat u českého soudu jako běžné občanské soudní řízení obdobně 

                                                 
367 Čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
368 Čl. 16 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
369 Čl. 16 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
370 Recitál 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
371 Čl. 16 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
372 Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. 9. 2014, číslo věci C-119/13 a C-120/13. 
373 Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 6. 2013, číslo věci C-144/12. 
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jako po podání odporu proti platebnímu rozkazu v užším slova smyslu, ledaže žalobce v dodatku 

2 k návrhu označí, že si přeje, aby řízení skončilo nebo aby pokračovalo podle nařízení Evrop-

ského Parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské 

řízení o drobných nárocích. Nelze-li předmětnou věc řešit v evropském řízení o drobných náro-

cích, zejména převyšuje-li požadované peněžité plnění bez příslušenství a nákladů částku 

5 000 EUR nebo se věc týká pracovního práva, bude i přes požadavek žalobce řízení pokračovat 

podle o. s. ř., pokud v dodatku výslovně nevyznačí, že si takové pokračování nepřeje.374 

Žalobce může dodatek 2 podat k soudu, případně jinak sdělit soudu jeho obsah, i později 

po podání návrhu, ale vždy ještě před vydáním evropského platebního rozkazu.375 Dodatek 2 se 

nedoručuje žalovanému, jenž tudíž není vyrozuměn předem o konkrétních následcích podání od-

poru v dané věci.376 

Pokud žalobce sdělil, aby řízení po podání odporu skončilo nebo aby skončilo, nemůže-li 

pokračovat jako evropské řízení o drobných nárocích, dochází ke skončení řízení již podáním 

odporu, aniž by soud o takovém následku zvlášť rozhodoval. Řízení zahájené návrhem na vydání 

evropského platebního rozkazu se u okresních soudů vede v rejstříku EVC a u krajských soudů 

v rejstříku EVCm.377 Žalobce musí být soudem informován o podání odporu a o změně řízení.378 

5.7. Vykonatelnost 

Doručený evropský platební rozkaz, proti němuž nebyl podán ve lhůtě 30 dnů od doruče-

ní, se stává vykonatelným na základě prohlášení soudu, který jej vydal.379 Soud je povinen pro-

hlásit vykonatelnost neprodleně poté, co uplynula lhůta k podání odporu a přiměřený čas na jeho 

doručení k soudu, na formuláři G, který je uveden v příloze VII nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1896/2006.380 Vykonatelný evropský platební rozkaz zašle soud žalobci, doručo-

vání žalobci před prohlášením vykonatelnosti není výslovně upraveno.381 

                                                 
374 Čl. 17 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
375 Čl. 7 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
376 Čl. 12 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
377 § 182 odst. 1 kancelářského řádu. 
378 Čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
379 Čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
380 Tamtéž. 
381 Čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
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5.8. Přezkum 

5.8.1. Příslušnost 

Žalovaný je oprávněn pořádat o přezkum vydaného evropského platebního rozkazu, 

u něhož uplynula lhůta k podání odporu.382 Žádost se podává k soudu, který o vydání rozhodl.383 

Řízení ve věci žádosti o přezkum se vede pod stejnou spisovou značkou jako řízení původní, le-

daže byl již spis vyřazen ve skartačním řízení.384 

5.8.2. Podmínky přezkumu 

Evropský platební rozkaz vydaný českým soudem lze s úspěchem napadnout žádostí 

o přezkum jen tehdy, pokud byl vydán zjevně v rozporu s podmínkami podle nařízení Evropské-

ho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 nebo žalovaný nemohl podat odpor z důvodu vyšší mo-

ci nebo mimořádných událostí, které nezavinil, pokud o přezkum požádal neprodleně, anebo 

z důvodu jiných výjimečných okolností.385 Evropská úprava má zjevně zvláštní postavení ve 

vztahu k obecné úpravě prominutí zmeškání lhůty podle § 58 o. s. ř. 

5.8.3. Závěr řízení o žádosti o přezkum 

Neshledá-li soud naplnění některého z důvodů pro přezkum, návrh žalovaného odmítne 

usnesením.386 Pokud bude návrh na přezkum posouzen jako důvodný, soud mu usnesením vyho-

ví. Na základě usnesení o vyhovění žádosti o přezkum pozbývá evropský platební rozkaz plat-

nosti od počátku.387 Usnesení o vyhovění se doručuje účastníkům původního řízení a nelze se 

proti němu odvolat.388 

                                                 
382 Čl. 20 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
383 § 174b odst. 2 o. s. ř. 
384 § 161a odst. 3 až 5 kancelářského řádu. 
385 Čl. 20 odst. 1 písm. b) a závěrečná část ustanovení a odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1896/2006. 
386 Čl. 20 odst. 3 první pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
387 Čl. 20 odst. 3 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
388 § 174b odst. 3 a § 202 odst. 1 písm. l) o. s. ř. 
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5.8.4. Řízení po vyhovění žádosti o přezkum 

V literatuře nepanuje shoda, zda a jak má řízení pokračovat, bylo-li žádosti o přezkum 

vyhověno. Na jedné straně stojí názor, že účelem rozkazního řízení je rychlé vyřizování nespor-

ných peněžitých nároků a není důvod k opětovnému vydávání evropského platebního rozkazu, 

byl-li již jednou s úspěchem napaden, tudíž by mělo řízení pokračovat jako běžné nalézací řízení 

podle o. s. ř.389 Naproti tomu se lze setkat s názorem, že jsou-li nedostatky původního evropské-

ho platebního rozkazu, pro které bylo vyhověno žádosti o přezkum, odstranitelné, měl by jej 

soud vydat opětovně, ale nelze-li je odstranit, měl by rozhodnout o odmítnutí původního návr-

hu.390 

Osobně bych se neklonil přímo ani k jednomu z obou názorů a za nejvhodnější bych po-

važoval postup obdobný jako při podání odporu a pokračoval v běžném soudním řízení, v evrop-

ském řízení o drobných nárocích nebo řízení skončil v závislosti na přání žalobce. Protože se na 

původní evropský platební rozkaz hledí jako na neplatný od počátku, bylo by zřejmě přípustné, 

aby žalobce provedl nebo změnil volbu teprve v této fázi řízení, až mu bude doručeno usnesení 

o vyhovění žádosti o přezkum. 

Je třeba vzít v úvahu, že mezi podáním návrhu na vydání evropského platebního rozkazu 

a řízením o žádosti o přezkum mohla uplynout značná doba, že důvody, pro které bylo žádosti 

žalovaného vyhověno, nemusí být zaviněny žalobcem a konečně, že žalobce je pravděpodobně 

zahraniční osobou, která nemusí mít zájem na pokračování řízení v České republice. 

Nabízí se ještě další řešení, kdy by soud v řízení již vůbec nepokračoval, což ale z hledis-

ka možného promlčení pohledávky považuji za nepřijatelné, a to i přes jistou podobnost s říze-

ním o námitkách proti směnečnému nebo šekovému platebnímu rozkazu, které po vydání roz-

sudku o zrušení daného rozkazu také končí. Předmětem námitkového řízení jsou však převážně 

hmotněprávní skutečnosti, zatímco v řízení o žádosti o přezkum soud řeší především otázky pro-

cesní. 

                                                 
389 LAVICKÝ, Petr aj. Civilní proces. s. 857. 
390 SVOBODA, Karel; HAMUĽÁKOVÁ, Klára a ŠÍNOVÁ, Renáta aj. Civilní proces. Obecná část a sporné 

řízení. s. 228. 
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6. Využití platebních rozkazů v řízení vykonávacím a insolvenčním 

6.1. Soudní výkon rozhodnutí a exekuce 

6.1.1. Platební rozkazy jako exekuční tituly 

Exekučním titulem pro soudní výkon rozhodnutí a exekuci je vykonatelný platební roz-

kaz, elektronický platební rozkaz i směnečný a šekový platební rozkaz.391 K návrhu na soudní 

výkon rozhodnutí a k exekučnímu návrhu se připojuje stejnopis s doložkou vykonatelnosti, ne-

vydal-li exekuční titul soud, k němuž byl návrh vydán nebo jenž je exekučním soudem.392 Pla-

tební rozkazy nabývají vykonatelnosti současně s právní mocí. 

6.1.2. Evropský platební rozkaz 

Za stejných podmínek je exekučním titulem také evropský platební rozkaz, jehož vykona-

telnost byla prohlášena.393 Není-li evropský platební rozkaz vyhotoven v češtině, je nezbytné 

předložit také jeho úřední předklad do českého jazyka.394 Návrh na soudní výkon rozhodnutí ne-

bo exekuční návrh k vymožení povinnosti uložené evropským platebním rozkazem lze nad rá-

mec obecných důvodů podle § 268 o. s. ř. zamítnout, pokud byl vydán přes překážku věci pra-

vomocně rozsouzené starším rozhodnutím, které je vykonatelné českými soudy a neslučitelné 

s evropským platebním rozkazem, nebylo-li možné tuto překážku namítnout v řízení o jeho vy-

dání. 

                                                 
391 § 251 odst. 1 věta první o. s. ř. a § 40 odst. 1 exekučního řádu. 
392 § 261 odst. 2 o. s. ř. 
393 Čl. 21 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
394 Čl. 21 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. 
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6.1.3. Absence odůvodnění 

Jelikož žádný typ platebního rozkazu zpravidla neobsahuje odůvodnění, může být ve vy-

konávacím řízení poněkud ztížena situace pro oprávněného, bude-li chtít prokázat, že na něj pře-

šlo právo oprávněného nebo že na povinného přešla uložená povinnost, pokud se oprávněný ne-

bo povinný liší od osob uvedených v exekučním titulu a v listině prokazující takový přechod 

práva nebo povinnosti podle § 256 odst. 2 o. s. ř. není exekuční titul označen. Obdobně bude pro 

povinného obtížnější prokázat, že splnil peněžitou povinnost uloženou mu exekučním titulem, 

bude-li usilovat o zastavení soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce. 

V souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu může soud potřebné skutečnosti 

o předmětu řízení, v němž byl exekuční titul vydán, zjišťovat ze soudního spisu k danému říze-

ní.395 Přechod práva ze směnečného nebo šekového platebního rozkazu není možný jen na zákla-

dě rubopisu příslušeného cenného papíru.396 

6.2. Insolvenční řízení 

6.2.1. Přerušení řízení 

Se zveřejněním rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku se přerušují soudní řízení 

o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být uplatněny při-

hláškou nebo se na ně hledí jako na přihlášené anebo se v insolvenčním řízení neuspokojují, tedy 

i řízení rozkazní.397 Nová řízení nelze zahájit.398 V případě vícero žalovaných, z nichž jen u ně-

kterých bylo rozhodnuto o úpadku, pokračuje řízení s ostatními žalovanými, ledaže by žalovaní 

tvořili nerozlučné společenství.399 

Po dobu, po kterou je řízení přerušeno, neběží žalovanému ani žalobci lhůta k podání od-

volání a dále žalovanému lhůta k podání odporu nebo námitek.400 Všechny typy platebních roz-

kazů vydaných před rozhodnutím o úpadku se nedoručují, nemohou nabýt právní moci, pokud již 

                                                 
395 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2003, sp. zn. 20 Cdo 1319/2002. 
396 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2009, sp. zn. 20 Cdo 3259/2007. 
397 § 140a odst. 1 insolvenčního zákona. 
398 § 140c insolvenčního zákona. 
399 § 140a odst. 3 insolvenčního zákona. 
400 § 140a odst. 2 insolvenčního zákona. 
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byly doručeny, a doručují se opětovně, jakmile soud pokračuje v řízení.401 Nemožnost nabytí 

právní moci platebního rozkazu se vztahuje i na výrok ohledně nákladů řízení, jejich náhradu tu-

díž nelze do insolvenčního řízení přihlásit.402 Po přerušení řízení již soud nemůže vydat elektro-

nický platební rozkaz.403 

6.2.2. Vykonatelné pohledávky 

Pohledávku přiznanou pravomocně některým z typů platebního rozkazu lze do insol-

venčního řízení přihlásit jako vykonatelnou, pokud věřitel uvede skutečnosti, o nichž vykonatel-

nost opírá, a přiloží-li k přihlášce zejména stejnopis daného rozhodnutí.404 I v případě vykonatel-

né pohledávky musí přihláška obsahovat vylíčení skutečností odůvodňujících její vznik.405 

Chybějící tvrzení o důvodu vzniku pohledávky mohou vést až k rozhodnutí insolvenčního 

soudu, že se k dané přihlášce nepřihlíží, nebude-li včas doplněna nebo opravena, na druhou stra-

nu lze tato tvrzení založit i na listině prokazující její vykonatelnost.406 Platební rozkazy, jež 

zpravidla neobsahují odůvodnění, nejsou zjevně pro tento účel dostačující, neboť z nich nelze 

zjistit potřebné skutkové okolnosti o předmětné pohledávce. Chybějící skutková tvrzení je však 

možno nahradit předložením žaloby, na jejímž základě byl platební rozkaz vydán.407 

Popírá-li insolvenční správce, popřípadě dlužník nebo jiný věřitel přihlášenou vykonatel-

nou pohledávku, musí své popření uplatnit incidenční žalobou o její pravost, výši nebo pořadí.408 

Vykonatelnou pohledávku lze popřít jen kvůli skutečnostem, které dlužník v řízení o vydání pří-

slušného exekučního titulu neuplatnil a nejsou jen jiným právním posouzením věci.409 Důvodem 

popření pravosti nebo výše přihlášené pohledávky dlužníkem při reorganizaci nebo oddlužení 

mohou být jen zánik nebo promlčení pohledávky, pokud by byly důvodem pro zastavení výkonu 

rozhodnutí nebo exekuce.410 

                                                 
401 § 140a odst. 4 insolvenčního zákona. 
402 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 7. 2015, sp. zn. 60 ICm 919/2015. 
403 § 174a odst. 5 písm. a) o. s. ř. 
404 HÁSOVÁ, Jiřina; MORAVEC, Tomáš aj. Insolvenční zákon. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018. ISBN 978-

80-7400-691-3. s. 727. 
405 § 174 odst. 2 insolvenčního zákona. 
406 HÁSOVÁ, Jiřina; MORAVEC, Tomáš aj. Insolvenční zákon. s. 761. 
407 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 12. 2009, sp. zn. VSPH 701/2009. 
408 § 199 odst. 1 a § 200 odst. 1 insolvenčního zákona. 
409 § 199 odst. 2 a § 200 odst. 6 insolvenčního zákona. 
410 § 336 odst. 3 a § 410 odst. 6 insolvenčního zákona. 
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V případě platebních rozkazů, jež nabývají právní moci, pokud se žalovaný nebrání, mů-

že být okruh přípustných skutečností odůvodňujících popření obvykle rozsáhlejší.411 Přesto nelze 

pohledávku vykonatelnou podle platebního rozkazu popřít z důvodu právního posouzení jen pro-

to, že by snad platební rozkaz žádné takové posouzení neobsahoval, když se vydává bez dokazo-

vání a neodůvodňuje se. Právní posouzení je totiž vyjádřeno již samotným vydáním platebního 

rozkazu, čímž soud vyslovuje závěr, že uplatněné právo vyplývá z žalobních tvrzení.412 

K popření pohledávky vykonatelné podle směnečného nebo šekového platebního rozkazu 

je možné využít všech skutečností, které by mohly být obsahem námitek, ale v rozkazním řízení 

uplatněny nebyly, včetně námitek kauzálních.413 Naopak přípustným důvodem k popření takové 

pohledávky není jen pouhá skutečnost, že věřitel nepředložil v insolvenčním řízení i prvopis 

směnky nebo šeku, na jejichž základě byl daný platební rozkaz vydán.414 

                                                 
411 HÁSOVÁ, Jiřina; MORAVEC, Tomáš aj. Insolvenční zákon. s. 786. 
412 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 ICdo 31/2013. 
413 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 29 ICdo 4/2012. 
414 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2017, sp. zn. 29 ICdo 99/2015. 
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Závěr 

Rozkazní řízení představuje zvláštní fázi občanského soudního řízení, v níž soud rozho-

duje o předmětu sporu některým typem platebního rozkazu. Jelikož k vydání takového platební-

ho rozkazu dochází bez slyšení žalovaného a bez dokazování, může řízení proběhnout v poměrně 

krátké době. Právě kvůli tomu lze pomocí rozkazního řízení výrazně urychlit činnost soudů. Děje 

se tak i díky zapojení zaměstnanců soudu do rozhodovací činnosti. 

Aby však byla zajištěna rovnost stran, musí být rozkazní řízení upraveno takovým způso-

bem, který zajistí žalovanému dostatečnou ochranu před nedůvodným uplatňováním práv vůči 

němu. Právě touto úpravou jsem se v práci zabýval především. Ne vždy ji přitom lze v zákoně 

snadno dohledat a je třeba se uchýlit i k analogii, jak potvrzují četná soudní rozhodnutí. O mnoha 

klíčových otázkách nepanuje v literatuře shoda. Tedy již otázka vázanosti soudu žalobcovým ná-

vrhem na vydání platebního rozkazu dosud nebyla jednoznačně vyřešena, do budoucna by však 

mohla odpadnout vzhledem k plánovanému výslovnému ustanovení v chystaném civilním řádu 

soudním. 

Není pochyb o tom, že stávající podoba rozkazního řízení má své nedostatky. V očivid-

ném rozporu s dispoziční zásadou jsou dnešní pravidla pro odpor, kterým se ruší vždy celý pla-

tební rozkaz bez ohledu na skutečný záměr žalovaného. I v tomto případě by změnu mohl přinést 

nový civilní řád soudní. 

Elektronické rozkazní řízení je hojně využívaným nástrojem k získání exekučního titulu. 

Snaha o co největší jednoduchost pro zpracování návrhů soudy však v některých případech vede 

k situaci, kdy žalobci více než s protistranou bojují s technickými limity užívaných prostředků. 

Také zvláštní úprava odmítání návrhů, soudních poplatků a nákladů řízení vyvolává stále poměr-

ně často výkladové potíže, ačkoli judikatura vyšších soudů řešící dané otázky se opírá o přesvěd-

čivé argumenty. 

Právní úprava směnečného a šekového rozkazního řízení je velice odlišná od obecného 

rozkazního řízení, přesto je dlouhodobě konstantní až na poslední změny ve lhůtách a doručová-

ní. Právě problematika doručování tak v nedávných letech způsobovala nejednotnost názorů, ny-

ní se však zdá být již vyřešena judikaturou, která je obecně ve směnečném a rozkazním řízení 

velmi bohatá. 
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Nejmladší typ platebního rozkazu byl u nás zaveden evropským právem. Řízení o vydání 

evropského platebního rozkazu je tudíž upraveno zčásti vnitrostátním a zčásti unijním právem, 

což opět vyvolává mnohé nejasnosti. Jednotná evropská právní úprava pro 27 států z pochopitel-

ných důvodů nemůže navázat na vnitrostátní právo každého z nich bez jakýchkoliv obtíží. Vý-

znamnou úlohu zde pak sehrává Soudní dvůr, jehož rozsudky lze zpravidla aplikovat i na případy 

týkající se jiných států. 

Tak jako je snadné navrhnout a vydat platební rozkaz, může být o to obtížnější jeho zpo-

chybnění v řízení vykonávacím a zejména jeho uplatnění v řízení insolvenčním. Platební rozkazy 

zpravidla neobsahují odůvodnění, pro povinného bude tedy těžší prokázat, že uloženou povin-

nost již splnil. Právě tak ale bude pro věřitele v insolvenčním řízení složitější prokázat, že mu 

pohledávka přiznaná platebním rozkazem skutečně vznikla. 

Zákonná úprava rozkazního řízení je poměrně stručná. O to více ji však musí dotvářet 

soudy svou rozhodovací činností. Mnohé z nich výslovně přejímají i názory odborníků z literatu-

ry. Ve své práci jsem shrnul poznatky získané ze všech těchto zdrojů. Pokud se názory neshodu-

jí, srovnávám argumenty, o něž se opírají, a snažím se podle jejich přesvědčivosti nalézt správné 

řešení. 

Rozkazní řízení je významnou součástí dnešního civilního procesu, zákonná úprava tomu 

ale často neodpovídá. Zákonodárce by na to měl pamatovat, až bude připravovat nový civilní řád 

soudní. 
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2017, sp. zn. 29 ICdo 99/2015, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 30 Cdo 2784/2016, 

Usnesení Vrchního soudu v Praze z 10. 11. 2016, sp. zn. 5 Cmo 375/2016, 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 9. 2016, sp. zn. 5 Cmo 322/2016, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 1 2016, sp. zn. 32 Cdo 2128/2014, 

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 7. 2015, sp. zn. 60 ICm 919/2015, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 5. 2015, sp. zn. 23 Cdo 2929/2014, 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 4. 2015, sp. zn. 5 Cmo 17/2015, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2015, sp. zn. 29 Cdo 4388/2013, 

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2015, sp. zn. 97 Co 736/2014, 

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 1. 2015, sp. zn. 91 Co 7/2015, 

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 1. 2015, sp. zn. 93 Co 653/2014, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3407/2012, 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. 9. 2014, číslo věci C-119/13 a C-120/13, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2014, sp. zn. 33 Cdo 2989/2013, 

Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 3. 2014, sp. zn. 64 Co 2/2014, 

Nález Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. I. ÚS 2733/13, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 29 ICdo 4/2012, 

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 2. 2014, sp. zn. 93 Co 56/2013, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 ICdo 31/2013, 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 7. 2013, sp. zn. 5 Cmo 169/2013, 



 

 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 7. 2013, sp. zn. 21 Cdo 1993/2012, 

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 6. 2013, sp. zn. 15 Co 565/2013, 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 6. 2013, číslo věci C-144/12, 

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 5. 2013, sp. zn. 14 Co 264/2013, 

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 4. 2013, 

sp. zn. 5 Co 740/2013, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2013, sp. zn. 23 Cdo 2795/2012, 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 12. 2012, číslo věci C-215/11, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 11. 2012, sp. zn. 25 Cdo 4000/2011, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2012, sp. zn. 21 Cdo 4259/2011, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2012, sp. zn. 23 Cdo 1665/2012, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2012, sp. zn. 29 Cdo 1128/2011, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4311/2011, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 29 Cdo 4235/2009, 

Nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2011. sp. zn. III. ÚS 3379/10, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 9. 2010, sp. zn. 25 Cdo 3396/2008, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3478/2007, 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 12. 2009, sp. zn. VSPH 701/2009, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2009, sp. zn. 20 Cdo 3866/2007, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2009, sp. zn. 20 Cdo 3259/2007, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. 23 Cdo 4558/2008, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1576/2007, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2009, sp. zn. 20 Cdo 453/2008, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 28 Cdo 1230/2008, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 8. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3597/2007, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2006, sp. zn. 33 Odo 1455/2006, 



 

 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 10. 2006, sp. zn. 20 Cdo 2142/2006, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2005, sp. zn. 30 Cdo 2602/2004, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2005, sp. zn.: 20 Cdo 891/2004, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. 32 Odo 382/2004, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2004, sp. zn. 29 Odo 1042/2003, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2004, sp. zn. 32 Odo 890/2003, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2003, sp. zn. 32 Odo 616/2003, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2003, sp. zn. 20 Cdo 1319/2002, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2003, sp. zn. 33 Odo 202/2002, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2001, sp. zn. 28 Cdo 1184/2001, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2001, sp. zn. 33 Odo 320/2001, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1806/2000, 

Nález Ústavního soudu ze dne 7. 11. 2000, sp. zn. II. ÚS 406/2000, 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 8. 1999, sp. zn. 5 Cmo 74/99, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 1999, č. j. 32 Cdo 2383/98, 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 9. 1996, sp. zn. 5 Cmo 631/95, 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 8. 1992, sp. zn. 7 Co 4/92. 
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ORG/43, o vydání vzorů „tr. ř., o. s. ř., z. ř. s., k. ř., d. ř.“, doporučených pro použití 

v trestním a v občanském soudním řízení. 
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Rozkazní řízení 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá současnou zákonnou úpravou rozkazního řízení. Zaměřuje se 

na otázky, pro které nemají právní předpisy výslovnou odpověď. Za pomoci zejména 

zobecněných závěrů z významnějších soudních rozhodnutí se pokouší nalézt řešení pro takové 

situace, které během rozkazního řízení více či méně často nastávají, ale nejsou v praxi nižších 

soudů řešeny jednotně. Stávající právní úprava je také porovnána s možnou budoucí úpravou 

v novém civilním řádu soudním. 

Nejprve je v práci vymezen pojem rozkazního řízení a jeho základní zásady. Dále je 

zhodnocen význam této podoby řízení pro současné české soudnictví, kterému pomáhá zrychlit 

a zjednodušit činnost. Toho je dosaženo také zapojením zaměstnanců soudu do rozhodovací 

činnosti, s čímž jsou spojeny další v prací popsané zvláštnosti. 

Následující části práce jsou věnovány postupně platebnímu rozkazu, elektronickému 

platebnímu rozkazu, směnečnému a šekovému platebnímu rozkazu a evropskému platebnímu 

rozkazu. Vždy jsou vyloženy podmínky pro vydání daného typu rozhodnutí, jeho obsah 

a možnosti obrany ze strany žalovaného. Dále jsou uvedeny odlišnosti každého dílčího typu 

rozkazního řízení od obecného občanského soudního řízení. Tyto mohou zahrnovat zvláštní 

postupy pro doručování a komunikaci se soudem, jiná pravidla pro náhradu nákladů řízení 

a placení soudních poplatků nebo připuštění následného přezkumu pravomocného platebního 

rozkazu. 

Po vyložení průběhu rozkazního řízení se práce zaměřuje na možnosti využití získaných 

platebních rozkazů v řízení vykonávacím a v řízením insolvenčním. Pozornost je soustředěna na 

odlišnosti spojené s tímto využitím, které jsou způsobeny chybějícím odůvodněním v platebních 

rozkazech. Prostor je v závěru věnován také zvláštnostem spojeným s uplatňováním směnečných 

a šekových platebních rozkazů v insolvenčním řízení. 

Klíčová slova: platební rozkaz, občanské soudní řízení, směnka 



 

 

 

Payment order procedure 

Abstract 

The diploma thesis deals with the current legislation of a payment order procedure. It is 

focused on issues for which legislation does not have an explicit answer. The thesis in particular 

with the help of generalized conclusions from more significant court decisions tries to find 

solutions for situations that occur more or less often during the payment order procedure, but are 

not dealt with uniformly in the practice of lower courts. The existing legislation is also compared 

with a possible future modification in the new civil procedure code. 

At first, the concept of the payment order procedure and its basic principles are defined. 

Furthermore, the importance of this form of procedure for the current Czech judiciary is 

evaluated, as it helps to speed up and simplify activities of judiciary. This is also achieved by 

involving court emloyees in decision-making acitivity, whose specifics are also described by the 

thesis. 

The following sections are focused on a payment order, an electronic payment order, 

a payment order under a bill of exchange or a cheque and a European order of payment. The 

conditions for issuing a given type of decision, its content and the defense options of the 

defendant are always interpreted. The differences between each sub-type of payment order 

procedure from general civil proceedings are following. These may include special procedures 

for service and communication with the court, different rules for the reimbursement of costs and 

the payment of court fees, or the admission of a subsequent review of an enforceable payment 

order. 

After explaining the course of the payment order procedure, the thesis is focused on the 

possibilities of using the obtained payment orders in the enforcement and insolvency 

proceedings. Attention is focused on the differences associated with this use, which are caused 

by the lack of justification in the payment orders. At the end of the thesis it is also focused on 

peculiarities concerning the application of the payment orders under bill of exchange or cheque 

in insolvency proceedings. 
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