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1 ÚVOD 

Předběžné opatření je institutem občanského práva procesního, který umožňuje 

rychlou a účinnou ochranu v případě nutnosti zatímně upravit poměry účastníků nebo 

při obavě, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. Základním pojmovým znakem 

předběžného opatření je jeho dočasnost a stěžejní výhodou pak rychlost, s jakou je soudem 

nařizováno. 

Obecná úprava předběžného opatření v civilním procesu je soustředěna především 

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

Institut předběžného opatření je však upraven i dalšími právními předpisy. V oblasti 

civilního procesu pak zejména v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 

ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. S vydáním předběžného opatření počítá 

rovněž zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, kde je právní úprava předběžných opatření uvedena v § 88b až § 88o, či zákon 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož správní orgán může 

účastníkovi řízení nebo jiné osobě přikázat, aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco 

strpěl, anebo zajistit věc, která může sloužit jako důkazní prostředek, nebo věc, která může 

být předmětem exekuce. Účel a charakteristika uvedené platné právní úpravy je přitom 

v zásadě shodná jako v civilním soudním řízení, když slouží především k rychlé a účinné 

obraně, aby nedošlo ke zmaření účelu řízení ještě před vydáním rozhodnutí. 

Soudy musí o návrzích na nařízení předběžného opatření rozhodovat v krátkých 

lhůtách, a proto předběžné opatření nachází široké využití v nejrůznějších životních situacích. 

Jednou z oblastí, ve které má předběžné opatření nezastupitelnou úlohu, je nekalá soutěž. 

Subjekty dotčené nekalou soutěží zpravidla vyžadují okamžitý zásah veřejné moci, 

kterým by se nekalosoutěžnímu jednání zabránilo. V takovém případě totiž není 

nejvhodnějším opatřením prosté podání žaloby, když není výjimkou, že spory týkající se 

nekalé soutěže jsou pravomocně rozhodnuty mnohdy až s odstupem několika let. Jako rychlý 

a účinný prostředek ochrany se proto nabízí využití předběžného opatření. 

Autor této práce zvolil téma předběžného opatření, a to právě se zaměřením na oblast 

nekalé soutěže, když spojení těchto dvou oblastí – práva hmotného s právem procesním – je 

pro potřeby praxe stále aktuální. Zatímco nekalá soutěž zaznamenává v praxi posun zejména 

z důvodu „inovativních“ praktik soutěžitelů snažících se prosadit na trhu na úkor konkurence, 



 6 

tak procesní právo již tradičně podléhá četným změnám v důsledku novelizací právních 

předpisů. 

Stěžejní část této práce se zabývá procesní právní úpravou de lege lata. Nejprve jsou 

vymezeny obecné podmínky řízení (mezi něž náleží i překážka věci zahájené a překážka věci 

rozhodnuté mající své opodstatnění zejména ve věcech nekalé soutěže), které jsou 

následovány zvláštními podmínkami řízení (zejména povinností složit jistotu), jež společně 

představují základní předpoklady pro úspěšné podání návrhu na nařízení předběžného 

opatření. V řízení o předběžném opatření je totiž více než v jiných typech řízení kladen důraz 

na bezvadnost návrhu. V další části práce je přistoupeno k rozboru vztahu předběžného 

opatření a nekalé soutěže, na které navazuje věcná legitimace, jež má přesah do hmotného 

práva s důsledky pro rozhodnutí soudu. Pozornost je zaměřena rovněž na prokazování 

a osvědčování, když právě osvědčování představuje významnou odlišnost oproti 

standardnímu dokazování v řízení ve věci samé. S úspěšně podaným návrhem na nařízení 

předběžného opatření je neodmyslitelně spjato náležité vymezení petitu, aby byl výsledný 

efekt co možná nejúčinnější, přičemž tato práce poukazuje i na některá specifika petitů 

ve věcech týkajících se nekalé soutěže. Na to navazuje posouzení jednotlivých způsobů 

rozhodování soudu – od meritorních způsobů rozhodnutí po usnesení vydávaná z důvodu 

nějakého nedostatku řízení. Dále je pojednáno o zrušení a zániku předběžného opatření, 

jakož i o opravných prostředcích, které mohou účastníci uplatnit. Rozbor relevantních 

ustanovení týkajících se podání žaloby je rovněž zahrnut do uvedené kapitoly, když podání 

žaloby ve věci samé úzce souvisí s úspěšně podaným návrhem na nařízení předběžného 

opatření. Po nařízení předběžného opatření může dojít k jeho porušení, a proto je 

posouzena i problematika výkonu rozhodnutí, resp. exekuce, a případné neplatnosti právního 

jednání, které jsou s porušením předběžného opatření spojeny. Dále se tato práce zaměřuje 

na povinnost k náhradě škody a jiné újmy, která za určitých podmínek postihuje navrhovatele.  

V další kapitole je uvedena hmotněprávní úprava – exkurz do právní úpravy nekalé 

soutěže, která je neméně významnou částí této práce. Vedle posouzení generální klauzule 

nekalé soutěže jsou v uvedené kapitole popsány jednotlivé nároky plynoucí 

z nekalosoutěžního jednání, jejichž uplatňování již úzce souvisí s procesním právem a tedy 

i s podáním návrhu na nařízení předběžného opatření. 

Cílem práce je deskriptivní a analytickou metodou přistupovat k jednotlivým podmínkám 

a institutům týkajícím se předběžného opatření. Přestože je rozbor jednotlivých podmínek 

pro nařízení předběžného opatření zaměřen na řízení ve věcech nekalé soutěže, je v zásadě 
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uplatnitelný i v jiných případech, jelikož se převážně jedná o podmínky obecně dané. Zvolený 

přístup však umožňuje poukázat na případná specifika, jakož i nastínění problémů, které 

mohou v praxi nastat. 

Cílem práce je prostřednictvím kritické analýzy platné právní úpravy poukázat na její 

nedostatky, poskytnout ucelený pohled na posuzovanou problematiku a zvláště pak nabídnout 

řešení na překlenutí identifikovaných nedostatků, a to ať již pomocí interpretačních metod, 

nebo úvahami de lege ferenda. Při seznámení se s úskalími právní úpravy předběžných 

opatření je nepochybně usnadněna i aplikační praxe. 
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2 PRÁVNÍ ÚPRAVA PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ 

Právní úprava předběžného opatření je v právním řádu České republiky obsažena v zákoně 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“ 

nebo „občanský soudní řád“), přičemž základ této právní úpravy je soustředěn v části druhé, 

hlavě druhé, konkrétně pak v § 74 až § 77a OSŘ. 

Předběžné opatření lze pojmově vymezit jako institut zajišťující v případě nutnosti 

„okamžitou, byť dočasnou, procesní ochranu, kterou by nebylo možné se zřetelem 

na bezprostředně hrozící újmu zajistit v potřebném čase obvyklým stanoveným způsobem.“1 

Vzhledem k tomu, že předběžná opatření mají dočasný charakter a nelze jimi vytvářet 

nevratný stav, ztrácí své opodstatnění v případě, kdy dojde k učinění konečného rozhodnutí 

ve věci.2 Obdobné důsledky jsou s předběžným opatřením spojeny v případě, že po jeho 

nařízení není následně podán návrh na zahájení řízení. 

V důsledku nařízení předběžného opatření nenabývá navrhovatel práv, o nichž má být 

teprve rozhodováno, ale má zabránit možnému zhoršení postavení navrhovatele nebo vzniku 

újmy na jeho straně.3 

Předběžné opatření by bylo možné charakterizovat jako fakultativní předstupeň řízení 

ve věci samé, který lze uplatnit za splnění zákonných podmínek. Ohledně vzájemného vztahu 

předběžného opatření a rozhodnutí ve věci samé je rozhodující právě dočasnost předběžného 

opatření, když předběžné opatření zaniká zásadně4 nejpozději patnáct dní od vykonatelnosti 

rozhodnutí ve věci samé.5 Uvedená lhůta je navrhovateli, resp. žalobci, dána, aby mohl 

přistoupit k vykonávacímu řízení. Ve vykonávacím řízení (ať již při výkonu rozhodnutí 

podle občanského soudního řádu nebo při exekuci) je totiž nařízení předběžného opatření 

vyloučeno.6 

                                                 
1 DAVID, L., IŠTVÁNEK, F. et al. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 

2009, str. 307. 
2 Tamtéž, str. 307. 
3 HENDRYCH, D. et al. Právnický slovník. 2. rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, str. 768. 
4 Předběžné opatření může být rovněž nařízeno a trvat jen po určitou dobu, a to s odkazem na § 76 odst. 3 věta 

druhá ve spojení s § 77 odst. 1 písm. d) OSŘ. 
5 K tomu srov. HANDL, V., RUBEŠ, J. et al. Občanský soudní řád – komentář. I. díl. Praha: Panorama, 1985, 

str. 327, kde se výslovně uvádí, že předběžné opatření může být za určitých okolností nařízeno i v době 

po skončení řízení ve věci samé. K problematice (ne)přípustnosti nařízení předběžného opatření 

po pravomocném rozhodnutí ve věci samé srov. čl. 2. 10. 2 této práce. 
6 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. října 2002, č. j. 39 Co 340/02-125. In: JIRSA, J. et al. Občanské 

soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. Praha: Havlíček Brain Team, 

2014, str. 478: „V řízení o soudní výkon rozhodnutí (v exekučním řízení) však nelze provádět žádnou zatímní 

úpravu poměrů účastníků, neboť vykonávací řízení je svou povahou vázáno na již existující konečnou úpravu 
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Ze skutečnosti, že bylo předběžné opatření nařízeno, nelze v žádném případě prejudikovat 

konečný výsledek sporu.7 To ostatně není možné již z důvodu, že se před nařízením 

předběžného opatření neprovádí dokazování; rozhodné skutečnosti jsou toliko osvědčovány. 

Dokazování je vyhrazeno až řízení ve věci samé. 

V rámci části druhé, hlavy druhé, občanského soudního řádu je dále soustředěna právní 

úprava zajištění důkazu, resp. důkazního prostředku, a to v § 78 až § 78g OSŘ. Ačkoliv může 

mít institut zajištění důkazu či důkazního prostředku určité uplatnění ve věcech týkajících se 

nekalé soutěže, s institutem předběžného opatření nemá zásadnější souvislost, a proto zůstává 

pro účely této práce na okraji zájmu. 

Pro vyloučení pochybností je však vhodné poznamenat, že nařízené předběžné opatření 

nemá žádný vliv na možnost soudu nařídit zajištění důkazu či důkazního prostředku a naopak 

(navzájem se nevylučují). Je tomu tak zejména z důvodu, že uvedené instituty nemají shodný 

účel – zatímco zajištění důkazu, resp. důkazního prostředku, má umožnit řádné posouzení 

věci při meritorním projednávání uplatňovaného nároku, je-li zde obava, že by důkaz nebylo 

možné později provést vůbec nebo jen s velkými obtížemi, má předběžné opatření 

v odůvodněných případech zamezit nenapravitelným škodám zatímní úpravou poměrů, 

nebo při obavě z pozdějšího ohrožení výkonu soudního rozhodnutí. 

Obecně lze předběžná opatření dělit na ta, která jsou vydávána před zahájením řízení, 

a na předběžná opatření vydávaná v průběhu řízení. 

Předběžné opatření nařízené v průběhu řízení (po jeho zahájení) vychází z § 102 odst. 1 

OSŘ. Samostatnou úpravu tento typ předběžného opatření však neobsahuje. Pouze v § 102 

odst. 3 OSŘ je obsažen odkaz na obdobné použití specifikovaných ustanovení upravujících 

předběžné opatření nařízené před zahájením řízení.8 Odkazováno pochopitelně není na ta 

ustanovení, jejichž použití je pojmově vyloučeno.9 

                                                                                                                                                         
poměrů účastníků, ať již tuto konečnou úpravu obsahuje rozhodnutí soudu či jiný exekuční titul … Nařízení 

předběžného opatření pro existující obavu, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, má smysl pouze 

do doby, než je zahájeno exekuční řízení, a proto je již v průběhu vykonávacího řízení vyloučeno.“ 
7 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 26. března 2009, sp. zn. III. ÚS 163/09. 
8 K užití pojmu „obdobně“ srov. čl. 41 odst. 1 legislativních pravidel vlády schválených usnesením vlády ze dne 

19. března 1998 č. 188, ve znění usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1050 [cit. 24. 7. 2015]. K  dispozici 

na: http://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/legislativni-pravidla/LPV_uplne-zneni.pdf: „Slovo „obdobně“ 

ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu vyjadřuje, že toto ustanovení se 

vztahuje na vymezené právní vztahy v plném rozsahu …“. 
9 Např. na důsledky nepodání návrhu na zahájení řízení v zákonné lhůtě nebo ve lhůtě stanovené soudem (srov. 

§ 77 odst. 1 písm. a) OSŘ). Stejně tak se ovšem nepoužije např. ani § 76 odst. 3, věta prvá, OSŘ týkající se 

určení lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení ve věci samé, byť je na obdobné užití tohoto ustanovení 

odkazováno. 
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Ustanovení § 102 odst. 3 OSŘ neodkazuje na § 74 OSŘ, což je pochopitelné, když § 102 

odst. 1 OSŘ obsahuje vlastní (byť prakticky totožné) vymezení podmínek pro nařízení 

předběžného opatření. Mezi ustanoveními, na jejichž obdobné použití je odkazováno, však 

není uveden ani § 76h OSŘ, který upravuje možnost soudu vyzvat navrhovatele ke složení 

doplatku jistoty na návrh toho, komu byla nařízeným předběžným opatřením uložena 

povinnost. Tuto skutečnost lze vnímat jako nedůslednost zákonodárce, která má za následek, 

že ten, komu byla předběžným opatřením uložena povinnost, nemůže úspěšně navrhovat 

složení doplatku jistoty ve smyslu § 76h OSŘ, bylo-li předběžné opatření nařízeno 

až po zahájení řízení.10 Při úvahách de lege ferenda by si tato nedůslednost zákonodárce jistě 

žádala určitou pozornost.  

2. 1 OBECNÉ PODMÍNKY 

Pro nařízení předběžného opatření musí být splněny určité formální a materiální podmínky 

řízení. Zatímco materiální podmínky řízení jsou pro předběžná opatření specifické, lze 

v případě některých formálních podmínek řízení odkázat na obecná pravidla platná v civilním 

procesu.  

Mezi formálními podmínkami řízení mají výsadní postavení tzv. obecné procesní 

podmínky, které musí být splněny, aby soud mohl vůbec o věci rozhodnout. Přestože nejsou 

formální podmínky v zákoně výslovně uvedeny, lze dovodit, že jimi jsou zejména podmínky, 

které musí být splněny na straně soudu a účastníků řízení. 

Formální vady podmínek řízení lze následně dělit na odstranitelné a neodstranitelné, 

příp. dle okamžiku k jakému soud splnění podmínek řízení zkoumá – tj. zda musí být splněny 

v době zahájení řízení nebo v době vydání rozhodnutí. Odstranitelné vady řízení mohou být 

dále členěny na vady, které přísluší odstranit soudu, a na vady, které mohou odstranit 

účastníci řízení. 

K formálním podmínkám řízení náleží pravomoc a příslušnost, jakož i obsazení soudu, 

způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost. Další formální podmínky jsou pak 

spojeny s předběžným opatřením jakožto specifickým institutem civilního procesu. 

                                                 
10 Zřejmě opačný názor lze vyvozovat z komentářové literatury. In: JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. 

Soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Praha: Havlíček Brain Team, 2014, 

str. 132: „Předběžné opatření je upraveno zejména v § 74-77a a tato úprava platí i pro postup soudu, vyvstane-li 

jeho potřeba až po zahájení řízení.“ 
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Vedle toho je nezbytné zmínit rovněž tzv. negativní podmínky řízení, mezi které náleží 

překážka věci zahájené (litispendence)11 a překážka věci rozhodnuté (rei iudicatae). 

2. 1. 1 PRAVOMOC 

Podle ustanovení § 7 odst. 1 OSŘ platí obecná premisa, že pravomoc projednávat 

a rozhodovat spory a jiné právní věci, které vyplývají z poměrů soukromého práva, náleží 

soudům, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. 

Pravomoc spočívá v oprávnění příslušného orgánu (soudu) vykonávat v oblasti své 

působnosti veřejnou moc.12 „Pravomoc soudů stanoví hranice pro jejich činnost vůči 

orgánům jiného typu. Zároveň stanoví zákaz, aby rozhodování záležitostí, nacházejících se 

uvnitř této hranice, prováděl jiný státní orgán než soud. Tato výlučnost pravomoci soudů 

zakládá i jejich povinnost o těchto věcech řádně rozhodovat; na její neplnění nazíráme proto 

jako na odpírání spravedlnosti („denegatio iustitiae“).“13 

Pojem „pravomoc“ bývá v určitých oblastech práva nahrazován pojmem „působnost“. Je 

tomu tak zejména ve správním právu a ústavním právu, kde se pravomocí rozumí oprávnění 

orgánu veřejné moci k užití konkrétních právních prostředků. Na rozdíl od oblastí veřejného 

práva se však v procesním právu využívá pojem „pravomoc“, byť de facto odpovídá pojmu 

„působnost“.14 

Pravomoc soudu je procesní podmínkou, která musí být splněna v průběhu celého řízení, 

včetně řízení o předběžném opatření. Její nedostatek nelze odstranit. 

Na základě dohody stran však může dojít k přenesení pravomoci projednat a rozhodovat 

spor v rozhodčím řízení15 ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRŘ“). Nabízí se tedy otázka, zda 

v případě platně sjednané rozhodčí smlouvy může být v rozhodčím řízení vydáno předběžné 

                                                 
11 HENDRYCH, D. et al. Právnický slovník. 2. rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, str. 350: 

„Litispendence, překážka zahájeného řízení, která brání tomu, aby v téže věci probíhalo současně řízení u téhož 

nebo jiného → soudu; dojde-li k L., musí být později zahájené řízení zastaveno, pokud neskončí jinak, 

např. → zpětvzetím žaloby.“ 
12 HENDRYCH, D. et al. Právnický slovník. 2. rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, str. 726. 
13 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. et al. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. 

7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, 2014, str. 23. 
14 Tamtéž, str. 23. 
15 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vydání. Praha: 

ASPI, Wolters Kluwer ČR, a. s., 2008, str. 42: „Rozhodčí řízení (arbitráž) lze vymezit jako „dobrovolné 

postoupení řešení sporu neutrální třetí straně, rozhodcům či rozhodčímu soudu (tj. soukromým osobám 

či nestátní instituci), která vydá po provedeném řízení závazné a vykonatelné rozhodnutí“. … Základními 

podmínkami realizace rozhodčího řízení jsou přípustnost projednání sporu v tomto řízení z pohledu dotčených 

právních řádů a platná dohoda stran o podřízení řešení sporu rozhodcům.“ 
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opatření. Na tuto otázku odpovídá § 22 ZRŘ, který stanoví: „Ukáže-li se v průběhu 

rozhodčího řízení nebo i před jeho zahájením, že by mohl být ohrožen výkon rozhodčího 

nálezu, může soud na návrh kterékoli strany nařídit předběžné opatření.“ Z citovaného 

zákonného ustanovení vyplývá, že předběžné opatření (ať už před zahájením rozhodčího 

řízení či v jeho průběhu) nemůže být nařízeno rozhodci, ale výlučně civilními soudy, byť by 

strany měly v úmyslu svěřit rozhodnutí o předběžném opatření rozhodcům či rozhodčímu 

soudu. 

Z dikce předmětného ustanovení je vyloučeno, aby podal návrh na nařízení předběžného 

opatření rozhodce (např. k zajištění prostředků ke krytí nákladů rozhodčího řízení). Návrh 

mohou podat výlučně strany sporu, přičemž stranou sporu nepochybně rozhodce není. 

„Nelze však vyloučit a dokonce lze i předpokládat, že v případě sporu, který by byl 

v rozhodčím řízení řešen na území České republiky mezi stranami, z nichž ani jedna nemá 

sídlo, místo podnikání, bydliště, obvyklý pobyt nebo majetek na území České republiky 

a ani spor, resp. předmět sporu projednávaného před rozhodci by se nedotýkal České 

republiky, by i tuzemský soud (soud v České republice) mohl odmítnout návrh na vydání 

předběžného opatření podaný některou ze stran sporu, neboť by ani zde nemohl garantovat 

výkon rozhodnutí vydaného v podobě předběžného opatření. … Soud si však v každém případě 

musí vyhodnotit to, zda pouhá skutečnost spočívající v tom, že probíhá rozhodčí řízení 

na území České republiky, může založit pravomoc tuzemské justice ve sporu, který jinak 

s Českou republikou nesouvisí a v němž by nebylo možné najít žádný obecný soud subjektu, 

proti němuž návrh na vydání předběžného opatření směřuje.“16 

2. 1. 2 PŘÍSLUŠNOST 

Soudem příslušným k rozhodování o předběžném opatření je soud, který je příslušný k řízení 

ve věci samé. „Předběžné opatření následuje žalobu (návrh na zahájení řízení), pokud se 

příslušnosti týká, neboť nemůže existovat jeden soud příslušný k bezodkladnému rozhodnutí 

o návrhu na nařízení předběžného opatření a druhý k rozhodnutí o navazující žalobě. To platí 

o příslušnosti věcné i místní.“17 Uvedené pravidlo se uplatní např. i v případě, týká-li se návrh 

na nařízení předběžného opatření nemovitostí (omezení dispozic s nemovitostmi), jelikož 

pro takové řízení nemusí být příslušným soud, v jehož obvodu se příslušná nemovitost 

nachází. Je tomu tak např. za situace, jedná-li se v řízení ve věci samé o zaplacení peněžité 

                                                 
16 BĚLOHLÁVEK, A. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2004, str. 177. 
17 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 435. 
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částky, kdy z obavy před ohrožením případné exekuce či výkonu rozhodnutí má být 

nařízením předběžného opatření omezena dispozice s nemovitou věcí.18 V takovém případě 

pochopitelně není namístě uplatňování výlučné příslušnosti podle § 88 písm. b) OSŘ. 

Z uvedeného pravidla o příslušnosti soudu, který je příslušný k řízení ve věci samé, platí 

zákonné výjimky,19 které se však netýkají předběžných opatření nařízených v souladu s § 74 

a násl. OSŘ, a tedy ani předběžných opatření ve věcech nekalé soutěže, kterými se tato práce 

zabývá. 

Pokud je návrh na nařízení předběžného opatření podán současně s žalobou, nevzniká 

zpravidla problém s určením soudní příslušnosti, jelikož soudní příslušnost zásadně vyplývá 

z podané žaloby, resp. ze skutečností v ní uvedených. Obdobně proto ani v případě podání 

návrhu na nařízení předběžného opatření po zahájení řízení nevznikají problémy s určováním 

příslušnosti soudu (výjimku představuje podání návrhu až v rámci odvolacího řízení o podané 

žalobě – k tomu viz dále). 

Jednoznačnost soudní příslušnosti však neplatí, jestliže je podán návrh na nařízení 

předběžného opatření před podáním žaloby. 

Aby se navrhovatel vyhnul riziku vyslovení nepříslušnosti soudu, u kterého byl návrh 

podán, je vhodné soudní příslušnost vymezit a odůvodnit skutečnostmi, pro které bude 

následně podána žaloba.20 Vyslovením nepříslušnosti by totiž nepochybně došlo k oddálení 

rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření, což s ohledem na účel tohoto institutu 

není žádoucí. 

Věcná příslušnost 

Vzhledem k tomu, že při rozhodování o předběžném opatření, jak je uvedeno výše, platí 

tatáž příslušnost jako při řízení ve věci samé, jsou věcně příslušnými soudy okresní soudy, 

není-li stanoveno jinak. Výjimky z uvedeného pravidla jsou v zásadě soustředěny v § 9 odst. 2 

                                                 
18 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 435. 
19 Příslušnost soudu je např. v případě předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 

a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZŘS“), 

a předběžného opatření upravujícího poměry dítěte dle § 452 a násl. ZZŘS stanovena ve prospěch obecného 

soudu navrhovatele, a to bez ohledu na soudní příslušnost v řízení ve věci samé. Řízení o předběžném opatření 

upravujícím poměry dítěte může být dle § 454 odst. 1 ZZŘS ze strany soudu zahájeno jen na návrh orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí. Po provedení výkonu předběžného opatření navíc musí být věc neprodleně předána 

soudu příslušnému dle § 467 ZZŘS, tj. obecnému soudu nezletilého dítěte.  
20 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 435. 
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OSŘ, kde se uvádí, ve kterých případech rozhodují v prvním stupni krajské soudy.21 Krajské 

soudy jakožto soudy prvního stupně rozhodují např. ve sporech vyplývajících z práva 

duševního vlastnictví, ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým 

soutěžním jednáním nebo nedovoleným omezením soutěže či ve věcech ochrany 

názvu a pověsti právnické osoby.22, 23 

Určité pochybnosti ohledně věcné příslušnosti mohou nastat v případě, pokud je návrh 

na nařízení předběžného opatření vznesen v rámci řízení ve věci samé až před soudem 

odvolacím.24 Výčet obsažený v § 102 odst. 3 věta druhá OSŘ totiž neobsahuje odkaz 

na obdobné použití § 74 odst. 3 OSŘ. Předběžné opatření podle § 102 OSŘ (tj. po zahájení 

řízení ve věci samé) není natolik relativně samostatným řízením jako předběžné opatření 

podle § 74 a násl. OSŘ (tj. před zahájením řízení ve věci samé). Občanský soudní řád nedává 

odpověď na to, zda by měl předběžné opatření nařídit soud prvního stupně, nebo soud 

odvolací, je-li věc aktuálně projednávána před odvolacím soudem. 

Pro závěr, že by ve věci měl rozhodovat odvolací soud, svědčí skutečnost, že předání spisu 

soudu prvního stupně za účelem rozhodnutí o návrhu by nedůvodně zkracovalo lhůtu 

pro rozhodnutí ve věci. I v takovém případě se totiž nepochybně uplatní § 75c odst. 2 OSŘ. 

Nastíněný postup nicméně porušuje zásadu dvojinstančnosti řízení, jakož i zásadu rovnosti 

účastníků, když ten, proti němuž návrh směřuje, nemá možnost se k návrhu vyjádřit, a to ani 

v rámci odvolacího řízení. 

                                                 
21 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. et al. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. 

7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, 2014, str. 112: „Věcná příslušnost určuje soudy (článek 

soudní soustavy), které jsou příslušné projednat a rozhodnout věc jako soudy prvního stupně. Jde tedy o to, zda 

řízení v prvním stupni bude probíhat na úrovni soudů okresních nebo krajských, popř. zda bude určena ještě 

jinak. … Smysl toho, proč v některých případech jsou příslušné soudy na vyšším článku soudní soustavy, spočívá 

v tom, že některé věci vyžadují specializaci či jednotnost rozhodování anebo jsou považovány za obtížnější; 

jejich adekvátní projednání lze pak lépe zajistit u vyšších soudů.“ 
22 Podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. g), h) a i) OSŘ. 
23 Předestřený demonstrativní výčet příslušnosti krajských soudů zvýrazňuje záměrně právě uvedené kategorie, 

jelikož dle praktických zkušeností autora této práce jsou v případech nekalosoutěžního jednání 

(ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním nebo nedovoleným 

omezením soutěže) nezřídka porušena i práva duševního vlastnictví nebo je zasahováno do názvu či pověsti 

právnické osoby. 
24 Odborná literatura sice vychází z toho, že se návrh na nařízení předběžného opatření podává u soudu, který je 

věcně příslušný k projednání žaloby, ale nevěnuje se již popsané situaci, tj. pokud dojde k podání návrhu až 

v rámci odvolacího řízení. 
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V intencích nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 19. ledna 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/09,25 

proto nelze připustit, aby o návrhu na nařízení předběžného opatření podaného 

při projednávání odvolání bylo rozhodováno soudem odvolacím. 

Případnou argumentaci pro případ, že by rozhodoval odvolací soud, přičemž na jeho 

rozhodnutí by se mělo hledět jako na rozhodnutí soudu prvního stupně, tj. umožnit proti němu 

odvolání, je nutné odmítnout. Pokud by totiž byla žaloba podána ke krajskému 

soudu a o odvolání by rozhodoval vrchní soud, k němuž by byl podán návrh na nařízení 

předběžného opatření, není zde již soudní instance, která by se mohla zabývat odvoláním 

(odvolání proti rozhodnutí vrchního soudu samozřejmě nelze připustit). 

Podle autora této práce je proto jediným přípustným řešením, aby o návrhu na nařízení 

předběžného opatření podaného v odvolacím řízení (týkajícím se řízení ve věci samé), 

rozhodoval soud prvního stupně. Jiný postup by neobstál s ohledem na zásadu rovnosti 

účastníků řízení ve smyslu čl. 37 odst. 3 usnesení předsednictva České národní rady 

č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Přestože by se při úvahách de lege ferenda mohlo jistě zvážit, zda příslušnost soudu 

výslovně nestanovit v zákoně, lze si patrně vystačit i s předestřenou ústavněprávní 

argumentací a trvat na tom, aby v nastíněném případě rozhodoval o předběžném opatření soud 

prvého stupně. 

Místní příslušnost - obecná 

Místní příslušnost je určována § 84 a násl. OSŘ. Pro její stanovení je rozhodné, aby měly 

jednotlivé soudy stanoveny územní obvod pro svou působnost. Tuto jejich působnost 

vymezuje zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 

soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“). 

Územněsprávní členění České republiky není shodné s územními obvody soudů. Územní 

obvody soudů totiž vycházejí z dřívějšího členění státu. Územní obvody vrchních soudů jsou 

vymezeny v příloze č. 1, územní obvody krajských soudů (včetně Městského soudu v Praze) 

v příloze č. 2, územní obvody okresních soudů v příloze č. 3 a územní obvody obchodních 

soudů v hlavním městě Praze v příloze č. 4 zákona o soudech a soudcích.  

                                                 
25 V uvedeném nálezu byla vyslovena protiústavnost § 220 odst. 3 OSŘ, ve znění platném a účinném 

do 31. března 2011, který umožňoval, aby odvolací soud (alespoň částečně) vyhověl návrhu na nařízení 

předběžného opatření v případě, že byl návrh soudem prvního stupně zamítnut nebo odmítnut. 
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Místní příslušnost je rozlišována na místní příslušnost obecnou, zvláštní příslušnost danou 

na výběr a na zvláštní výlučnou příslušnost. Relativně samostatnou kategorii pak představuje 

tzv. prorogace, tj. dohodnutá místní příslušnost. Není-li to vyloučeno, uplatní se obecná 

příslušnost účastníka, proti němuž návrh směřuje. Zvláštní příslušnost daná na výběr 

umožňuje navrhovateli, aby podal návrh na nařízení předběžného opatření u obecného soudu 

nebo u soudu určeného na základě zvláštní příslušnosti dané na výběr. Naopak v případě 

zvláštní výlučné příslušnosti je příslušný výlučně soud takto určený (nepřísluší rozhodovat 

obecnému soudu ani zvláštnímu soudu danému na výběr).26 Stejně tak nemůže být popřena 

příslušnost výlučná tím, že bude sjednána prorogační doložka. 

Obecný soud navrhovatele není při určování příslušnosti rozhodný. 

Za obecný soud fyzické osoby se podle § 85 odst. 1 OSŘ považuje okresní soud, 

v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. 

Jestliže má fyzická osoba bydliště na více místech, pak jsou jejím obecným soudem všechny 

okresní soudy, v jejich obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Fyzická osoba, která 

je podnikatelem, má podle § 85 odst. 2 OSŘ ve věcech vyplývajících z její podnikatelské 

činnosti za obecný soud ten, v jehož obvodu má sídlo. Nemá-li sídlo, je jejím obecným 

soudem okresní soud podle jejího bydliště v souladu s § 85 odst. 1 OSŘ. V případě právnické 

osoby je obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu má právnická osoba sídlo. 

Je-li v prvním stupni k řízení věcně příslušný krajský soud, je podle § 85a OSŘ místně 

příslušný ten krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud účastníka (řídí-li se 

příslušnost obecným soudem účastníka). 

Nemá-li účastník, proti němuž návrh směřuje, obecný soud (případně ten se nenachází 

na území České republiky), pak občanský soudní řád vymezuje místní příslušnost soudu ještě 

jinými způsoby. V zásadě se jedná o občana České republiky, který nemá obecný soud, 

příp. nemá obecný soud v České republice,27 a zahraniční osobu se závodem nebo organizační 

složkou závodu nacházející se na území České republiky.28 Rovněž platí, že proti tomu, 

                                                 
26 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. et al. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. 

7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, 2014, str. 113. 
27 Pro takovou osobu je místně příslušným soud, v jehož obvodu měla v České republice poslední známé 

bydliště. 
28 Ustanovení § 86 odst. 3 OSŘ uvádí: „Proti zahraniční osobě lze podat žalobu (návrh na zahájení řízení) 

i u soudu, v jehož obvodu je v České republice umístěn její závod nebo organizační složka jejího závodu.“ 
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kdo nemá jiný příslušný soud v České republice, mohou být uplatněna majetková práva 

u soudu, v jehož obvodu má majetek (tzv. místní příslušnost podle majetku účastníka).29 

Místní příslušnost – alternativní 

Zvláštní příslušnost danou na výběr (tzv. alternativní příslušnost) upravuje § 87 OSŘ. 

Jedná se o příslušnost, která může být fakultativně zvolena vedle obecného soudu účastníka, 

proti němuž návrh směřuje. 

S ohledem na zaměření této práce lze uvést zejména alternativní příslušnost soudu, 

v jehož obvodu: (a) má žalovaný své stálé pracoviště; (b) došlo ke skutečnosti, která zakládá 

právo na náhradu újmy; a (c) je umístěna organizační složka závodu fyzické nebo právnické 

osoby, která je žalovanou, týká-li se spor této složky.30 

Proto bude-li předběžné opatření směřovat např. proti zaměstnanci, který se svým 

jednáním dopustil nekalé soutěže, může být návrh na nařízení předběžného opatření 

podán u jeho obecného soudu, u soudu, v jehož obvodu má účastník své stálé pracoviště, 

nebo u soudu, v jehož obvodu došlo ke skutečnosti zakládající právo na náhradu újmy. 

Ačkoliv nemůže být předběžným opatřením nařízeno nahradit újmu, ale např. jen zdržení se 

jednání, kterým je újma způsobována, uplatní se nepochybně v nastíněném případě i posledně 

uvedená alternativní příslušnost. Uvedený závěr lze přitom opřít o § 74 odst. 3 OSŘ. 

Místní příslušnost - dohodnutá 

Strany si mohou rovněž dohodnout místní příslušnost soudu. Právní nauka v této 

souvislosti hovoří o tzv. prorogaci. Tato možnost je však daná výlučně podnikatelům 

ve vztazích vyplývajících z jejich podnikatelské činnosti (dříve bylo uplatnění prorogační 

                                                 
29 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 58: „V naprosté většině případů, ve kterých je komentované ustanovení 

[tj. § 86 odst. 2 OSŘ] aplikováno, ten, proti němuž je uplatňováno majetkové právo, má sídlo či bydliště 

(resp. pobývá s úmyslem zdržovat se tam trvale), popř. místo podnikání, jde-li o podnikatele v obchodním sporu, 

na území cizího státu. Tato skutečnost zakládá v řízení vždy mezinárodní prvek. Komentované ustanovení je 

proto nutné stejně jako u odstavce 1 považovat za součást mezinárodního práva procesního. Podle § 6 odst. 1 

zákona o mezinárodním právu soukromém tak komentované ustanovení nezakládá pouze místní příslušnost 

soudu, nýbrž především zakládá v majetkových sporech pravomoc českých soudů.“ 
30 Další určení alternativní místní příslušnosti je uvedeno v § 87 písm. d) až f) OSŘ. Dle písm. d) je příslušný 

soud, v jehož obvodu je sídlo osoby, která organizuje regulovaný trh nebo provozuje mnohostranný obchodní 

systém, jde-li o spor z obchodu: (1.) na jí organizovaném regulovaném trhu, nebo z vypořádání tohoto obchodu, 

nebo (2.) v jí provozovaném mnohostranném obchodním systému, nebo z vypořádání tohoto obchodu. 

Uplatňuje-li se právo ze směnky, šeku nebo jiného cenného papíru, je příslušným dle písm. e) soud, 

v jehož obvodu je platební místo. Konečně poslední určení alternativní příslušnosti je dle písm. f) 

založeno u soudu, v jehož obvodu je sídlo komoditní burzy, jde-li o spor z obchodu na komoditní burze. 
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doložky širší).31 Prorogační doložka může být sjednána v rámci hmotněprávního úkonu 

pro budoucí eventuální spor (pro futuro) nebo pro již existující spor (ex post). 

Změnou ustanovení § 89a OSŘ došlo k nejistotě ohledně existujících, již sjednaných 

prorogačních doložek mezi „nepodnikateli“. Autor této práce zastává právní názor, že k těmto 

prorogačním doložkám sjednaným před 1. 1. 2014, nedošlo-li k zahájení řízení do konce roku 

2013, by nemělo být ze strany soudu přihlíženo, jelikož dotčené ustanovení je 

procesněprávního charakteru. S ohledem na procesněprávní charakter příslušného ustanovení 

nelze tento výklad považovat za nepřípustný (byť má jisté retroaktivní důsledky).32 

Prorogační doložka mající za následek změněnou místní příslušnost nemůže být sjednána 

tam, kde je dána výlučná místní příslušnost (k tomu viz dále). 

Sjednat přitom lze pouze a jen místní příslušnost. Věcná příslušnost (např. z okresního 

soudu na krajský soud) předmětem ujednání stran být nemůže. 

Ať již je návrh na nařízení předběžného opatření podán k obecnému soudu účastníka, 

proti němuž návrh směřuje, k soudu určenému na základě alternativní místní příslušnosti, 

či k soudu určenému na základě prorogační doložky, bude namístě zachovat volbu místně 

příslušného soudu i při podání žaloby ve věci samé. Ačkoliv to není občanským soudním 

řádem výslovně uvedeno, lze (s odkazem na smysl a účel § 74 odst. 3 OSŘ) považovat soud, 

který rozhodl o nařízení předběžného opatření, za příslušný i pro pozdější podání žaloby 

ve smyslu § 76 odst. 3 OSŘ. 

                                                 
31 Do konce roku 2013 měla prorogace v zásadě větší možnost uplatnění, jelikož byla umožněna v „obchodních 

věcech“. K tomu srov. JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 

občanského soudního řádu. Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 68: „Umožňuje totiž prorogaci výlučně 

ve věcech podnikatelských, což je užší pojem než věc obchodní, za kterou se běžně za staré úpravy 

považovaly i případy sjednaného režimu obchodního zákoníku, v níž na jedné straně sice stál podnikatel, avšak 

na straně druhé občan – nejčastěji spotřebitel. Typicky tak velké leasingové společnosti, banky, úvěrové 

společnosti, případně subjekty, jimž byly postoupeny pohledávky těchto „hromadných věřitelů“, využívaly 

ustanovení § 89a a aby nemusely absolvovat soudní řízení proti stovkám dlužníkům [sic] u soudů po celé 

republice, sjednávaly často příslušnost ve smlouvách, například u svého obecného soudu, a to i v případech, 

kdy na straně dlužníka nebyl podnikatel, ale spotřebitel.“ 
32 Obdobně se k tomuto vyjadřuje Jirsa. In: JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. 

Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 70: „Odborná procesní 

skupina Městského soudu v Praze k tomu zaujala následující názor: „Z přechodných ustanovení vyplývá, že 

v řízeních zahájených od 1. 1. 2014 lze aplikovat jen § 89a o. s. ř. ve znění od 1. 1. 2014. Tedy na dříve uzavřené 

prorogační dohody se nelze odvolávat. Po 1. 1. 2014 lze prorogaci užít jen na vztahy mezi podnikateli.“ 

Jde o logický závěr, s nímž se ztotožňují i autoři tohoto komentáře. Prorogační doložka je institutem procesního 

práva a lze ji uzavřít pro budoucí spory, avšak svůj původ má v rovině hmotněprávní a její účinky 

nastávají až tehdy, když se „ocitne“ u soudu. … Také proto musí být uplatněna prorogační doložka u soudu 

do 31. 12. 2013, aby zůstaly zachovány její účinky, které jsou pro „slabšího účastníka řízení“ méně výhodné.“ 
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Soudy rozhodující o nařízení předběžného opatření se však tomuto (ať již úmyslně 

či nikoliv) vyhýbají, když navrhovateli uloží povinnost, aby podal žalobu ve věci 

samé u věcně a místně příslušného soudu (tj. nikoliv např. u nadepsaného soudu apod.).33 

Na úmysl zákonodárce, aby byl celý spor projednán u stejného soudu, lze usuzovat rovněž 

i z § 77a odst. 3 OSŘ. Předmětné ustanovení zakládá k projednání žaloby na náhradu škody 

nebo jiné újmy vzniklé v důsledku nařízeného předběžného opatření příslušnost toho soudu, 

který v prvním stupni rozhodoval o předběžném opatření. Jirsa k tomu uvádí, že: „nemůže 

existovat jeden soud příslušný k bezodkladnému rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného 

opatření a druhý k rozhodnutí o navazující žalobě. To platí o příslušnosti věcné i místní.“34 

S ohledem na výše uvedené lze proto považovat místní příslušnost soudu 

rozhodujícího o nařízení předběžného opatření za determinující ukazatel i pro určení místní 

příslušnosti soudu, u kterého má být podána žaloba ve věci samé. 

Uvedené závěry se v jistém smyslu uplatní i v případě, kdy je mezi stranami platně 

sjednána rozhodčí smlouva ve smyslu § 2 ZRŘ, na základě níž se strany podřídily rozhodčímu 

řízení.35 „Je-li návrh na vydání předběžného opatření podán ještě před podáním návrhu 

ve věci samé a rozhodčí smlouva neupravuje místo řízení, musí tuto otázku posoudit soud 

rozhodující o návrhu na předběžné opatření jako otázku prejudiciální, přičemž soud by měl 

být veden stejnými (obdobnými) úvahami jako rozhodce rozhodující o místu řízení ve smyslu 

ustanovení § 17 RozŘ, tj i soud bude muset v tomto případě posoudit oprávněné zájmy stran. 

Rozhodci však nejsou závěry soudu ohledně místní příslušnosti vázáni (bylo-li předběžné 

opatření vydáno před zahájením řízení ve smyslu ustanovení § 14 RozŘ) a při stanovení místa 

řízení, není-li dohody stran, mohou dojít k jinému závěru než soud.“36 

V právní praxi nepanuje shoda v tom, zda je nutné ve smyslu ustanovení § 74 odst. 3 OSŘ 

považovat za příslušný ten soud, který je příslušný k řízení ve věci samé, anebo je § 43 ZRŘ 

lex specialis ve vztahu k § 74 odst. 3 OSŘ.37 Autor této práce se přiklání k druhé variantě, 

když přímo § 74 odst. 3 OSŘ uvádí „nestanoví-li zákon jinak“. V tomto ohledu je namístě 

                                                 
33 Srov. např. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2012, sp. zn. 2 Nc 1111/2012. 
34 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 435. 
35 Ačkoliv podřízení se pravomoci rozhodčího soudu není dohodnutou místní příslušností ve smyslu občanského 

soudního řádu. 
36 BĚLOHLÁVEK, A. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2004, str. 175. 
37 Tamtéž, str. 177. 
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rozumět zákonem nikoliv jen občanský soudní řád, ale zákonnou úpravu vůbec, 

tedy právě i ZRŘ. 

V případě rozhodčího řízení nemůže z povahy věci nastat situace, aby v řízení ve věci 

samé rozhodoval tentýž soud, který rozhodl o předběžném opatření. Tento soud bude toliko 

tzv. pomocným soudem ve smyslu § 43 ZRŘ,38 podle kterého je příslušný civilní soud, 

v jehož obvodu se koná nebo konalo rozhodčí řízení, je-li toto místo v tuzemsku. Jinak obecně 

platí, že v případě rozhodčího řízení konaného v zahraničí je místně příslušný civilní soud, 

který by byl místně příslušný, kdyby nebylo rozhodčí smlouvy. 

V případě sjednání rozhodčí smlouvy lze proto hovořit o dohodnuté místní příslušnosti 

sui generis, když ta bude určována s ohledem na dohodu stran ve vztahu k místu konání 

rozhodčího řízení.39 

Proto pokud strany sjednaly rozhodčí smlouvu, měla by tato skutečnost být uvedena 

již v návrhu na nařízení předběžného opatření, a to včetně dohody o místu konání rozhodčího 

řízení, aby mohla být náležitě určena místní příslušnost soudu. 

Místní příslušnost - výlučná 

Určení místní příslušnosti dle obecného soudu účastníka, proti němuž návrh směřuje, 

zvláštní místní příslušnost daná na výběr, ani dohodnutá místní příslušnost se nicméně 

neuplatní, jestliže na danou věc dopadá ustanovení o výlučné příslušnosti uvedené v § 88 

OSŘ. 

Výlučně danou místní příslušnost k řízení má soud: (a) který rozhodoval o rozvodu, jde-li 

o vypořádání manželů po rozvodu stran jejich společného jmění nebo jiného majetku 

anebo o zrušení společného nájmu bytu; (b) v jehož obvodu je nemovitá věc, týká-li se řízení 

práva k ní, není-li dána příslušnost podle písm. a); (c) u něhož probíhá řízení o pozůstalosti, 

jde-li o rozhodnutí sporu v souvislosti s řízením o pozůstalosti; (d) u něhož probíhá 

řízení o úschovách, jde-li o rozhodnutí, že ten, kdo odporoval vydání předmětu úschovy 

žadateli, je povinen s ním souhlasit; (e) u něhož je prováděn výkon rozhodnutí, 

jde-li o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí nebo o rozhodnutí o pravosti, výši, 

skupině nebo pořadí pohledávek přihlášených k rozvrhu; (f) v jehož obvodu má sídlo 

                                                 
38 K tomu srov. nález Ústavního soudu ČR ze dne 14. září 1994, sp. zn. IV. ÚS 43/94. In: BĚLOHLÁVEK, A. J. 

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 820: 

„Vydávání předběžných opatření podle úpravy o rozhodčím řízení je jednou z činností, kterou soudy plní 

pomocnou funkci ve vztahu k rozhodčímu řízení.“ 
39 Podle ustanovení § 17 ZRŘ platí: „Rozhodčí řízení se koná v místě dohodnutém stranami. Není-li místo takto 

určeno, koná se v místě určeném rozhodci s přihlédnutím k oprávněným zájmům stran.“ 
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organizační jednotka železničního dopravce, týká-li se spor na straně žalovaného této 

jednotky; (g) u něhož probíhá řízení, jde-li o žalobu podle § 91a OSŘ; (h) v jehož obvodu 

byla provedena dražba, jde-li o věc veřejné dražby podle zákona o veřejných dražbách; 

(i) který je obecným soudem žalobce, jde-li o ochranu držby práva k věci, není-li touto věcí 

věc nemovitá. 

Jak je z výše uvedeného přehledu patrné, v případě řízení o předběžném opatření ve věci 

nekalé soutěže lze uvažovat o výlučné místní příslušnosti patrně jen v případě uvedeném 

pod písm. f).40 

Funkční příslušnost 

Funkční příslušností se rozumí příslušnost soudu rozhodovat o věci v určitém stupni. 

Ustanovení § 10 a § 10a OSŘ stanoví, který soud je příslušný k rozhodnutí ve věci 

jakožto soud odvolací, resp. dovolací. 

O odvoláních proti rozhodnutí okresních soudů rozhodují krajské soudy.41 Jestliže jsou 

v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy, rozhodují o odvolání vrchní soudy (Vrchní 

soud v Praze nebo Vrchní soud v Olomouci).42 

O dovoláních proti rozhodnutí odvolacích soudů (ať už krajských nebo vrchních soudů 

jakožto soudů odvolacích) rozhoduje Nejvyšší soud se sídlem v Brně.43 

Řízení o žalobě pro zmatečnost a řízení o žalobě na obnovu řízení jsou v procesním smyslu 

považována za nové věci, o kterých přísluší rozhodovat tomu soudu, proti jehož rozhodnutí 

směřují.44 

Podání u nepříslušného soudu 

Samozřejmě nelze vyloučit, že návrh na nařízení předběžného opatření bude podán 

u nepříslušného soudu. V takovém případě je nezbytné, aby soud reagoval promptně 

(s ohledem na smysl předběžného opatření, které musí být účinné a rychlé) a bezodkladně 

předal věc příslušnému soudu, příp. předložil věc soudu nadřízenému. 

                                                 
40 Jak již bylo uvedeno výše, předchází-li žalobě na plnění (např. z titulu náhrady škody pro tvrzené 

nekalosoutěžní jednání) omezení dispozice s nemovitostí z obavy před ohrožením případné exekuce či výkonu 

rozhodnutí, není dána výlučná místní příslušnost podle § 88 písm. b) OSŘ. 
41 Ustanovení § 29 písm. a) zákona o soudech a soudcích uvádí, že krajské soudy rozhodují v případech 

stanovených zákony o řízení před soudy jako soudy druhého stupně ve věcech, v nichž rozhodovaly v prvním 

stupni okresní soudy, které patří do jejich obvodu. 
42 V souladu s § 25 písm. a) zákona o soudech a soudcích rozhodují vrchní soudy jako soudy druhého stupně 

ve věcech, v nichž rozhodovaly v prvním stupni krajské soudy, které patří do jejich obvodu. 
43 K další činnosti Nejvyššího soudu ČR srov. zejména § 14 zákona o soudech a soudcích. 
44 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. et al. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. 

7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, 2014, str. 113. 
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Přestože k otázce příslušnosti nestanoví občanský soudní řád žádné lhůty, musí soud řešit 

příslušnost bezodkladně tak, jako předběžné opatření samotné.45 To platí analogicky 

i v případě, kdy se vrátí spis ze soudu vyššího stupně s rozhodnutím o příslušnosti 

v dané věci.46 

2. 1. 3 OBSAZENÍ SOUDU 

Rozhodování o předběžném opatření se liší podle toho, zda je návrh na nařízení předběžného 

opatření podán před zahájením řízení ve věci samé, nebo až po jeho zahájení. 

Nebyl-li podán návrh ve věci samé, přísluší rozhodovat o nařízení předběžného opatření 

předsedovi senátu, což vyplývá z § 74 odst. 1, jakož i z § 75 odst. 1 OSŘ. Rozhodování je 

svěřeno předsedovi senátu i v případě, že by k řízení ve věci samé příslušelo rozhodování 

senátu. Toto pravidlo se ovšem uplatní jen ohledně předběžného opatření předtím, než je 

ve věci podána žaloba. 

Ustanovení § 102 odst. 3 OSŘ se totiž od pravidla, že rozhoduje předseda senátu, 

odchyluje. Je-li návrh na nařízení předběžného opatření podán až po zahájení řízení ve věci 

samé, přísluší rozhodování senátu. To neplatí, je-li návrh na nařízení předběžného opatření 

odmítnut.47 

Přestože ustanovení § 102 odst. 3 OSŘ hovoří jen o „nařízení“ předběžného opatření 

senátem, není dle autora této práce důvod omezovat senátní rozhodování jen na případ, kdy je 

návrhu vyhověno; nepochybně přísluší senátu rozhodnout i o zamítnutí návrhu. Složení senátu 

je přitom stejné, v jakém rozhoduje ve věci samé. V uvedeném případě může předběžné 

opatření nařídit předseda senátu pouze za předpokladu, že je zde nebezpečí z prodlení 

(např. nelze-li zajistit účast přísedících včas). 

Určité pochybnosti o obsazení soudu mohou nastat v případě, pokud je podána 

žaloba a návrh na nařízení předběžného opatření společně. Řízení ve věci samé je pak totiž 

zahájeno ve stejný okamžik jako řízení o předběžném opatření.48 Občanský soudní řád 

východisko přímo nenabízí. 

Účelem § 102 odst. 3 OSŘ patrně je, aby o předběžném opatření rozhodoval soud 

ve stejném složení, v jakém je rozhodováno ve věci samé, resp. aby bylo zamezeno štěpení 

                                                 
45 Ke lhůtám pro vydání rozhodnutí podrobněji viz čl. 2. 7 této práce. 
46 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 436. 
47 DAVID, L., IŠTVÁNEK, F. et al. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 

2009, str. 315. 
48 Dle ustanovení § 82 odst. 1 OSŘ je řízení zahájeno dnem, kdy došel soudu návrh na jeho zahájení. 
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řízení na více částí, když příslušný senát již zná skutkovou stránku věci. Senátu (a nikoliv jen 

předsedovi senátu) přísluší rozhodovat o předběžném opatření zřejmě proto, že jeho nařízení 

je zpravidla výrazným zásahem do práv toho, proti komu směřuje, a tudíž není důvod svěřit 

rozhodování jen jednomu z členů senátu (nejedná se jen o rozhodnutí procesního charakteru). 

Důvody pro odlišné obsazení soudu lze nacházet jen obtížně, když jak v případě 

již zahájeného řízení ve věci samé, tak před jeho zahájením, je soud vázán lhůtami 

pro rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření. 

Před zahájením řízení ve věci samé je senátní rozhodování potlačeno zřejmě ve prospěch 

rychlejšího rozhodování o předběžném opatření, jakož i procesní ekonomie, takže se neschází 

senát, ale předseda senátu rozhodne samostatně. 

Je-li však žaloba podána společně s návrhem na nařízení předběžného opatření, není senát 

ještě obeznámen se skutkovým stavem. Je ovšem velice pravděpodobné, že se soud bude 

zabývat meritem věci (navrhovatel se nebude vyzývat, ať podá návrh na zahájení řízení). 

Vzhledem ke skutečnosti, že je řízení ve věci samé již zahájeno, lze se přiklonit k aplikaci 

§ 102 odst. 3 OSŘ. Důvodem rovněž bude, aby o předběžném opatření rozhodoval ten, 

kdo bude následně rozhodovat i ve věci samé (není tudíž důvod upírat toto oprávnění senátu). 

V praxi lze nicméně očekávat, že mnohdy bude přesto rozhodovat předseda senátu, 

a to s odkazem na nebezpečí z prodlení. 

Zatímco v případě návrhu na nařízení předběžného opatření podaného po zahájení řízení 

ve věci samé bude obsazení soudu, jak bylo uvedeno, shodné, bude o návrhu na nařízení 

předběžného opatření podaného před zahájením řízení ve věci samé obsazení soudu zpravidla 

odlišné. Žaloba totiž bude k projednání přidělena senátu dle rozvrhu práce příslušného 

soudu.49 

Problematika související s tím, zda má být rozhodováno v senátu nebo jen předsedou 

senátu, však v praxi nevzbuzuje tolik otázek, když ve sporech na ochranu na práv porušených 

nebo ohrožených nekalým soutěžím jednáním rozhoduje před soudem prvního stupně 

samosoudce. 

2. 1. 4 ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ 

Obecně jsou dle § 90 OSŘ účastníci řízení označeni jako žalobce a žalovaný. Právní úprava 

týkající se předběžného opatření pak za účastníky řízení označuje navrhovatele, tj. osobu, 

                                                 
49 Nelze však vyloučit, že na základě rozvrhu práce bude i řízení ve věci samé svěřeno stejnému senátu. 
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která podala návrh na nařízení předběžného opatření, a ty, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc 

samu. 

Z dikce občanského soudního řádu lze proto dovozovat, že by účastníci 

řízení o předběžném opatření mohli být označeni jako navrhovatel a žalovaný.50 V právní 

praxi se lze setkat i s tím, že soudy osobu, proti níž návrh směřuje, uvozují označením 

„za účasti“ (namísto jejího označení jakožto žalovaný),51 příp. takovou osobu dokonce 

označují jako odpůrce, což však v řízení podle § 74 a násl. OSŘ postrádá oporu v právních 

předpisech.52 

Pokud je návrh na nařízení předběžného opatření podán až po zahájení řízení ve smyslu 

§ 102 odst. 1 OSŘ, je označování účastníků o poznání jednodušší. Plně se totiž uplatní § 90 

OSŘ, který za účastníky označuje žalobce a žalovaného. Už jen z důvodu, že § 102 odst. 3 

OSŘ neodkazuje na obdobné použití § 74 odst. 2 OSŘ, není namístě označování účastníka 

řízení jakožto navrhovatele. 

Samozřejmě nelze vyloučit ani situaci, kdy by byl návrh na nařízení předběžného opatření 

podán po zahájení řízení ve věci samé nikoliv ze strany žalobce, nýbrž ze strany žalovaného. 

Ani v takovém případě ovšem podle dikce občanského soudního řádu není důvod, aby byli 

účastníci řízení označování jinak než jako žalobce (ten, proti němuž návrh směřuje) 

a žalovaný (ten, který návrh podává). Řízení je v případě návrhu podaného na základě § 102 

odst. 1 OSŘ vedené pod stejnou spisovou značkou a není proto dán důvod pro odlišné 

označování účastníků. 

Označení účastníka řízení však ještě žádným způsobem nevypovídá o tzv. věcné 

legitimaci. Ta je věcí hmotněprávního posouzení. Nicméně již ze skutečnosti, že při podání 

žaloby, resp. návrhu na nařízení předběžného opatření, byli příslušní účastníci určitým 

způsobem označeni, stávají se nositeli procesních práv a povinností. Tím mezi nimi vzniká 

určitý procesněprávní vztah.53 

Předpokladem (podmínkou řízení) ovšem je, aby účastníci měli vůbec způsobilost být 

účastníkem řízení. „Způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má právní osobnost; jinak 

                                                 
50 Takové označení je užito např. v usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2012, sp. zn. 

2 Nc 1111/2012. 
51 Např. v usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. května 2013, sp. zn. 46 Nc 4009/2013. 
52 K tomu srov. např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. října 2013, sp. zn. 3 Cmo 279/2013, 

ve kterém je užito právě označení „navrhovatel“ a „odpůrce“. 
53 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 72. 
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jen ten, komu ji zákon přiznává.“54 Fyzická osoba má právní osobnost od narození až do své 

smrti (podmíněně pak i počaté dítě). Právní osobnost právnické osoby je podle § 118 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“), vázána na její 

vznik.55 Způsobilost být účastníkem řízení tak u většiny právnických osob vzniká jejich 

zápisem do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku ústavů, 

spolkového rejstříku apod.). 

Způsobilost být účastníkem řízení je podmínkou řízení, jejíž nedostatek nelze odstranit, 

a proto má za následek zastavení řízení podle § 104 odst. 1 OSŘ. 

Na způsobilost být účastníkem řízení navazuje procesní způsobilost. Procesní způsobilostí 

se rozumí schopnost samostatně v řízení jednat. Fyzické osobě vzniká obecně plná procesní 

způsobilost dosažením zletilosti (tj. 18 let).56 Procesní způsobilost mají i nezletilí, ale jen 

v rozsahu svéprávnosti. Pak hovoříme o tzv. omezené procesní způsobilosti. Pokud nemá 

účastník řízení procesní způsobilost, musí být zastoupen. 

U osoby právnické zpravidla spadá způsobilost být účastníkem řízení v jedno s procesní 

způsobilostí. Proto má-li právnická osoba způsobilost být účastníkem řízení (typicky 

je-li zapsána v obchodním či jiném veřejném rejstříku), má zároveň procesní způsobilost. 

Ve výjimečných případech ale může dojít k tomu, že ačkoliv bude mít způsobilost být 

účastníkem řízení, nebude mít procesní způsobilost. Takový stav nastane např. za situace, kdy 

jediný jednatel společnosti s ručením omezeným zemře, vzdá se funkce nebo výkon jeho 

funkce jinak zanikne, aniž by byl do funkce jmenován nový jednatel. Do doby, než bude 

jmenován nový jednatel, nebude mít taková právnická osoba statutární orgán, tudíž za ní 

nebude mít kdo jednat. Dokud nebude tento nedostatek napraven, nelze v řízení pokračovat.57 

Nedostatek procesní způsobilosti je považován za vadu řízení, kterou lze odstranit. Soud 

přitom postupuje v souladu s § 104 odst. 2 OSŘ. Autor této práce nicméně zastává právní 

názor, že toto neplatí v případě řízení o předběžném opatření, u něhož zásadně platí, že soud 

k odstranění vad navrhovatele nevyzývá.58 Důsledkem by proto bylo odmítnutí návrhu. 

                                                 
54 Ustanovení § 19 OSŘ. 
55 Obecná úprava vzniku právnických osob je uvedena v § 126 OZ. 
56 Není však vyloučeno dosažení zletilosti dříve (např. uzavřením manželství). 
57 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 126 – 127. 
58 Obdobně in: SKOUMAL, M. Obecná předběžná opatření v civilním soudním řízení. Brno, 2011. Rigorózní 

práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta: „U předběžných opatření se popsaný postup neuplatní. 

Lze s jistou dávkou zjednodušení konstatovat, že v řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření žádné 

odstranitelné nedostatky procesních podmínek neexistují. Soud u předběžných opatření nemá s ohledem 

na zákonnou lhůtu povinnost účastníka vyzívat k doplnění některé podmínky řízení nebo opravě svého návrhu. 
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Zvláště zajímavá situace by mohla nastat v případě nedostatku procesní způsobilosti 

na straně toho, proti komu předběžné opatření směřuje. Obecně lze uvažovat o tom, že soud 

bude činit taková opatření, aby byla uvedená vada řízení odstraněna, anebo nebude považovat 

nedostatek procesní způsobilosti na straně toho, proti komu předběžné opatření směřuje, 

za překážku pro vyhovění návrhu na nařízení předběžného opatření.59 

Autor této práce je přesvědčen, že s ohledem na účel předběžného opatření nelze připustit, 

aby ze strany soudu byly činěny kroky vedoucí k odstranění nedostatku procesní způsobilosti, 

jelikož by takový postup měl zpravidla za následek zmaření zamýšleného cíle. 

Ostatně i ustanovení § 104 odst. 2 OSŘ uvádí, že může být pokračováno v řízení, ale nesmí 

být rozhodnuto ve věci samé, přičemž nařízení předběžného opatření takovým rozhodnutím 

není. 

Soud nicméně musí dbát na možnost výkonu procesních práv účastníků řízení, a proto je 

namístě po nařízení předběžného opatření tomu, proti němuž návrh směřuje, ustanovit 

opatrovníka v souladu s § 29 OSŘ. Jen takovým postupem může být zajištěno, aby mohlo být 

proti usnesení o nařízení předběžného opatření podáno odvolání. Lhůta pro podání odvolání 

účastníkovi s nedostatkem procesní způsobilosti neběží a bude-li ustanoven opatrovník, běží 

mu lhůta pro podání odvolání na základě § 56 odst. 2 OSŘ až od doby, kdy do řízení vstoupí. 

2. 1. 5 PŘEKÁŽKA VĚCI ZAHÁJENÉ  

Bylo-li zahájeno řízení, nemůže probíhat u soudu jiné řízení o téže věci. Jedná se 

o tzv. překážku věci zahájené (litispendence). Překážka věci zahájené je jedna z věcných 

překážek (vedle překážky věci rozhodnuté). 

Na totožnost věci se obecně usuzuje z předmětu řízení a osob účastníků řízení; obě 

podmínky přitom musí být splněny současně (k odlišnostem ve věcech nekalé soutěže 

viz dále). Jsou-li uplatňovány jiné nároky, nejedná se o překážku věci zahájené, přestože 

jde o stejnou věc a mezi stejnými účastníky. Ohledně účastníků není rozhodné, 

v jakém postavení v řízení vystupují. 

Překážka věci zahájené je vadou řízení, kterou nelze odstranit. Zjištění soudu o tom, 

že na příslušné řízení dopadá překážka litispendence, má za následek zastavení řízení podle 

§ 104 odst. 1 OSŘ. 

                                                                                                                                                         
Pokud některá podmínka řízení není splněna a její odstranění je v moci pouze účastníka, pak soud návrh 

bez dalšího odmítne.“ 
59 Tento problém nevyvstává, pokud není návrhu na nařízení předběžného opatření vyhověno, když se takové 

usnesení doručuje jen navrhovateli; ten, proti němuž návrh směřuje, se o tom ani nevyrozumívá. 
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Významným momentem je v tomto okamžik, kdy se rozhoduje o zastavení řízení. Ústavní 

soud ČR se k tomu vyjádřil následovně: „[Z]ahájení dřívějšího řízení nebránilo tomu, 

aby bylo přijato rozhodnutí v později zahájeném řízení, jestliže v době tohoto rozhodování 

již bylo dříve zahájené řízení zastaveno. Stejně tak je namístě souhlasit s tím, že otázka, 

z jakého důvodu mělo být dříve zahájené řízení zastaveno, je nerozhodná; významné je toliko, 

že dříve zahájené řízení v době rozhodování věci pozdější již bylo skončeno.“60, 61 

Pokud tedy existuje překážka věci zahájené v okamžiku podání návrhu na nařízení 

předběžného opatření, není to důvodem k zastavení řízení, jestliže v době rozhodování soudu 

o předběžném opatření již bylo původní (dříve zahájené) řízení zastaveno. Námitka 

litispendence by v takovém případě nebyla důvodná. Navrhovatel proto může podat nový 

návrh na nařízení předběžného opatření, očekává-li, že řízení o původním návrhu bude dříve 

zastaveno, a nemusí s podáním návrhu vyčkat až na rozhodnutí soudu a nabytí jeho právní 

moci. 

Odchylka od obecné úpravy je obsažena v § 83 odst. 2 OSŘ; ve věcech nekalé soutěže 

konkrétně v § 83 odst. 2 písm. a) OSŘ. Podle tohoto ustanovení se návrh na zahájení řízení 

týkající se uplatňování zdržovacího nároku nebo nároku na odstranění závadného stavu 

ve věcech ochrany práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním posoudí 

jako překážka věci zahájené, jestliže probíhá u soudu proti témuž žalovanému další 

řízení o žalobách jiných žalobců požadujících z téhož jednání nebo stavu stejné nároky. 

Na rozdíl od výše uvedené obecné úpravy týkající se litispendence, postačí v uvedených 

případech, je-li dána totožnost předmětu řízení a zároveň se jedná o totožného žalovaného. 

„Výrok tohoto soudního rozhodnutí totiž bude mít dopad na postavení každého 

z potencionálních žalobců bez ohledu na to, zda byli účastníky soudního řízení.“62 

Proto i když se to v příslušném ustanovení občanského soudního řádu neuvádí (srov. užitou 

formulaci „… další řízení o žalobách jiných žalobců …“), lze z jeho účelu dovozovat, 

že dopadá i na řízení o předběžném opatření. 

Shodně na problematiku použitelnosti tzv. negativních podmínek řízení nahlíží i Nejvyšší 

soud ČR, který tuto problematiku podrobně rozebral v jednom ze svých rozhodnutí. 

„Ustanovení § 74 až 77a OSŘ neupravují postup soudu v řízení o předběžném opatření 

                                                 
60 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 17. září 2008, sp. zn. III. ÚS 554/08. 
61 Obdobně se k tomu vyjádřil i Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne 16. dubna 2003, sp. zn. 

29 Odo 788/2002. 
62 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 36. 
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v plném rozsahu a zákon ani nestanoví podpůrné použití ustanovení obsažených v ostatních 

částech občanského soudního řádu. Nicméně ze systematického uspořádání občanského 

soudního řádu lze dovodit, že pro řízení upravená v části druhé (včetně řízení o předběžném 

opatření) se plně použijí ustanovení části první a přiměřeně též ustanovení částí dalších, 

zejména části třetí. To platí samozřejmě jen tehdy, není-li v § 74 až 77a OSŘ stanoveno jinak, 

a jen v rozsahu potřebném k dosažení účelu sledovaného institutem předběžného opatření … 

Účelem předběžného opatření je jak vyplývá z obecného ustanovení § 74 odst. 1 OSŘ zajistit 

v případě potřeby prozatímní úpravu poměrů účastníků nebo odstranit riziko ohrožení výkonu 

soudního rozhodnutí. Předběžným opatřením dochází na přechodnou dobu k úpravě 

práv a povinností účastníků řízení (§ 74 odst. 2 OSŘ), případně i jiných osob (§ 76 odst. 2 

OSŘ). Podle usnesení, jímž bylo vydáno předběžné opatření, lze nařídit výkon rozhodnutí 

nebo exekuci. Nařízení předběžného opatření má tedy pro osoby, jež jsou jím dotčeny, 

závažné důsledky. Proto je v zájmu jejich právní jistoty nezbytné předejít tomu, aby totéž 

předběžné opatření mohlo být při nezměněných okolnostech nařízeno několikrát 

nebo aby o stejném návrhu mohla být vydána rozdílná rozhodnutí. Právě k tomu slouží 

tzv. negativní podmínky řízení, tedy požadavek, aby rozhodnutí ve věci nebránila překážka 

věci zahájené (§ 83 OSŘ) nebo překážka věci pravomocně rozhodnuté (§ 159a odst. 5 OSŘ). 

Lze tedy uzavřít, že ačkoli jsou ustanovení § 83 a § 159a systematicky zařazena v části třetí 

občanského soudního řádu, je k dosažení účelu sledovaného institutem předběžného opatření 

třeba je použít i v řízení o předběžném opatření podle části druhé hlavy druhé občanského 

soudního řádu.“63 

2. 1. 6 PŘEKÁŽKA VĚCI ROZHODNUTÉ  

Překážka věci rozhodnuté (rei iudicatae) podle § 159a odst. 4 OSŘ znamená, že o věci, 

o níž bylo již pravomocně rozhodnuto, nelze znovu rozhodovat v rozsahu závaznosti výroku 

rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osoby. Uvedený institut je vyjádřením zásady ne bis 

in idem (ne dvakrát o tomtéž). 

Zásadní je zodpovězení otázky, zda se jedná o totožnou věc; není-li dána totožnost věci, 

princip rei iudicatae se neuplatní. Nejvyšší soud ČR se k určení totožnosti věci vyjádřil 

následovně: „V řízení, které lze zahájit jen k návrhu, je předmět řízení určován obsahem 

konečného návrhu (žalobního petitu). Tentýž předmět řízení je dán tehdy, jestliže tentýž nárok 

nebo stav vymezený žalobním petitem vyplývá ze stejných skutkových tvrzení …“64 Podstatou 

                                                 
63 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. února 2007, sp. zn. 33 Odo 417/2005. 
64 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. září 2008, sp. zn. 28 Cdo 2663/2008. 

http://smutnyexekutor.cz/
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je především jednání ve spojení s následkem, který jím byl způsoben. Při posuzování otázky 

překážky věci pravomocně rozhodnuté není významné předešlé posouzení jednání po právní 

stránce. Překážka věci pravomocně rozhodnuté bude dána i tehdy, bylo-li jednání po právní 

stránce posouzeno jinak – nesprávně či neúplně (např. jako vztah ze smlouvy, přestože se 

jednalo o odpovědnost za bezdůvodné obohacení).65 

K totožnosti věci musí dále přistoupit totožnost účastníků. Obě podmínky přitom musí být 

dány současně. I zde se však uplatní výjimka. Ustanovení § 159a odst. 2 ve spojení s § 83 

odst. 2 písm. a) OSŘ vylučuje totožnost osob jakožto podmínku pro uplatnění principu 

rei iudicatae. Ve věcech ochrany práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním 

jednáním, při nichž byl uplatněn nárok na zdržení se protiprávního jednání nebo nárok 

na odstranění závadného stavu, bude postačovat (vedle totožnosti věci) totožnost žalovaného. 

K existenci překážky věci rozhodnuté jakožto negativní podmínce řízení přihlíží soud 

kdykoliv za řízení. Zjistí-li soud, že je zde překážka věci rozhodnuté, bude řízení 

pro neodstranitelnou vadu řízení zastaveno podle § 104 odst. 1 OSŘ. 

S ohledem na § 167 odst. 2 OSŘ se ustanovení o rozsudku přiměřeně použijí i na usnesení. 

Z účelu § 159a odst. 2 ve spojení s § 83 odst. 2 OSŘ pak vyplývá, že se negativní podmínka 

řízení v podobě překážky věci rozhodnuté uplatní i na usnesení o nařízení předběžného 

opatření. V podrobnostech k aplikovatelnosti zásady rei iudicatae i na usnesení o nařízení 

předběžného opatření lze plně odkázat na usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. února 

2007, sp. zn. 33 Odo 417/2005, uvedené výše u rozboru překážky věci zahájené. 

Není-li navrhovatel se svým návrhem na nařízení předběžného opatření úspěšný 

(při zamítnutí návrhu), dochází v právní praxi ke změně (úpravě) petitu, aby nebylo 

řízení o novém návrhu na nařízení předběžného opatření zastaveno pro překážku věci 

rozhodnuté (nedojde-li ke změně okolností). Pouze tímto způsobem může navrhovatel 

opakovaně žádat o nařízení předběžného opatření. Touto cestou je běžně postupováno, 

aniž by se navrhovatel domáhal nápravy v odvolacím řízení.66 Nastíněný způsob je využíván 

z důvodu rychlosti, když včasnost zásahu je ve věcech, na něž dopadají předběžná opatření, 

zásadní, jelikož odvolací soud již není vázán lhůtou ve smyslu § 75c odst. 2 OSŘ. 

Překážku věci rozhodnuté představuje usnesení o zamítnutí návrhu na nařízení 

předběžného opatření, nikoli však již rozhodnutí, které se nezabývalo meritem věci, 

                                                 
65 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. července 2008, sp. zn. 26 Cdo 2269/2008. 
66 ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 

str. 165 – 166. 
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tj. usnesení o zastavení řízení či usnesení o odmítnutí návrhu na nařízení předběžného 

opatření. 

Ve věcech nekalé soutěže je však v právní teorii diskutováno, zda zamítnutí konkrétního 

uplatňovaného nároku (např. nároku na odstranění závadného stavu) nemá za následek 

ztrátu i dalších případných nároků (např. nároku na zdržení se závadného stavu). 

Dvořák k tomu uvádí: „Ve vztahu k účinkům právní moci takový vážný problém představují 

zejména pravomocná rozhodnutí zamítající uplatněný negatorní, resp. odstraňovací nárok. 

Jejich důsledkem je nejen nemožnost domáhat se nároků na zdržení se téhož protiprávního 

jednání nebo odstranění závadného stavu proti rušiteli i pro další dotčené osoby (účinek 

nezměnitelnosti), ale zejména případná ztráta následných procesů těmito osobami vedených 

(např. na náhradu škody) z důvodu účinku závaznosti zamítavého pravomocného rozsudku, 

vydaného v řízení, jehož účastníky nebyly. S ohledem na účel řízení o skupinových žalobách 

(vytvoření koncentrovaného procesního tlaku na rušitele) a zejména na procesní záruky 

vycházející z práva na soudní ochranu (čl. 6 odst. 1 EÚLP, čl. 36 odst. 1 LPS) je zde třeba 

reálně uvažovat o možnosti jednocestného působení účinků právní moci, tj. jen pro případ 

vyhovujících rozhodnutí.“67 

Z dikce zákonných podmínek vztahujících se k překážce věci rozhodnuté však neplyne, 

že by bylo možné tyto vykládat takto extenzivně. Ustanovení § 159a odst. 2 OSŘ výslovně 

hovoří o uplatňování stejných nároků, z čehož lze dovodit, že zamítnutí nároku na odstranění 

závadného stavu by nemělo být překážkou věci rozhodnuté pro uplatnění nároku na zdržení se 

závadného stavu a vice versa.68 Naopak v případě, pokud se již některý poškozený neúspěšně 

pokoušel o uplatnění např. zdržovacího nároku, lze souhlasit s Dvořákem, že by nemělo být 

bez dalšího znemožněno uplatňovat tentýž nárok dalším poškozeným. Překážka rei iudicatae 

by se proto měla skutečně uplatnit jen v případě vyhovujících rozhodnutí, aby nebylo 

                                                 
67 DVOŘÁK, B. Právní moc civilních soudních rozhodnutí. Procesní studie. Praha: C. H. Beck, 2008, 

str. 162 – 163. 
68 Opačně, byť s určitými výhradami, např. WINTEROVÁ, A. Hromadné žaloby (procesualistický pohled). 

Bulletin advokacie, 2008, č. 10, str. 25: „Zamítavý rozsudek v procesní teorii shodně nabývá právní moci a je 

překážkou pro další řízení, jako rozsudek vyhovující. Tím má ovšem další subjekt uzavřenu jakoukoli další právní 

cestu nejen k rozsudku zdržovacímu a odstraňovacímu, ale též k případné žalobě o zadostiučinění nebo náhradu 

škody, aniž kdy vůbec měl možnost se k věci vyjádřit. Z hlediska práva na spravedlivý proces je takové vyústění 

platné právní úpravy na pováženou.“ 
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dotčeným subjektům odepřeno domáhat se svého práva u soudu.69 Uvedená výhrada je natolik 

zásadní, že by měla být zohledněna v úvahách de lege ferenda.70 

Z hlediska uplatňování překážky věci rozhodnuté je konečně nutné poukázat i na problém 

související s možností vynutit na žalovaném splnění uložené povinnosti, bylo-li podání 

žaloby, resp. návrhu na nařízení předběžného opatření, ze strany třetí osoby úspěšné. 

Domáhat se výkonu exekučního titulu může v případě předběžného opatření navrhovatel, 

nikoliv ten, kdo byl jednáním toho, proti němuž předběžné opatření směřuje, poškozen.71 

Tedy nejen že takový poškozený nemůže podat návrh na nařízení předběžného opatření 

z důvodu rei iudicatae, ale ani nemůže využít exekuční titul, aby se domohl 

zdržení se nebo odstranění závadného stavu.72 

2. 2 PODMÍNKY PRO NAŘÍZENÍ PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ 

Vedle obecných podmínek řízení, o nichž bylo pojednáno výše, a které se uplatní i v dalších 

řízeních dle občanského soudního řádu (zejména v řízení ve věci samé), obsahují ustanovení 

upravující předběžné opatření některé zvláštní podmínky řízení, uplatnitelné výlučně právě 

v řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření. 

V případech předběžných opatření jsou specifické požadavky kladeny na návrh na zahájení 

řízení. S podáním návrhu na zahájení řízení je pak spojena poplatková povinnost. Zvláštní 

požadavek je dále kladen na složení tzv. jistoty. Vše uvedené lze shrnout jako zvláštní 

podmínky řízení, charakteristické pro řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření. 

                                                 
69 Nelze totiž připustit, že by se stal např. i schválený smír překážkou věci rozhodnuté. Znění § 99 odst. 3 OSŘ 

k tomu však vybízí, když schválenému smíru přiznává účinky pravomocného rozsudku. Smír účastníků řízení 

pro účely vyloučení v budoucnu vznesených nároků dalších poškozených by tak byl nasnadě. 
70 ZIMA, P. Skupinové žaloby a české právo. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR 

[cit. 12. 7. 2015]: „Nejistota spočívá rovněž ve lhůtách pro uplatnění práv založených na rozhodnutí 

„co do základu“. Na rozdíl od jiných zahraničních úprav není stanoveno, jak se toto právo promlčuje, přičemž 

existuje několik hypotéz (od okamžiku právní moci rozsudku, od okamžiku zveřejnění rozhodnutí soudu aj.).“ 
71 Ustanovení § 256 odst. 1 OSŘ uvádí: „Proti jinému, než kdo je v rozhodnutí označen jako povinný, 

nebo ve prospěch jiného, než kdo je v rozhodnutí označen jako oprávněný, lze nařídit a provést výkon 

rozhodnutí, jen jestliže je prokázáno, že na něj přešla povinnost nebo právo z rozhodnutí.“ 
72 WINTEROVÁ, A. Hromadné žaloby (procesualistický pohled). Bulletin advokacie, 2008, č. 10, str. 27: 

„… na vymáhání cizího titulu není naše vykonávací a exekuční právo připraveno. Třetí osoba, která není 

oprávněným ani právním nástupcem oprávněného se asi – bez výslovného ustanovení zákona, které zatím 

postrádáme – těžko domůže nařízení výkonu či exekuce, prostě proto, že v její prospěch exekuční titul nezní. 

Soud při nařizování výkonu (či exekuce) nebude ochoten zkoumat, zda navrhovatel výkonu je osobou oprávněnou 

k týmž nárokům z téhož jednání nebo stavu.“ 
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2. 2. 1 ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ NA NÁVRH 

Řízení o předběžném opatření podle § 74 a násl. OSŘ je řízením zahajovaným na návrh.73 

Je proto vyloučeno, aby bylo předběžné opatření nařízeno bez návrhu, tj. z moci úřední.74 

Návrh na nařízení předběžného opatření musí vedle obecných náležitostí podání splňovat ještě 

náležitosti zvláštní. 

Obecné náležitosti 

Návrh na nařízení předběžného opatření musí obsahovat obecné náležitosti jako každé 

jiné podání. Obecné náležitosti upravuje § 42 odst. 4 OSŘ. Příslušné ustanovení uvádí, 

že z každého podání musí být patrno, kterému soudu je podání určeno, kdo je činí, které věci 

se týká a co se podáním sleduje (čeho se navrhovatel domáhá). Podání musí být rovněž 

podepsáno osobou, která jej činí, a musí být datováno. 

Podání nemusí být opatřeno podpisem ani datováno v případě, je-li učiněno v elektronické 

podobě podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, osobních číslech 

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je účastník 

zastoupen advokátem, lze nahradit podpis advokáta otiskem podpisového razítka, jehož vzor 

byl uložen u soudu, kterému je podání určeno. 

Občanský soudní řád účastníkům ukládá povinnost předložit podání v potřebném počtu 

stejnopisů tak, aby jedno vyhotovení obdržel soud a jedno každý z účastníků řízení. To však 

platí jen v případě, kdy má být podání doručováno i ostatním účastníkům a je-li předkládáno 

v listinné podobě. Ačkoliv to z § 42 odst. 4 OSŘ nevyplývá, předkládají se soudu přílohy 

podání jen v jednom vyhotovení. 

Zvláštní náležitosti 

Vedle obecných náležitostí musí návrh obsahovat75 jméno, příjmení a bydliště účastníků, 

resp. v případě právnické osoby její obchodní firmu nebo název a sídlo. Je-li účastníkem stát, 

pak musí návrh dále obsahovat označení státu a příslušné organizační složky státu, která 

za stát před soudem vystupuje. Má-li účastník zástupce, musí být v návrhu uvedeny tytéž 

údaje o zástupci. 

Jedná-li se o věc týkající se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z jejich podnikatelské 

činnosti, musí návrh obsahovat identifikační číslo právnické osoby nebo identifikační číslo 

                                                 
73 Ustanovení § 75 odst. 1 OSŘ uvádí: „Předběžné opatření nařídí předseda senátu na návrh.“ 
74 To však neplatí v případě tzv. nesporných řízení ve věcech péče soudu o nezletilé děti (upravených v ZZŘS). 
75 Ke zvláštním náležitostem žaloby srov. § 79 odst. 1 OSŘ. 
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fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků 

řízení. 

Zvláštní pozornost by měla být věnována požadavku, aby v návrhu byly vylíčeny 

skutečnosti, ze kterých vyplývá, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, 

nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. V případě 

nekalosoutěžního jednání tak bude nezbytné vylíčit skutečnosti popisující nedovolené jednání 

a důsledky takového jednání pro navrhovatele.76 Tyto důsledky by přitom měly být trvajícího 

charakteru. Jednalo-li by se o jednorázové nedovolené jednání, které již pominulo a není zde 

obava z jeho opakování, nebylo by namístě nařizovat předběžné opatření, ale postačovalo by 

věc projednat pouze ve standardním soudním řízení. 

Ve druhém případě (tj. při obavě, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen) půjde 

zpravidla o situaci, kdy se dlužník zbavuje svého majetku a ohrožuje tak uspokojení svého 

věřitele – navrhovatele. V takovém případě by bylo nezbytné vylíčit skutečnosti svědčící 

o existenci pohledávky a o jednání dlužníka, kterým se zbavuje svého majetku. 

Mohlo by se jednat např. o situaci, kdy by měl dlužník pouze jednu nemovitost a ostatní 

jeho majetek by měl jen zanedbatelnou hodnotu, jež by nepostačovala k úhradě pohledávky 

věřitele, a z jeho jednání by přitom bylo zřejmé, že se zbavuje svého majetku, aby z něho 

nemusel uspokojit svého věřitele. V takovém případě by byla jistě namístě obava, 

že by výkon soudního rozhodnutí mohl být ohrožen, pokud by byl např. zveřejněn inzerát 

svědčící o záměru zcizit nemovitost nebo dokonce vyznačena plomba u příslušné nemovitosti 

zapsané v katastru nemovitostí (vyznačovaná, jsou-li práva k nemovitosti dotčena změnou). 

Dále musí být vylíčeny skutečnosti, které odůvodňují předběžné opatření. V praxi není 

neobvyklé, že je návrh na nařízení předběžného opatření pojat přímo do textu žaloby. Pokud 

v takovém případě navrhovatel nevěnuje dostatečnou pozornost odůvodnění návrhu 

na nařízení předběžného opatření, resp. jen odkazuje na důvody týkající se podání žaloby, 

nelze očekávat, že bude předběžné opatření nařízeno. Důvody pro podání žaloby totiž žádným 

způsobem nevypovídají o nutnosti vydání předběžného opatření. Je proto naprosto zásadní, 

aby byly řádně vylíčeny rozhodné skutečnosti (popsán skutkový stav) odůvodňující nutnost 

                                                 
76 Navrhovatel by měl v takovém případě vylíčit skutečnosti svědčící o nedovoleném jednání tím, že by popsal 

naplnění všech znaků generální klauzule nekalé soutěže v dané věci. V takovém případě bude jeden ze znaků 

generální klauzule (způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům) zpravidla i svědčit o zásahu 

do majetkové sféry navrhovatele – ať už v podobě skutečné škody nebo ušlého zisku. 
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zatímní úpravy poměrů, nebo obavu z ohrožení budoucího výkonu rozhodnutí či exekuce.77 

„Důvody potřeby této zatímní úpravy musí být žalobcem nejen tvrzeny, ale především 

navrhovatel musí o nich soud přesvědčit.“78 

Z návrhu musí být rovněž patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá 

(k formulaci petitu v podrobnostech viz čl. 2. 6). 

K návrhu musí být rovněž připojeny listiny, kterých se navrhovatel dovolává. Návrh 

na nařízení předběžného opatření je odsouzen k neúspěchu, nejsou-li na podporu návrhu 

předloženy listinné důkazy. Je tomu tak z důvodu, že soud nenařizuje jednání, a nelze se proto 

dovolávat např. svědeckých výpovědí. Soud o nařízení předběžného opatření rozhoduje 

na základě obsahu spisu, jehož součástí jsou právě listiny předložené navrhovatelem. 

2. 2. 2 POPLATKOVÁ POVINNOST 

Řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření podléhá poplatkové povinnosti. 

Poplatníkem soudního poplatku je navrhovatel, resp. žalobce při podání návrhu po zahájení 

řízení ve smyslu § 102 odst. 1 OSŘ. 

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), váže vznik poplatkové 

povinnosti k okamžiku uložení povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu 

o návrhu na nařízení předběžného opatření. S ohledem na znění § 7 odst. 1 zákona o soudních 

poplatcích platí, že poplatek je splatný do 3 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byla 

povinnost zaplatit poplatek uložena. Takovým rozhodnutím bude rozhodnutí o návrhu 

na nařízení předběžného opatření – ať už bude návrhu vyhověno, či nikoliv.79 Neuplatní se 

tedy obecné pravidlo, že poplatková povinnost vzniká podáním návrhu na zahájení řízení. 

Zastavení řízení o předběžném opatření pro neuhrazení soudního poplatku je vyloučeno. 

Pro neuhrazení soudního poplatku nelze předběžné opatření zrušit, ani s tím nelze spojovat 

důsledky pro zánik předběžného opatření ve smyslu § 77 odst. 1 OSŘ. Zároveň si lze jen 

obtížně představit, že by stát mohl pro nezaplacení soudního poplatku uplatňovat nárok 

na náhradu škody nebo jiné újmy vzniklé předběžným opatřením ve smyslu § 77a OSŘ 

                                                 
77 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 440 – 441. 
78 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 5. února 2009, sp. zn. III. ÚS 110/09. 
79 WALTR, R. Zákon o soudních poplatcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 12: „… soud 

nevyzývá navrhovatele předběžného opatření k zaplacení soudního poplatku po podání návrhu na nařízení 

předběžného opatření, nýbrž uloží současně s rozhodnutím o tomto návrhu navrhovateli (není-li od poplatku 

osvobozen), aby poplatek zaplatil, a to bez ohledu na to, zda bylo návrhu vyhověno, nebo zda byl zamítnut.“ 
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a uspokojit se ze složené jistoty; ani takový postup ale zřejmě nelze zcela vyloučit. 

Uplatňování nároku státu na úhradu soudního poplatku však samozřejmě zůstává zachováno. 

Podle položky č. 5 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, 

činí soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření 1.000,- Kč. 

V souladu s položkou č. 22 odst. 3 Sazebníku poplatků podléhá poplatku ve stejné 

výši i odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o návrhu na nařízení předběžného 

opatření. Poplatníkem poplatku je v tomto případě odvolatel. Z ustanovení § 4 odst. 1 zákona 

o soudních poplatcích ovšem nelze jednoznačně dovodit, zda musí být soudní poplatek 

uhrazen až k výzvě odvolacího soudu obsažené v rozhodnutí o odvolání proti předběžnému 

opatření, nebo zda vzniká poplatková povinnost podáním odvolání. 

Autor této práce zastává právní názor, že se poplatková povinnost při podání odvolání řídí 

§ 4 odst. 1 odst. b) zákona o soudních poplatcích a vzniká proto již podáním odvolání. 

Lze to dovodit jednak z dikce písm. h) příslušného ustanovení,80 které pojednává o rozhodnutí 

soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření (nikoliv o odvolání proti 

rozhodnutí o předběžném opatření), tak i ze skutečnosti, že odvolací soud již není vázán 

lhůtami ve smyslu § 75c odst. 2 OSŘ, a proto je dán prostor i pro případnou 

výzvu k zaplacení soudního poplatku před rozhodnutím odvolacího soudu. 

Od povinnosti zaplatit soudní poplatek může být poplatník osvobozen. Vzhledem k výši 

soudního poplatku však nebude osvobození časté. Pro navrhovatele nicméně může být 

osvobození od soudního poplatku významné s ohledem na § 75b odst. 3 písm. d) OSŘ, 

tj. ve vztahu k osvobození od povinnosti složit jistotu, kterého lze dosáhnout při osvědčení, 

že jsou u navrhovatele splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků (k tomu 

viz dále). 

2. 2. 3 SLOŽENÍ JISTOTY 

Jednou ze základních podmínek pro nařízení předběžného opatření je složení jistoty. Jejím 

účelem je zajištění případné náhrady škody nebo jiné újmy, která může účastníkům řízení 

odlišným od navrhovatele nebo třetím osobám vzniknout. 

                                                 
80 Ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) zákona o soudních poplatcích stanoví: „Jde-li o poplatek za řízení, vzniká 

poplatková povinnost … h) uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu 

na nařízení předběžného opatření …“. 
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Okamžik složení jistoty 

V případě podání návrhu na nařízení předběžného opatření samozřejmě není 

vzhledem k potřebě rychlého opatření účelné s uhrazením jistoty vyčkat až na výzvu soudu, 

jako se to v právní praxi běžně činí ve věcech úhrady soudního poplatku. Podle Jirsy se sice 

lze setkat s právními názory, které připouštějí složení jistoty do doby, kdy je 

rozhodováno o nařízení předběžného opatření,81 nicméně nelze takový postup doporučit, 

když nelze předjímat, jaký právní názor bude zastávat soudce rozhodující o předběžném 

opatření.82, 83 

Ať již s ohledem na právní jistotu, nebo i z důvodu, že § 75b odst. 1 OSŘ výslovně uvádí, 

že navrhovatel je povinen složit jistotu nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh 

na nařízení předběžného opatření, proto bude žádoucí již s návrhem soudu osvědčit, že jistota 

byla soudu uhrazena. Za tím účelem se soudu zpravidla předkládá výpis z bankovního účtu 

navrhovatele či jeho právního zástupce, z něhož vyplývá, že byla jistota poukázána 

ve prospěch účtu příslušného soudu, nebo se předloží potvrzení o složení jistoty na pokladně 

soudu, je-li jistota hrazena v hotovosti. 

Soud je však povinen posuzovat splnění této zákonné povinnosti ex officio, a proto dojde-li 

ke složení jistoty ještě tentýž den, kdy byl podán návrh (např. v pokladně soudu bezprostředně 

po podání návrhu na nařízení předběžného opatření), bude takový postup ze strany 

navrhovatele nepochybně v souladu s požadavky právní úpravy. Podle judikatury Ústavního 

soudu ČR nelze ani připustit, aby byl návrh odmítnut, je-li jistota uhrazena na jiný účet 

příslušného soudu, než který je určen pro skládání a vedení jistot.84 

„Protože se v případech předběžného opatření, které soud vyhlašuje, nemusí 

jednat o návrh osvobozený od jistoty …, je nutné i mimo pracovní dobu soudu umožnit 

navrhovateli, aby v den podání mohl zaplatit požadovanou jistotu … Pokud by tak soud 

                                                 
81 Zřejmě s ohledem na § 75c odst. 4 OSŘ, podle něhož je pro předběžné opatření rozhodující stav v době 

vyhlášení (vydání) usnesení soudu prvního stupně. 
82 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 446. 
83 Opačný názor zastávající přípustnost složení jistoty až do rozhodování soudu o předběžném opatření in: 

DAVID, L., IŠTVÁNEK, F. et al. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, 

str. 317. 
84 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 12. května 2014, sp. zn. I. ÚS 1008/13: „Z hlediska splnění zákonné 

povinnosti již přitom nemůže být rozhodné, který bankovní účet soudu stěžovatelka k úhradě zvolila, zda ten 

vyhrazený pro přijímání jistot či jiný. Opačná interpretace zákonného ustanovení, vedoucí k odmítnutí 

předběžného opatření pouze z důvodu nesprávné volby čísla bankovního účtu příslušného soudu, 

by představovala nepřípustně formalistický výklad.“ 
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neučinil, jednalo by se o nesprávný úřední postup ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb. 

s následnou povinností nahradit vzniklou škodu, která v takovém případě nemusí být malá.“85 

Osvobození od povinnosti složit jistotu 

Za určitých okolností jsou navrhovatelé osvobozeni od povinnosti složit jistotu.86 

V případě předběžného opatření ve věcech nekalé soutěže lze osvobození dosáhnout: 

(a) osvědčí-li navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření, že jsou u něj 

splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků; anebo (b) je-li zde nebezpečí 

z prodlení, v jehož důsledku by navrhovateli mohla vzniknout újma, a navrhovatel spolu 

s návrhem na nařízení předběžného opatření soudu osvědčí, že jistotu bez své viny nemohl 

složit. 

Mělo-li by být důvodem pro odmítnutí návrhu nesložení jistoty, je nutné, aby soud 

zkoumal, zda není dán některý z důvodů osvobození. Pokud by měl soud o případném 

osvobození pochybnosti, měl by dle některých názorů rozhodnout ve prospěch 

navrhovatele a osvobození přiznat.87, 88 Autor této práce se nicméně přiklání k analogickému 

použití § 138 odst. 1 OSŘ, podle něhož lze účastníkovi přiznat osvobození od soudních 

poplatků v celém rozsahu pouze výjimečně, resp. osvobození od povinnosti složit 

jistotu by mělo být jen zcela výjimečnou záležitostí. 

Částečné osvobození od jistoty občanský soudní řád výslovně neumožňuje, a proto není 

zřejmé, zda je přípustné, či nikoliv. Zřejmě není důvod nepřipustit třeba i jen částečné 

osvobození od jistoty obdobně, jak to občanský soudní řád činí v případě osvobození 

od soudních poplatků. V případě osvobození od složení jistoty podle § 75b odst. 3 písm. d) 

OSŘ lze ve prospěch částečného osvobození argumentovat nejen analogií, ale přímo 

zákonným odkazem na § 138 OSŘ. 

V případech osvobození, o kterých lze uvažovat ve věcech nekalé soutěže, může být 

osvobození přiznáno na návrh žadatele. 

První případ se týká přímo osoby navrhovatele (žadatele). Navrhovatel bude muset 

osvědčit, že osvobození odůvodňují jeho (majetkové či osobní) poměry a zároveň, 

                                                 
85 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 466. 
86 Výčet jednotlivých případů osvobození od povinnosti složit jistotu upravuje § 75b odst. 3 OSŘ. 
87 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 447. 
88 To platí zvláště v případech uvedených v § 75b odst. 3 písm. a) až c) OSŘ, tj. jde-li o předběžné opatření 

ve věci výživného, ve věci pracovní a ve věci náhrady újmy na zdraví. 
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že se nejedná o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. S ohledem 

na explicitní odkaz na § 138 OSŘ upravující osvobození od soudních poplatků je nepochybné, 

že je nutné jednotlivé podmínky osvobození vykládat ve smyslu § 138 odst. 1 OSŘ. 

Druhá možnost pro přiznání osvobození od složení jistoty předpokládá hrozbu nebezpečí 

z prodlení, v důsledku čehož by mohla navrhovateli vzniknout újma, a zároveň navrhovatel 

osvědčí, že jistotu nemohl bez své viny složit. Zejména výklad posledně uvedené podmínky 

(nemožnost bez své viny jistotu složit) bude nezbytné odlišit od podmínek dopadajících 

na situaci, kdy navrhovatel nemá dostatek finančních prostředků (tj. od situace odůvodněné 

majetkovými poměry navrhovatele), jelikož by se v určitém smyslu překrýval tento důvod 

osvobození s osvobozením spočívajícím v důvodech, které jsou totožné s důvody 

pro osvobození od soudních poplatků. Z uvedeného je zřejmé, že se uvedený důvod 

osvobození týká momentální situace, v jaké se navrhovatel nachází. 

Výše jistoty 

Navrhovatel je povinen – až na výjimky uvedené v § 75b odst. 3 OSŘ – složit jistotu 

ve výši 10.000,- Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících 

z podnikatelské činnosti ve výši 50.000,- Kč. 

Co se týče uvedených částek, lze je považovat za neměnné ve smyslu minimální výše 

jistoty. Předseda senátu však může navrhovateli uložit doplatek jistoty v případě, že složená 

jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by mohla vzniknout 

v důsledku nařízení předběžného opatření.89 Horní hranice pro stanovení doplatku jistoty již 

není dána. 

Při ukládání povinnosti složit doplatek jistoty by měl soud zvažovat, zda stanovení 

konkrétní výše doplatku jistoty nebude odepřením spravedlnosti (ve smyslu práva 

na spravedlivý proces). Nepochybně totiž může nastat situace, při které by nařízením 

předběžného opatření mohla vzniknout škoda či jiná újma v řádech milionů korun, ale 

navrhovatel takovými prostředky nedisponuje. Podle autora této práce nelze v takovém 

případě doplatek jistoty uložit, resp. ne ve výši, jejíž složení nelze po navrhovateli spravedlivě 

požadovat. 

„Předseda senátu může vyzvat navrhovatele předběžného opatření k doplatku jistoty jak 

na návrh žalovaného či třetí osoby, která může být předběžným opatřením dotčena, tak i bez 

                                                 
89 Doplatek jistoty však nelze uložit v případě, kdy je navrhovatel osvobozen od povinnosti složit jistotu 

v souladu s § 75b odst. 3 OSŘ. 
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návrhu. Při stanovení výše jistoty soud zvažuje, jaký dopad do poměrů povinného může mít 

nařízené předběžné opatření, zda byl před podáním návrhu odpůrce navrhovatelem srozuměn, 

že může být předběžné opatření nařízeno, přibližně jaké náklady bude třeba 

vynaložit na splnění ukládané povinnosti a jaká škoda (jiná újma) může vzniknout.“90 

Přistoupí-li předseda senátu k uložení povinnosti navrhovateli, aby složil doplatek jistoty, 

stanoví mu k tomu lhůtu 3 dnů. Lhůta samozřejmě neběží ode dne vydání usnesení, ale 

od jeho doručení navrhovateli.  

Pokud jde o uložení povinnosti složit doplatek jistoty ještě před nařízením předběžného 

opatření, učiní tak soud i bez návrhu; ostatně rozhodování na základě návrhu je v tomto 

prakticky vyloučeno, když se v této fázi řízení ostatní účastníci ještě o návrhu 

nevyrozumívají. Podle názoru autora této práce platí, že pokud by předseda senátu 

nezareagoval promptně, tj. přinejmenším více než 3 dny před uplynutím lhůty pro rozhodnutí 

ve věci podle § 75c odst. 2 OSŘ, nemůže složením doplatku jistoty podmiňovat vyhovění 

návrhu na nařízení předběžného opatření.91 Soud je vázán poměrně striktními lhůtami, 

ve kterých musí rozhodnout o předběžném opatření, přičemž občanský soudní řád nestanoví, 

že by lhůty po dobu neuhrazení doplatku jistoty neběžely. 

S ohledem na znění § 76h OSŘ může být po nařízení předběžného opatření navrhovateli 

uloženo složit doplatek jistoty jen na návrh toho, komu byla předběžným opatřením uložena 

povinnost. Proto neučiní-li předseda senátu takové opatření před vyhověním návrhu 

na nařízení předběžného opatření, nemůže již k tomu posléze bez návrhu přistoupit. Tím však 

není dotčeno usnesení o povinnosti složit doplatek jistoty vydané před nařízením předběžného 

opatření; opačný výklad by značně limitoval využití uvedeného institutu z moci úřední. Soud 

je návrhem na složení doplatku jistoty vázán v tom smyslu, že nemůže uložit doplatek vyšší, 

než je navrhováno, nicméně může pochopitelně uložit doplatek nižší. 

Návrh toho, komu byla předběžným opatřením uložena povinnost, musí obsahovat 

skutečnosti, které jsou rozhodné pro uložení povinnosti složit doplatek jistoty. V návrhu tak 

musí být obsaženo, z jakého důvodu by mohla vzniknout škoda nebo jiná újma a v jaké výši, 

                                                 
90 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. května 2012, č. j. 3 Cmo 156/2012-303. In: JIRSA, J. et al. 

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. Praha: Havlíček 

Brain Team, 2014, str. 445. 
91 Navíc nelze vyloučit, že se navrhovatel o uložení povinnosti složit doplatek jistoty dozví až s odstupem času 

od rozhodnutí soudu (např. nevyzvedne si usnesení z datové schránky, nebude dočasně k zastižení apod.). 
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včetně označení důkazních prostředků, a navrhovanou výši doplatku.92 Za účelem rozhodnutí 

o tomto návrhu může být nařízeno i jednání. 

Je-li návrh podán společně více navrhovateli, jsou povinni složit jistotu, nebo její doplatek, 

společně a nerozdílně. Není přitom rozhodné, zda se jedná o společníky samostatné 

nebo nerozlučné.93 

Zatímco proti usnesení, kterým je navrhovateli uložena povinnost složit doplatek jistoty, 

není odvolání přípustné,94 bude odvolání přípustné proti usnesení o odmítnutí návrhu 

pro nesložení doplatku jistoty. Stejně tak lze podat odvolání proti usnesení o zrušení 

předběžného opatření podle § 76h ve spojení s § 77 odst. 2 OSŘ. 

Vrácení složené jistoty 

Podmínky pro vrácení složené jistoty obsahuje § 75b odst. 4 OSŘ. Obecně lze kategorie 

pro vrácení složené jistoty dělit na případy, kdy: (a) k nařízení předběžného opatření nedošlo; 

(b) předběžné opatření bylo nařízeno a navrhovatel (žalobce) byl úspěšný i v řízení ve věci 

samé; (c) předběžné opatření zaniklo z jiného důvodu než vyhověním podanému návrhu 

na zahájení řízení ve věci samé. 

Prvně uvedená situace nastává při nabytí právní moci usnesení soudu prvého 

stupně o zamítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření, při zastavení řízení o tomto 

návrhu a při odmítnutí návrhu. Přestože to občanský soudní řád výslovně neuvádí, 

měla by být jistota vrácena rovněž v případě, kdy jsou dány podmínky pro osvobození 

podle § 75b odst. 2 OSŘ. 

Bude-li návrhu na zahájení řízení ve věci samé v plném rozsahu pravomocně vyhověno, 

tj. při zániku předběžného opatření podle § 77 odst. 1 písm. c) OSŘ, nebude dán důvod 

pro další zadržování jistoty. To plně odpovídá i podmínkám pro náhradu škody ve smyslu 

§ 77a OSŘ. V předestřeném případě nicméně vrácení jistoty bez uplynutí požadované lhůty 

přímo ze zákona nevyplývá. Nelze tudíž vyloučit, že některé soudy budou složenou jistotu 

zadržovat i v takovém případě až do doby, než marně uplyne lhůta pro podání žaloby 

                                                 
92 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 475. 
93 DAVID, L., IŠTVÁNEK, F. et al. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 

2009, str. 317. 
94 Dle komentářové literatury však lze zaznamenat i opačné názory. K tomu srov. usnesení Vrchního soudu 

v Olomouci ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. 4 Cmo 386/2012. In: JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. 

Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 476. 
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na náhradu škody nebo jiné újmy – byť objektivně nebude její podání připadat v úvahu. 

Takový postup soudu nepovažuje autor této práce za správný, ale vyloučit jej zřejmě nelze. 

Konečně posledně uvedený případ dopadá na situace, kdy sice bylo předběžné opatření 

nařízeno, ale následně bylo zrušeno (např. rozhodnutím odvolacího soudu či pro nesložení 

doplatku jistoty) nebo zaniklo ze zákonem předvídaných důvodů dle § 77 OSŘ 

(vyjma vyhovění návrhu ve věci samé). V těchto případech bude navrhovateli jistota vrácena 

až po marném uplynutí lhůty pro podání žaloby na náhradu škody nebo jiné újmy ve smyslu 

§ 77a OSŘ nebo pokud rozhodnutí o takové žalobě nabylo právní moci a vyplývá z něho, 

že jistota nebude použita k uspokojení práva na náhradu škody nebo jiné újmy. 

2. 3 PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ A NEKALOSOUTĚŽNÍ JEDNÁNÍ 

Předběžným opatřením lze účastníku uložit některou z povinností uvedených v § 76 odst. 1 

písm. a) až e) OSŘ. Uvedený výčet je však demonstrativní, a proto nelze vyloučit ani uložení 

jiného opatření. 

Je ovšem vyloučeno, aby bylo předběžným opatřením deklarováno určité právo účastníka. 

Prozatímní ochranu lze předběžným opatřením poskytnout jedině uložením určité povinnosti 

druhému účastníkovi (něco konat, něčeho se zdržet, něco strpět).95 

Pro nařízení předběžného opatření postačuje i jen ohrožení práva nekalou soutěží; 

k porušení ani nemusí dojít. To výslovně uvádí jak § 2988 OZ, tak i § 3 OSŘ, 

podle něhož se může každý domáhat u soudu ochrany soukromého práva, které bylo ohroženo 

nebo porušeno. Hmotné a procesní právo je v tomto souladné. 

Ve sporech týkajících se ochrany práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním 

jednáním má předběžné opatření nezastupitelnou úlohu. Mnohdy jedině včasný zásah orgánu 

veřejné moci může odvrátit důsledky nedovoleného jednání rušitele. V rámci 

řízení o předběžném opatření se lze ve věcech nekalé soutěže (ve smyslu hmotného práva, 

tj. dle ustanovení § 2988 OZ) domáhat, aby se rušitel nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil 

závadný stav. Jedná se o nároky na splnění tzv. negativní povinnosti. 

Nárok na přiměřené zadostiučinění, nárok na náhradu škody ani nárok na vydání 

bezdůvodného obohacení nemůže být v rámci řízení o předběžném opatření úspěšně 

uplatňován; jejich případné posuzování a přiznání je vyhrazeno řízení o žalobě z důvodu 

nekalosoutěžního jednání. 

                                                 
95 Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 14 Co 847/94. In: DAVID, L., IŠTVÁNEK, F. et al. 

Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, str. 325. 
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V případě uplatňování nároku na zdržení se nekalosoutěžního jednání může být nároku 

vyhověno podle § 76 odst. 1 písm. e) OSŘ. 

Nárok na odstranění závadného stavu vychází z téhož ustanovení, přičemž k odstranění 

závadného stavu je v zásadě nutné, aby účastník něco vykonal. Může se přitom jednat 

např. o uložení povinnosti odstranit určité tvrzení či propagaci z internetových stránek, 

označení provozovny či výrobků apod. 

V případě uplatňování nároku na odstranění závadného stavu je obzvláště důležité 

pamatovat na to, že předběžným opatřením nemůže být nastolen nevratný stav. K neúspěchu 

proto bude odsouzen např. návrh, kterým bude požadováno odstranění výrobků – zničení 

výrobků obsahujících logo navrhovatele apod. 

2. 4 VĚCNÁ LEGITIMACE VE VĚCECH NEKALÉ SOUTĚŽE 

Před podáním návrhu na nařízení předběžného opatření by měl navrhovatel pečlivě posoudit 

svou aktivní legitimaci. Přinejmenším stejnou péči by měl navrhovatel věnovat posouzení 

pasivní legitimace toho, proti němuž má být návrh na nařízení předběžného opatření podán. 

Jak posouzení aktivní legitimace, tak pasivní legitimace, by měl nicméně navrhovatel věnovat 

pozornost nejen pro účely podání návrhu na nařízení předběžného opatření, ale rovněž 

pro účely žaloby ve věci samé, která musí návrh na nařízení předběžného opatření následovat 

(k tomu viz dále). 

Nedůsledností při posuzování otázky věcné legitimace se bude navrhovatel vystavovat 

riziku procesního neúspěchu ve věci – zamítnutí návrhu (např. je-li podán návrh proti jinému 

subjektu, který se nekalosoutěžního jednání nedopustil; tj. dojde-li k záměně ohledně 

skutečného rušitele), či zastavení řízení (je-li podán návrh proti tomu, kdo nemá způsobilost 

být účastníkem řízení - tzv. non-subjekt; k tomu může dojít např. za situace, byla-li obchodní 

společnost založena, nicméně doposud nedošlo k jejímu zápisu do obchodního rejstříku). 

K otázce věcné legitimace se vyjádřil Nejvyšší soud ČR, který k tomu uvedl: „Od procesní 

legitimace účastníka je třeba odlišovat tzv. věcnou legitimaci, která představuje hmotněprávní 

vztah účastníka ke konkrétní projednávané věci (předmětu řízení). Účastník, který je 

z obecných hledisek hmotného práva způsobilý mít práva a povinnosti (má právní 

subjektivitu), a který je procesně legitimován, neboť se způsobem stanoveným procesními 

předpisy stal účastníkem řízení, však nemusí být ještě účastníkem individuálního 

hmotněprávního vztahu, o kterém se v konkrétní věci jedná. Jestliže je v řízení zjištěno, že ten, 

kdo byl označen jako odpůrce (žalovaný) není účastníkem hmotněprávního vztahu, 
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o kterém se v posuzované věci jedná, je to důvodem k zamítnutí žaloby, neboť takový účastník, 

i když byl způsobilý být účastníkem řízení, postrádá tzv. pasivní věcnou legitimaci.“96 

Pasivní legitimaci ve věcech týkajících se řízení o předběžném opatření má subjekt, 

kterému je vytýkáno nekalé soutěžní jednání. Terminologií občanského zákoníku je pak ten, 

kdo se dopustil nekalé soutěže, označený jakožto rušitel. 

Otázku věcné aktivní legitimace ve věcech nekalé soutěže upravuje § 2988, 2989 a 2990 

OZ. Obecně je věcná aktivní legitimace přiznána osobě, jejíž právo bylo nekalou soutěží 

ohroženo nebo porušeno (jedná se o tzv. ohrožovací delikt). 

Aktivní legitimace je ohledně zdržovacího nároku a nároku na odstranění závadného stavu 

ve smyslu § 2989 odst. 1 OZ rovněž v určitých případech přiznána právnickým osobám 

oprávněným hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků. Jedná se o tzv. rozšířenou aktivní 

legitimaci, jelikož je jim aktivní legitimace přiznána, přestože jejich práva nebyla nekalým 

soutěžním jednáním ohrožena nebo porušena. Toto právo uvedené právnické osoby nemají 

jen v případě zvláštních (zákonných) skutkových podstat uvedených v § 2982 až 2985 OZ.  

Uvedené vynětí určitých skutkových podstat však lze vysvětlit jen obtížně, 

jelikož výkladem lze dospět k tomu, že právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů 

nebo zákazníků jsou aktivně legitimovány k uplatňování uvedených nároků i v případech, 

kdy nebude naplněna některá ze zvláštních (zákonných) skutkových podstat, ale dojde 

k naplnění generální klauzule nekalé soutěže podle § 2976 odst. 1 OZ.97 

Z dikce ustanovení § 2989 odst. 1 OZ nelze dovodit, že by se uvedené oprávnění 

právnických osob oprávněných hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků mělo vztahovat 

jen na řízení ve věci samé (pro podání žaloby). Proto dojde-li např. k uplatňování 

nároku na zdržení se nekalosoutěžního jednání v podobě klamavé reklamy v rámci podání 

návrhu na nařízení předběžného opatření, není důvod, aby byl návrh zamítnut pro nedostatek 

aktivní legitimace navrhovatele. 

Ustanovení § 2989 odst. 2 OZ upravuje otočené důkazní břemeno, uplatňuje-li určité 

nároky spotřebitel.98 Zůstává pak na rušiteli, aby prokázal, že se nekalé soutěže nedopustil. 

Ačkoliv to není v předmětném ustanovení výslovně uvedeno, nelze otočené důkazní břemeno 

                                                 
96 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. srpna 1999, sp. zn. 21 Cdo 2588/98. 
97 K tomu srov. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: 

Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 1230-1231. 
98 Je tomu tak při uplatňování nároku na zdržení se nekalé soutěže nebo nároku na odstranění závadného stavu, 

jde-li o některý případ stanovený v § 2976 až 2981 nebo v § 2987 OZ. 
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uplatnit v případě podání návrhu na nařízení předběžného opatření. To je pojmově vyloučeno 

s ohledem na specifický charakter řízení o předběžném opatření, kdy neprobíhá dokazování. 

Spotřebitel tedy návrh na nařízení předběžného opatření podat může a jeho aktivní legitimace 

bude dána, nemůže však očekávat, že soud bude uplatňovat otočené důkazní břemeno. 

Konečně poslední zvláštní ustanovení týkající se aktivní legitimace ve věcech nekalé 

soutěže uvedené v občanském zákoníku je obsaženo v § 2990 OZ. Předmětné 

ustanovení si zřejmě klade za cíl upravit aktivní věcnou legitimaci osoby, jejíž právo 

bylo ohroženo nebo porušeno nedovoleným omezením soutěže. 

Dotčené osobě jsou přiznána práva uvedená v § 2988 OZ (tj. mimo jiné právo požadovat, 

aby se rušitel nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav). De facto se ovšem jedná 

o opakování téhož, když dotčená osoba bude mít aktivní legitimaci prakticky ve stejném 

rozsahu již z důvodu naplnění generální klauzule nekalé soutěže (jednalo by se patrně 

o naplnění soudcovské (nepojmenované) skutkové podstaty běžně označované jako porušení 

norem veřejného či soukromého práva s důsledky pro soutěžní postavení). 

2. 5 PROKAZOVÁNÍ VS. OSVĚDČOVÁNÍ 

V případě rozhodování o návrhu na nařízení předběžného opatření neprobíhá standardní 

dokazování. Soud hodnotí, zda jsou splněny předpoklady pro nařízení předběžného opatření, 

zatímco věcí samou se zabývá jen podpůrně. Je nepřípustné, aby soud předjímal meritorní 

výsledek již v rámci rozhodování o návrhu na nařízení předběžného opatření.99 

Zásadním je, aby soud vyhodnotil s dostatečnou mírou pravděpodobnosti, zda bude jednání 

žalovaného (toho, proti němuž návrh směřuje) posouzeno jako protiprávní nekalosoutěžní 

jednání. 

Ustanovení § 75c odst. 1 OSŘ rozlišuje, které skutečnosti musí být prokázány, a které musí 

být osvědčeny. K tomu však soud přistupuje jen za předpokladu, že návrh nebyl odmítnut 

nebo řízení zastaveno a návrh tedy bude projednán meritorně. 

2. 5. 1 PROKAZOVÁNÍ 

Ustanovení § 75c odst. 1 OSŘ předpokládá, že musí být prokázáno, že je třeba, aby byly 

zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je zde obava, že by výkon soudního rozhodnutí 

byl ohrožen. 

                                                 
99 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 457. 
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Pojem „prokazování“ nelze ztotožňovat s dokazováním. S ohledem na poměrně krátké 

lhůty, ve kterých musí soudy rozhodovat, není dán prostor pro standardní dokazování. 

Prokazováním je třeba rozumět, že z návrhu na nařízení předběžného opatření a jeho příloh 

musí prokazatelně vyplývat, že je nezbytné zatímně upravit poměry nebo zabránit zmaření 

výkonu soudního rozhodnutí. S tím je spojen požadavek, aby z návrhu vyplýval určitý stupeň 

pravděpodobnosti úspěchu v řízení ve věci samé. Pravděpodobnost úspěchu by měla být 

natolik patrná, že se bude blížit jistotě.100  

„Důvody potřeby této zatímní úpravy musí být žalobcem nejen tvrzeny, ale především 

navrhovatel musí o nich soud přesvědčit. V této souvislosti je třeba připomenout, že se tak 

neděje formou dokazování, protože pro dokazování v procesním smyslu nejsou podmínky. 

U ostatních okolností významných pro nařízení předběžného opatření postačí, budou-li 

alespoň osvědčeny do té míry, aby bylo možno předběžné opatření vydat.“101 

Ústavní soud ČR vyslovil, že potřeba nařídit předběžné opatření obecně nastává v těch 

případech, kde by nenařízením předběžného opatření vznikl prostor pro jednání, v důsledku 

něhož by byl vytvořen nevratný stav, resp. které by vedlo k neodčinitelným následkům.102 

2. 5. 2 OSVĚDČOVÁNÍ 

Při rozhodování o návrhu na nařízení předběžného opatření musí být přinejmenším osvědčeny 

skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením. 

 „Ve smyslu ustálené judikatury je rovněž vyžadováno, aby žalobce (navrhovatel) osvědčil 

základní skutečnosti, tedy nárok sám (přičemž tento nárok nemusí být prokázán 

nepochybně).“103 Osvědčování představuje menší stupeň pravděpodobnosti, než 

prokazování.104 

„Rozhodnutí o předběžném opatření (o návrhu na předběžné opatření) nespočívá - jak 

vyplývá z výše uvedeného - na výsledcích dokazování, na závěru o skutkovém 

stavu a ani na právním posouzení věci. Nepředstavuje samo o sobě výsledek procesu, 

v němž (v jehož průběhu) by soud zvažoval, jaké provede důkazy (zda provede všechny 

navržené důkazy nebo jen některé z nich, popřípadě zda provede důkazy, které nebyly 

účastníky navrženy), jak bude provedené důkazy hodnotit a jaká skutková zjištění z nich učiní, 

                                                 
100 K tomu srov. JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského 

soudního řádu. Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 451. 
101 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 5. února 2009, sp. zn. III. ÚS 110/09. 
102 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 26. března 2009, sp. zn. III. ÚS 163/09. 
103 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 5. února 2009, sp. zn. III. ÚS 110/09. 
104 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 26. března 2009, sp. zn. III. ÚS 163/09. 
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v němž by přihlížel k argumentům účastníků (jejich názorům na věc) nebo v němž by aplikoval 

na zjištěný skutkový stav věci právní předpisy. Jediným podkladem pro rozhodnutí 

soudu o návrhu na předběžné opatření jsou (ve všech rozhodných hlediscích, uvedených 

zejména v ustanovení § 75c odst. 1 o. s. ř.) údaje a informace, které jsou obsaženy 

v návrhu a v listinách předložených navrhovatelem, soud na jejich základě - aniž by vůbec 

umožnil druhému účastníku se k nim vyjádřit nebo přednést vlastní tvrzení a návrhy - zkoumá, 

zda jsou splněny podmínky a předpoklady pro nařízení předběžného opatření a přijaté 

předběžné opatření představuje jen prozatímní a dočasnou [působící do konečného vyřešení 

věci nebo do nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce)] úpravu práv a povinností účastníků, 

aniž by jím byl (mohl být) předurčován průběh procesu samotného (řízení ve věci samé) 

nebo prejudikováno rozhodnutí o sporu nebo o jiné právní věci.“105 

Jak ohledně prokazování, tak i osvědčování, je třeba pamatovat na to, že standardní 

dokazování neprobíhá, a proto při podání návrhu na nařízení předběžného opatření není 

prostor pro předvolávání svědků, ustanovování znalce soudem apod. Tím však není 

vyloučeno, aby navrhovatel k návrhu připojil čestná prohlášení osob, jejichž 

tvrzení se dovolává, znalecký posudek či jiné listiny, z nichž soud sezná důvodnost nařízení 

předběžného opatření – porušení pravidel proti nekalé soutěži. 

Navrhovatel musí svá tvrzení náležitě doložit důkazními prostředky, jimiž budou rozhodné 

skutečnosti prokázány a osvědčeny ve smyslu § 75c odst. 1 OSŘ, jelikož lze očekávat, 

že soud v případě pochybností návrh zamítne. 

2. 6 FORMULACE PETITU 

Pro navrhovatele má zásadní význam to, jak přistoupí k formulaci petitu. Nevhodně zvolený 

návrh buď nebude splňovat svůj účel a nedojde tak k zamezení nedovoleného nekalého 

soutěžního jednání, nebo dokonce nebude návrhu ze strany soudu vůbec vyhověno. 

Jak uplatňování nároku na zdržení se nekalosoutěžního jednání, tak nároku na odstranění 

závadného stavu, bude spadat pod § 76 odst. 1 písm. e) OSŘ.106 

                                                 
105 Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. června 2007, 

sp. zn. Cpjn 19/2006. 
106 Srov. ustanovení § 76 odst. 1 písm. e): „… něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel.“ Zdržovací nárok 

je v tomto zřejmý a bude spadat pod formulaci „něčeho se zdržel“. Odstraňovací nárok (např. odstranění 

klamavé reklamy z internetových stránek) naopak spočívá v jednání, a proto bude spadat pod formulaci „něco 

vykonal“. Výčet uvedený v § 76 odst. 1 je však demonstrativní, a proto soud není omezen jen na tam uvedené 

možnosti. 
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2. 6. 1 OBECNÉ POŽADAVKY 

Největší obtíže jsou běžně spojovány s formulací petitu, aby nebyl vymezen příliš 

úzce či naopak široce. Příliš úzce pojatý petit má za následek praktickou nedostatečnost 

spočívající v možnosti rozhodnutí obcházet. Např. povinnost zdržet se klamavé reklamy 

v jednom konkrétním deníku může být rušitelem snadno obcházena zveřejněním nepřípustné 

reklamy v jiném deníku; povinnost zdržet se výroby zboží o určitých konkrétních rozměrech 

z důvodu vyvolání nebezpečí záměny může být obcházena započetím výroby zboží 

s nepatrnou odchylkou apod. 

V případě široce formulovaných petitů by se naopak nemuselo dostát splnění 

požadavku na reálnou hrozbu zapovídaného jednání, resp. pro neunesení důkazního 

břemene ohledně reálné hrozby plynoucí z jednání soutěžitele. V krajním případě by široce 

formulovaný petit mohl dokonce vést k nevykonatelnosti rozhodnutí. V odborné literatuře se 

mezi příklady nepřípustně širokého petitu uvádí: „žalovaný je povinen zdržet se jakéhokoliv 

jednání, jímž by parazitoval na pověsti žalobce“, „žalovaný je povinen zdržet se používání 

kmene slova … v jakémkoliv spojení se slovy dalšími“ nebo „žalovaný je povinen 

upustit od jednání, které způsobuje žalobci škodu“.107 

Je proto nezbytné pečlivě zvážit formulaci petitu, aby byl výsledný efekt co možná 

nejúčinnější a rozhodnutí rušiteli umožňovalo co nejmenší prostor k obcházení soudního 

rozhodnutí, při zachování reálné možnosti na vyhovění návrhu ze strany soudu. Předválečná 

literatura k tomu výstižně uvádí: „Žalující strana i soud musí se sice vyvarovat žalobní prosby 

(rozsudkového enunciátu) příliš všeobecné, na druhé straně však – ježto rozsudek má působiti 

do budoucna, maje účel preventivní, tj. předejíti v budoucnu dalšímu nekalému jednání – musí 

býti pamatováno na to, že žalovaná strana po rozsudku bude hleděti šikovně obejíti příliš úzký 

rozsudkový výrok jednáním, jímž docílí stejného efektu, na něž rozsudkový výrok 

nepamatoval.“108 

K potřebě náležitého zformulování petitu ze strany navrhovatele se vyjádřil Ústavní soud 

ČR následovně: „… stěžovatelce nic nebránilo v tom, aby zákonu odpovídajícím způsobem 

zformulovala určitý, jasný a srozumitelný návrh na nařízení předběžného opatření 

podle ustanovení § 76 o. s. ř., který by odpovídal ustanovení § 75 o. s. ř. … Určení předmětu 

                                                 
107 ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 

str. 93. 
108 HAMANN, L., DRÁBEK, J., BUCHTELA, R. Nekalá soutěž. Praha: Právnické nakladatelství 

a knihkupectví, 1930. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str, 1224. 
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řízení, a to jak návrhu na nařízení předběžného opatření, tak i žaloby ve věci samé, je 

plně v dispozici žalobce a soud nemůže místo něj zvažovat všechny v úvahu přicházející 

možnosti návrhů, které by v projednávané věci přicházely v úvahu. Bylo tedy věcí 

stěžovatelky, aby soud přesvědčila o potřebě zatímně právně upravit poměry účastníků řízení 

se zřetelem k tomu, jaký konkrétní nárok či určení má být předmětem řízení ve věci samé.“109 

To však neznamená, že by se soud nemohl formulačně odchýlit od petitu, který je vyjádřen 

v návrhu na nařízení předběžného opatření. „Je-li žalobní petit přesný, určitý a srozumitelný, 

soud neporuší ustanovení § 155 odst. 1 o. s. ř. nebo ani jiné zákonné ustanovení, 

jestliže použitím jiných slov vyjádří ve výroku rozhodnutí stejná práva a povinnosti, 

kterých se žalobce domáhal. Pouze soud rozhoduje, jak bude formulován výrok jeho 

rozhodnutí; případným návrhem žalobce na znění výroku rozhodnutí přitom není vázán. 

Při formulaci výroku rozhodnutí soud samozřejmě musí dbát, aby vyjadřoval (z obsahového 

hlediska) to, čeho se žalobce žalobou domáhal …“.110 

Soud nejen že může pojmout do výroku jiná slova, než jaká jsou navrhována v petitu 

obsaženém v návrhu na nařízení předběžného opatření, vyjadřují-li stejná práva a povinnosti, 

ale může se od petitu odchýlit i v tom smyslu, že určitou část – slovo, slovní 

spojení nebo i celou větu – vypustí.111 Soud ovšem nemůže překročit rozsah toho, 

co navrhovatel žádá, a do výroku svého rozhodnutí pojmout to, co nevyplývá z obsahu návrhu 

na nařízení předběžného opatření. 

Není podstatné, jakou formální podobu petit má – zda je způsobilý být převzat přímo 

do výroku rozhodnutí soudu, či nikoliv. Rozhodující je obsah návrhu na nařízení předběžného 

opatření. „Ze zákona … nelze dovodit, že návrh petit musí nezbytně obsahovat (a už vůbec ne 

takový, který je možno převzít do výroku). Musí být z něj jen patrno, čeho se navrhovatel 

domáhá. Pokud navrhovatel místo petitu v deseti větách popíše, co žádá, sice složitě, 

ale přece jen určitě, zákonnou podmínku splní.“112 

Z praktických zkušeností lze však doporučit, aby byl petit formulován tak, aby jej soud 

mohl převzít do svého rozhodnutí, a to zejména v případech, má-li se předběžné opatření 

týkat např. více zdržovacích nároků (např. při specifikaci více produktů, jejichž 

propagace se má rušitel zdržet, nebo při výčtu celé řady periodik, v nichž se má rušitel zdržet 

                                                 
109 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 5. února 2009, sp. zn. III. ÚS 110/09. 
110 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. srpna 2012, sp. zn. 23 Cdo 4669/2010. 
111 Obdobně se k tomu vyjadřuje rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. února 2015, 

sp. zn. 23 Cdo 3132/2014, byť ve vztahu k formulaci omluvy v řízení ve věci samé. 
112 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 440. 
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klamavé reklamy). V opačném případě se navrhovatel vystavuje riziku, že do výroku nebude 

pojato vše, jak žádá, resp. ne doslovně, a bude muset žádat o vydání opravného usnesení.113 

2. 6. 2 SPECIFICKÉ PETITY 

Vedle standardních petitů běžně obsažených v návrzích na nařízení předběžného opatření 

lze do návrhu za určité situace pojmout i specifický petit. 

Nezřídka kdy je petit formulovaný pouze slovy nedostatečný a jeho pouhé slovní vyjádření 

by nenaplnilo svůj účel. V takovém případě je žádoucí doplnit petit i obrazovou formou 

(vyobrazením symbolů, grafických prvků apod.). Vrchní soud v Praze se k doplnění petitu 

obrazovou formou vyjádřil následovně: „Žalobou není žádán výrok v obrazové podobě, 

ale uložení určité povinnosti, jež je dále určena připojeným vyobrazením. Takový výrok je 

možný a není ani neobvyklý, zejména ve sporech týkajících se průmyslových práv. Pomocí 

vyobrazení je naopak mnohdy teprve dosaženo zákonného požadavku určitosti návrhu.“114 

Obdobně Městský soud v Praze uložil předběžným opatřením povinnost zdržet se vysílání 

audiovizuální upoutávky (spotu) obsahujícího figurky určitých tvarů, jejichž vyobrazení je 

pojato přímo do výroku.115 

Specifický petit má návrh na nařízení předběžného opatření, kterým se navrhovatel 

domáhá, aby byla uložena povinnost někomu jinému než účastníkovi řízení, resp. jiné osobě, 

které se prakticky hmotněprávní vztah účastníků netýká. 

Taková situace typicky nastává, je-li požadováno, aby peněžní ústav zamezil převodům 

peněžních prostředků z účtu určité osoby. Účelem takového předběžného opatření bude 

zamezit převodům peněžních prostředků dlužníkovi, aby nebylo zmařeno budoucí exekuční 

řízení.116 

Předběžné opatření se v takovém případě opírá o § 76 odst. 2 OSŘ. Zpravidla ovšem není 

dán důvod, aby soud zamezil veškerým převodům peněžních prostředků, ale jen do určité 

výše (např. do výše předpokládané náhrady škody, která bude předmětem řízení ve věci 

samé). Judikatura se k tomu vyjádřila tak, že: „Návrh na nařízení předběžného opatření musí 

vycházet z vymáhané pohledávky v řízení o věci samé. Proto není zásadně důvod vyhovět 

                                                 
113 Pokud by byly uvedeny chybně např. názvy výrobků, což se může stát zvláště v případě užití vícero 

cizojazyčných názvů, nemuselo by být usnesení o nařízení předběžného opatření vůbec vykonatelné. 
114 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 301/2001. In: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky 

ochrany proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku. Nárok zdržovací a odstraňovací. Bulletin 

Advokacie, 2010, č. 4, str. 67. 
115 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2012, sp. zn. 2 Nc 1111/2012. 
116 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 440. 
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návrhu, jímž se navrhovatel domáhá „zmrazení“ veškerých finančních prostředků na účtu 

povinného; za splnění ostatních podmínek lze vyhovět návrhu na zákaz dispozic s prostředky, 

které vymáhanou částku nepřevyšují.“117 

K dalšímu svým způsobem specifickému petitu dochází při uplatňování nároku 

na odstranění závadného stavu spočívajícího v nekalosoutěžním jednání rušitele. Zvláště 

v takovém případě je totiž nezbytné formulovat petit tak, aby uplatněním odstraňovacího 

nároku nedošlo k nevratnému stavu. Takové důsledky jsou u předběžného opatření vyloučeny. 

To ovšem neznamená, že by uplatnění odstraňovacího nároku bylo zcela vyloučeno. 

Přípustné bude, aby bylo navrhováno odstranění klamavé reklamy umístěné 

na internetových stránkách rušitele. Důsledkem totiž nebude nevratný stav; reklama může být 

v budoucnu znovu na internetových stránkách umístěna (např. nebude-li v řízení ve věci samé 

shledána klamavou). Naopak bude-li navrhováno, aby rušitel zlikvidoval určité zboží 

pro jejich klamavé označení, nelze očekávat, že bude návrhu vyhověno. Nařízení takového 

předběžného opatření by bylo nepřípustné, jelikož by mělo nepochybně za následek nevratný 

stav. 

2. 7 ROZHODNUTÍ 

O návrhu na nařízení předběžného opatření musí být soudem rozhodnuto bezodkladně. 

Nehrozí-li však nebezpečí z prodlení, může být o návrhu rozhodnuto až do 7 dnů od jeho 

podání. 

Ačkoliv je z dikce občanského soudního řádu zřejmé, že bezodkladné rozhodování má být 

pravidlem, zatímco lhůta 7 dnů nastupuje až sekundárně, rozhodují soudy ve věcech nekalé 

soutěže nejčastěji právě až ve lhůtě 7 dnů. Pokud však dojde k situaci, kdy bude namístě 

rozhodnout bezodkladně s ohledem na nebezpečí z prodlení, musí být takové rozhodování 

zajištěno i mimo pracovní dobu soudu. V této souvislosti musí být u každého soudu zajištěn 

tzv. dosažitelný soudce.118 

Uvedená povinnost stanovená občanským soudním řádem ukládající soudu povinnost 

rozhodnout ve stanovené lhůtě se vztahuje nejen na rozhodnutí, kterým bude předběžnému 

                                                 
117 Usnesení Vrchního soudu ze dne 29. května 2012, č. j. 2 Cmo 164/2012-571. In: JIRSA, J. et al. Občanské 

soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. Praha: Havlíček Brain Team, 

2014, str. 463. 
118 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 452 – 453. 
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opatření vyhověno, ale rovněž na rozhodnutí, kterým bude návrh odmítnut či zamítnut 

anebo řízení zastaveno. 

Důsledkem krátkých lhůt pro rozhodování soudu je, že je prakticky vyloučeno, aby bylo 

nařízeno jednání. Ve věcech týkajících se nekalé soutěže rozhoduje soud zpravidla 

tzv. „od stolu“. 

2. 7. 1 ODMÍTNUTÍ NÁVRHU 

Odmítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření je poměrně frekventovaným způsobem 

rozhodnutí, jímž se podanému návrhu nevyhoví. V zásadě je tento způsob rozhodnutí 

důsledkem nedodržení požadavků stanovených občanským soudním řádem. 

Důvodem k odmítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření je, neobsahuje-li návrh 

všechny náležitosti, je nesrozumitelný nebo neurčitý. Musí se však zároveň jednat o takové 

nedostatky návrhu, pro které nelze pokračovat v řízení. 

Náležitosti návrhu ve smyslu § 75a OSŘ jsou obsaženy v § 75 odst. 2 a 3 OSŘ.119 Typicky 

se může jednat o nedostatek ve formulaci petitu, který by měl za následek nevykonatelnost 

usnesení, jímž by mělo být návrhu vyhověno.120 

Návrh bude soudem odmítnut, aniž by soud vyzval navrhovatele k odstranění vad podání. 

V opačném případě by byl potlačen charakter předběžného opatření jakožto účinného 

a rychlého nástroje k nápravě závadného stavu. 

Navrhovateli totiž nic nebrání, aby po vydání usnesení, kterým byl návrh odmítnut, podal 

návrh nový, v němž zohlední vady původního podání. Takový postup se jeví vhodnějším, 

než kdyby soud vyzýval navrhovatele k odstranění vad podání. Bude totiž na navrhovateli, 

aby si vyhodnotil, zda v důsledku pochybení při podání návrhu již neztrácí předběžné opatření 

svůj smysl a nebude-li tedy postačovat např. jen podání žaloby ve věci samé, či zda důvody 

pro nařízení předběžného opatření trvají, a podá tedy návrh nový. 

Přestože se nepřipouští, aby soud aplikoval § 43 odst. 1 OSŘ a vyzval navrhovatele 

k odstranění vad podání, není vyloučeno, aby byly případné vady návrhu na nařízení 

předběžného opatření odstraněny přímo navrhovatelem. Vady lze přitom odstranit 

až do rozhodnutí odvolacího soudu o odvolání proti usnesení o odmítnutí podaného návrhu.121 

                                                 
119 K náležitostem návrhu na nařízení předběžného opatření viz čl. 2. 2. 1 této práce. 
120 Jednotlivým problémům týkajícím se formulace petitu je věnován čl. 2. 6 této práce. 
121 DAVID, L., IŠTVÁNEK, F. et al. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 

2009, str. 316. 
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Uvědomí-li si navrhovatel vady svého podání včas, může dokonce vady odstranit již 

pro účely rozhodování soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření. S ohledem na § 75c 

odst. 4 OSŘ je totiž pro nařízení předběžného opatření rozhodující stav v době rozhodování 

soudu o předběžném opatření. 

Ani pozdější náprava vad podání ze strany navrhovatele není vyloučena. „Důležitá je 

návaznost komentovaného ustanovení [tj. § 75a OSŘ – pozn. autora] na § 210a, protože 

usnesení o odmítnutí návrhu je jedním z rozhodnutí, které může soud prvního stupně v rámci 

autoremedury změnit k odvolání navrhovatele tak, že mu v celém rozsahu vyhoví … Tato 

úprava odpovídá charakteru předběžného opatření, u kterého platí, že v případě jakéhokoliv 

oddálení věcného (vyhovujícího nebo zamítavého) rozhodnutí o návrhu hrozí předem zmaření 

jeho smyslu.“122 Budou-li tedy odstraněny vady v rámci podaného odvolání, nemusí 

ani k zásadnímu oddálení věcného rozhodnutí dojít.123  

Z uvedeného je zřejmé, že proti usnesení o odmítnutí návrhu na nařízení předběžného 

opatření je odvolání přípustné. Zpravidla ovšem bude vhodnější, jak bylo naznačeno výše, 

podání nového návrhu na nařízení předběžného opatření, ve kterém již budou zohledněny 

vady podání vytýkané soudem. 

Z nápravy vad podání však existují určité výjimky, kdy autoremeduru, či vyhovění návrhu 

v rámci odvolacího řízení, nelze očekávat. Takovým případem bude podmínka složení jistoty 

ve smyslu § 75b odst. 1 OSŘ. Důsledkem nesplnění uvedené povinnosti bude odmítnutí 

návrhu a ani dodatečné splnění povinnosti složit jistotu nebude okolností, která by vedla 

k vyhovění návrhu.124 

Usnesení, kterým byl návrh odmítnut, musí být řádně odůvodněno. Odůvodnění má přitom 

poskytnout navrhovateli návod k odstranění vad při případném podání dalšího návrhu. 

Ustanovení § 169 odst. 2 OSŘ, které upravuje zjednodušené odůvodnění usnesení, se tudíž 

nepoužije.125 

                                                 
122 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 443. 
123 Postup soudu prvního stupně, jímž by v rámci autoremedury změnil své rozhodnutí, bude nicméně bohužel 

spíše výjimečný. 
124 K existenci názoru, že lze uvedenou povinnost splnit i později, srov. JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. 

Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 446. 

V podrobnostech viz čl. 2. 2. 3 této práce. 
125 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 442. 



 53 

2. 7. 2 ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU 

Zamítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření představuje rozhodnutí, které soud vydá 

po „meritorním“ posouzení návrhu. Soud návrh zamítne, nebude-li prokázáno, že je třeba, 

aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního 

rozhodnutí byl ohrožen. Soud návrh zamítne rovněž v případě, pokud nebudou osvědčeny 

skutečnosti rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením. 

Prokazování a osvědčování rozhodných skutečností je natolik podstatné, že nenaplnění 

tohoto požadavku povede vždy k zamítnutí návrhu (k prokazování a osvědčování srov. čl. 2. 5 

této práce). 

Vrchní soud v Praze se ve svém rozhodnutí vyjádřil k dalšímu z důvodů vedoucích 

k zamítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření, když návrh považoval za nepřípustně 

upravující faktické poměry účastníků (nikoli právní): „… předběžné opatření "není možné 

vydat tam, kde by šlo o úpravu vztahů faktických nikoli právních, přičemž by nešlo o úpravu 

předběžnou, ale ve svých důsledcích konečnou". Navíc podle jeho názoru předběžné opatření 

nemůže svým obsahem kopírovat rozhodnutí ve věci samé, protože by v podstatě činilo takové 

rozhodování nadbytečným. Návrh na nařízení předběžného opatření tak, jak byl stěžovatelkou 

formulován, podle zjištění odvolacího soudu nepřípustným způsobem upravoval faktické 

poměry mezi účastníky, a tím předjímal rozhodnutí ve věci samé, neboť navrhovaným 

předběžným opatřením se ukládala povinnost vedlejšímu účastníkovi vyplývající z uzavřené 

smlouvy, to vše za situace, kdy stěžovatelka v podstatě shodně hodlala formulovat i své 

žalobní žádání.“126 

Podle judikatury není přípustné, aby bylo vydáno usnesení, kterým by byl uložen zákaz 

užívat obchodní firmu zapsanou v obchodním rejstříku. Vrchní soud v Praze k tomu uvedl: 

„Podle § 8 obch. zák. je obchodní společnost nejen oprávněna, ale i povinna činit právní 

úkony pod obchodní firmou, kterou má zapsánu v obchodním rejstříku. Proto nelze rušitele 

práv k obchodní firmě předběžným opatřením omezit v jeho právu užívat v rejstříku zapsané 

obchodní firmy“.127 Pokud bude takový návrh podán, měl by být zamítnut. 

                                                 
126 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. listopadu 2008, č. j. 12 Cmo 379/2008-61. In: Usnesení 

Ústavního soudu ČR ze dne 5. února 2009, sp. zn. III. ÚS 110/09. 
127 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. ledna 2013, č. j. 3 Cmo 405/2012-74. In: JIRSA, J. et al. 

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. Praha: Havlíček 

Brain Team, 2014, str. 462. 
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2. 7. 3 ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ 

Zastavení řízení je procesním důsledkem, jehož základem je nedostatek podmínek řízení. 

Obecně lze uvést, že k zastavení řízení vede jak neodstranitelná vada řízení, tak odstranitelná 

vada řízení, která však odstraněna nebyla. Posledně uvedené je však v případě předběžných 

opatření výrazně potlačeno, když soud s ohledem na krátké lhůty pro vydání 

rozhodnutí o předběžném opatření při nedostatku podmínek řízení vydá usnesení o zastavení 

řízení, aniž by vyzýval navrhovatele k odstranění nedostatku podmínek řízení. V případě 

nedostatku podmínek řízení na straně navrhovatele ve smyslu § 75a a § 75b odst. 2 OSŘ je 

však procesním důsledkem odmítnutí návrhu, nikoliv zastavení řízení. 

Zatímco použití § 43 OSŘ je v případě předběžných opatření výslovně vyloučeno, 

k ustanovení § 104 odst. 2 OSŘ se platná právní úprava nevyjadřuje. 

Usnesení o zastavení řízení soud vydá nejen při nenaplnění podmínek řízení, 

ale i při existenci negativní podmínky řízení spočívající v překážce rei iudicatae 

nebo litispendence.  

Bylo-li řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření zastaveno, doručuje se příslušné 

usnesení jen navrhovateli. Uvedené platí rovněž v případě, byl-li návrh na nařízení 

předběžného opatření zamítnut nebo odmítnut. Ten, proti němuž návrh na nařízení 

předběžného opatření směřuje, se tedy o podání návrhu ani nedozví.128 

Přesto však mohou mít (a zpravidla i mít budou) jednotlivé subjekty zájem, 

aby se o podání návrhu na nařízení předběžného opatření, byť podaného neúspěšně, 

dozvěděly. Proto předpokládá-li určitý subjekt, že by proti němu mohl být návrh 

např. ze strany některých konkurentů podán (považuje-li např. své jednání 

za hraniční se zákonem, resp. s pravidly na ochranu proti nekalé soutěži), nezbývá, 

než se iniciativně dotazovat u potenciálně příslušných soudů, resp. u jejich informačních 

oddělení, zda proti nim neevidují podaný návrh. Bude-li proces zjišťování pozitivní, nic 

účastníku řízení nebrání, aby se domáhal umožnění nahlédnout do spisu. Překážkou 

pro nahlédnutí do spisu podle autora této práce není § 76g OSŘ, tj. i když mu není ex lege 

doručováno rozhodnutí, kterým se podanému návrhu na nařízení předběžného opatření 

nevyhoví. 

                                                 
128 Blíže k § 76g OSŘ, které je zvláštním ustanovením v některých otázkách doručování ve věcech 

rozhodnutí o předběžném opatření, v čl. 2. 9 této práce. 
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2. 7. 4 VYHOVĚNÍ NÁVRHU 

Shledá-li soud, že jsou splněny předpoklady pro nařízení předběžného opatření, vydá usnesení 

o nařízení předběžného opatření, kterým podanému návrhu vyhoví. Při ukládání povinnosti 

soud vychází z § 76 odst. 1 OSŘ. 

Nejedná-li se o nařízení předběžného opatření po zahájení řízení podle § 102 odst. 1 OSŘ 

nebo nebyla-li žaloba ve věci samé podána společně s návrhem na nařízení předběžného 

opatření, uloží soud navrhovateli, aby podal u soudu návrh na zahájení řízení (žalobu).129 

Výrok usnesení o nařízení předběžného opatření musí být natolik určitý, aby mohlo být 

rozhodnutí vykonatelné.  

Písemné vyhotovení usnesení, kterým je zcela vyhověno návrhu, nemusí 

v souladu s § 169 odst. 2 OSŘ obsahovat odůvodnění. Uvedené potvrzuje i stanovisko 

občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR, kde se uvádí, 

že „… návrhu „nikdo neodporoval“, aniž by přitom bylo (mělo být) významné například to, 

že námitky proti žalobě nebo jinému návrhu nebyly vzneseny proto, že řízení má jen jediného 

účastníka (navrhovatele), že ostatní účastníci s návrhem výslovně souhlasili, nebo že o návrhu 

se rozhoduje podle zákona bez slyšení účastníků a s návrhem tedy vůbec nebyli 

před rozhodnutím o něm seznámeni. … odůvodnění rozhodnutí o vyhovění návrhu 

totiž ani v posléze uvedeném případu nemůže – s ohledem na to, že vychází (může vycházet) 

jen z údajů a informací poskytnutých soudu navrhovatelem, které jako jediné jsou (mohou být) 

jeho podkladem – pro další průběh řízení nic významného přinést (odůvodnění by v takovém 

případě mohlo představovat jen „převzetí“ navrhovatelových argumentů, což je ostatně 

„nepochybné“ už z toho, že návrhu bylo vyhověno). … Vyhoví-li soud zcela návrhu 

na nařízení předběžného opatření, jemuž nikdo neodporoval, nelze důvodně odmítat postup 

podle ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. s poukazem na požadavek přezkoumatelnosti usnesení 

soudu prvního stupně.“130 

V případě odvolacího řízení lze totiž postup soudu prvního stupně přezkoumat 

s ohledem na obsah spisu (návrh a připojené listiny, jichž se navrhovatel dovolává), 

se kterým se soud prvního stupně ztotožnil.131 

                                                 
129 Podrobněji k podání žaloby po vydání usnesení, kterým se nařizuje předběžné opatření, srov. čl. 2. 10 této 

práce. 
130 Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. června 2007, 

sp. zn. Cpjn 19/2006. 
131 Tamtéž: „Protože rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření nespočívá na výsledcích dokazování, 

závěru o skutkovém stavu nebo na právním posouzení věci, ale na splnění podmínek a předpokladů vyjádřených 
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V souladu s § 76c OSŘ je nezbytné rozlišovat okamžik vydání usnesení o nařízení 

předběžného opatření, vyhlášení usnesení o nařízení předběžného opatření a doručení 

usnesení o nařízení předběžného opatření. 

Předběžné opatření je považováno za vydané v okamžiku, kdy se soud rozhodne, 

že podanému návrhu vyhoví. Nejčastěji se jedná de facto o tzv. rozhodnutí od stolu. Přitom 

není rozhodné, že usnesení o nařízení předběžného opatření nebylo doposud vyhotoveno. 

Za datum vydání je však považováno datum, které je uvedeno v písemném vyhotovení 

příslušného usnesení.132 

Ani vyhlášení usnesení o nařízení předběžného opatření nevyžaduje, aby bylo v tomto 

okamžiku již vyhotoveno písemné rozhodnutí. Na rozdíl od doručování usnesení však tato 

fáze navíc nenastává ve všech případech. K vyhlášení usnesení soud přistupuje jen 

za předpokladu, že jsou pro to splněny podmínky. Usnesení se navíc vyhlašuje jen tomu, 

komu se ukládá určitá povinnost, nikoliv navrhovateli.133 

Považuje-li navrhovatel za nezbytné, aby bylo o návrhu na nařízení předběžného opatření 

rozhodnuto bezodkladně, může ve svém návrhu uvést, že požaduje bezodkladné vyhlášení 

předběžného opatření účastníku, kterému má být uložena povinnost. Soud však 

k bezodkladnému vyhlášení přistoupí jen za předpokladu, že je potřeba zatímní úpravy 

poměrů nebo nutnost odvrácení hrozby zmaření výkonu soudního rozhodnutí skutečně akutní. 

Právní teorie v takovém případě hovoří o tzv. rychlém režimu předběžného opatření.134 

Vyžadují-li to okolnosti případu nebo je-li zde nebezpečí z prodlení (stačí, bude-li splněna 

jedna z uvedených podmínek), soud návrhu vyhoví. Soud si však uvedené může vyhodnotit 

sám a nemusí proto k vyhlášení přistoupit jen na návrh. 

Za určitých okolností může být žádoucí, aby soud přistoupil k vyhlášení usnesení na místě 

samém, tj. např. v místě, kde dochází k nekalosoutěžnímu jednání (nedojde-li k vyhlášení 

usnesení přímo u soudu). Uvedené může najít uplatnění mimo jiné při jednorázovém prodeji 

zboží ze strany rušitele třetím osobám (prodej padělaného zboží naplňující skutkovou 

                                                                                                                                                         
zejména v ustanovení § 75c odst. 1 o. s. ř., je odvolací soud způsobilý přezkoumat správnost usnesení soudu 

prvního stupně o nařízení předběžného opatření, i když jeho písemné vyhotovení neobsahuje odůvodnění. 

Usnesení, jehož písemné vyhotovení v souladu se zákonem neobsahuje odůvodnění, nemůže být považováno 

za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. b) o. s. ř.“ 
132 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 468. 
133 DAVID, L., IŠTVÁNEK, F. et al. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 

2009, str. 335. 
134 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 465. 
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podstatu vyvolání nebezpečí záměny), je-li tomu, kdo je nekalosoutěžním jednáním dotčen 

(navrhovateli), známo místo, kde se má prodej uskutečnit (místo a čas vykládky kontejneru 

s padělaným zbožím apod.). 

Ani rozhodnutí o vyhlášení usnesení na místě samém není podmíněno návrhem ze strany 

navrhovatele. Lze si však jen obtížně představit, že by soud mohl přistoupit k vyhlášení 

usnesení na místě samém přinejmenším bez součinnosti navrhovatele. Navrhovatel totiž bude 

muset vylíčit takové skutečnosti, aby bylo možné určit místo a případně i čas za účelem 

dostavení se na místo samé. 

Pokud soud dospěje k závěru, že je namístě předběžné opatření vyhlásit, není nutné čekat 

na písemné vyhotovení usnesení. Předběžné opatření se vyhlásí a sepíše se o tom protokol. 

V žádném případě se však nepřipouští diskuze s tím, proti komu návrh směřuje 

nebo komu se ukládá určitá povinnost, či výslech účastníka. K vyhlášení se totiž přistupuje 

výlučně tehdy, rozhodne-li se již soud, že předběžné opatření nařídí, nikoliv snad proto, 

aby si teprve o věci učinil úsudek.135 

Po vyhlášení usnesení o nařízení předběžného opatření je nutné vyhotovit usnesení ještě 

písemně. Pokud by k vyhlášení usnesení nedošlo (ať již z důvodu, že soud nevyhověl návrhu 

na vyhlášení usnesení, nebo se z vlastní iniciativy pro vyhlášení usnesení nerozhodl), bude 

přesto nutné zpracovat písemné vyhotovení usnesení o nařízení předběžného opatření. Jedná 

se de facto o materiální vyjádření rozhodnutí soudu. 

Stejnopis usnesení, kterým se vyhovuje podanému návrhu, je nutné doručit účastníkům 

řízení, příp. jejich zástupcům, jakož i těm, kterým byla předběžným opatřením uložena určitá 

povinnost. Usnesení o nařízení předběžného opatření musí soud odeslat ve lhůtě 3 dnů 

ode dne vyhlášení usnesení, příp. ve lhůtě 3 dnů ode dne jeho vydání, nebylo-li vyhlášeno. 

Jiným účastníkům než navrhovateli se spolu se stejnopisem usnesení zasílá rovněž návrh 

na nařízení předběžného opatření. Účelem je, aby se ostatní účastníci mohli podrobněji 

seznámit s důvody pro nařízení předběžného opatření s ohledem na skutečnost, že se usnesení 

o nařízení předběžného opatření neodůvodňuje (k tomu viz výše). 

Vzhledem k ustanovení § 79 odst. 3 OSŘ, podle něhož se účastníkům doručuje návrh 

na zahájení řízení do vlastních rukou, je nutné i návrh na nařízení předběžného opatření, 

který se zasílá spolu s usnesením, doručit do vlastních rukou. 

                                                 
135 Tamtéž, str. 466. 
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Ukládá-li předběžné opatření účastníku, aby nenakládal s určitou nemovitou věcí, která je 

předmětem evidence v katastru nemovitostí, zasílá se stejnopis usnesení rovněž příslušnému 

katastrálnímu úřadu. 

V souladu s § 151 odst. 1 OSŘ rozhoduje soud o náhradě nákladů řízení v rozhodnutí, 

jímž se u něho řízení končí. Takovým rozhodnutím usnesení o nařízení předběžného opatření 

není. O náhradě nákladů řízení tak bude rozhodováno až v rozhodnutí ve věci samé.136 

2. 7. 5 PRÁVNÍ MOC A VYKONATELNOST 

Z pohledu účastníků řízení je významným momentem nabytí právní moci a vykonatelnosti 

soudního rozhodnutí. Zatímco vykonatelnost je rozhodující pro možnost vynutit si dodržování 

příslušného usnesení o nařízení předběžného opatření, právní moc vyjadřuje zásadně 

nezměnitelnost příslušného soudního rozhodnutí (tj. možnost nápravy, resp. změny 

rozhodnutí v odvolacím řízení) a úzce souvisí s principem právní jistoty.  

Právní moc 

Právní teorie rozlišuje materiální právní moc a formální právní moc. Stav, kdy je usnesení 

závazné a zásadně nezměnitelné, je označován za materiální právní moc.137 S materiální 

právní mocí jsou spojovány hmotněprávní účinky na právní poměry účastníků řízení. Přestože 

je rozhodnutí považováno za zásadně nezměnitelné, nejedná se o nezměnitelnost absolutní. 

Nelze totiž vyloučit např. podání mimořádného opravného prostředku. V případě 

usnesení o nařízení předběžného opatření k tomu navíc přistupuje institut zániku předběžného 

opatření podle § 77 OSŘ. Nezměnitelnost je proto v určitém smyslu oslabena tím, 

že předběžné opatření má jen dočasný charakter. 

Zatímco materiální právní moc se vztahuje k předmětu řízení, formální právní moc dopadá 

na vztah k řízení vyjadřující, že podání řádného opravného prostředku je vyloučeno. Formální 

právní moc má tedy následky procesní, spočívající v ukončení řízení.138 To ovšem 

neznamená, že by materiální a formální právní moc byly vzájemně oddělitelné. 

Naopak, formální a materiální právní moc se podmiňují natolik, že působí vedle sebe (působí 

současně).139 

                                                 
136 Naproti tomu se o náhradě nákladů řízení rozhoduje v případě odmítnutí či zamítnutí návrhu 

anebo při zastavení řízení, jelikož těmito rozhodnutími se řízení končí. Ostatním účastníkům vyjma navrhovatele 

se však tato rozhodnutí ani nedoručují, a proto ani v těchto případech nebývá přiznávána náhrada nákladů řízení. 
137 HENDRYCH, D. et al. Právnický slovník. 2. rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, str. 706 – 707. 
138 DVOŘÁK, B. Právní moc civilních soudních rozhodnutí. Procesní studie. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 46. 
139 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. et al. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. 

7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, 2014, str. 279 – 280. 
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Právní moc usnesení o nařízení předběžného opatření se určí podle § 159 

ve spojení s § 167 odst. 2 OSŘ. Právní moc tedy nastane uplynutím lhůty pro podání 

odvolání, která činí 15 dní. Lhůta pro podání odvolání však může být delší, 

a to např. za situace, obsahuje-li usnesení o nařízení předběžného opatření nesprávné poučení 

o lhůtě pro podání odvolání nebo je dokonce neobsahuje vůbec.140 

Pro určení lhůty pro podání odvolání je zásadní okamžik, kdy bylo usnesení o nařízení 

předběžného opatření doručeno účastníkům řízení. V této souvislosti může nastat situace, 

že je usnesení doručeno běžným způsobem, nebo tzv. fikcí.141 Je-li doručeno běžným 

způsobem (tj. převezme-li si účastník písemné vyhotovení usnesení), počíná běžet 

patnáctidenní lhůta pro podání odvolání den následující po doručení předmětného usnesení 

(ať již bude usnesení převzato při prvním pokusu o doručení nebo až v průběhu lhůty 

pro doručování náhradním způsobem). Obdobné důsledky nastanou, odepře-li účastník 

převzít si usnesení, ačkoliv byl o následcích odepření přijetí písemnosti poučen. 

V případě, že si účastník rozhodnutí nepřevezme, je doručováno náhradním způsobem, 

což spočívá ve skutečnosti, že patnáctidenní lhůta pro podání odvolání počíná běžet 

až po uplynutí deseti dnů od doby, kdy je zásilka připravena k vyzvednutí (tzv. fikce 

doručení).142 

Připadne-li poslední den lhůty pro podání odvolání na den pracovního klidu (sobotu, neděli 

nebo svátek), je v souladu s § 57 odst. 2 OSŘ možné podat odvolání ještě nejblíže následující 

pracovní den. Den následující po uplynutí lhůty pro podání odvolání nabývá 

usnesení o nařízení předběžného opatření právní moci. 

Odvolací lhůta může rovněž marně uplynout a usnesení o nařízení předběžného opatření 

nabude právní moci, přestože bylo odvolání podáno. Uvedená situace nastává v případě, 

že odvolání bylo podáno osobou, která k tomu není oprávněna, nebo bylo-li odvolání podáno 

opožděně. 

Posledně uvedené může nastat např. v případě, že je vydáno opravné usnesení 

(např. pro chyby v psaní, překlepy apod.), přičemž opravné usnesení obsahuje 

poučení o odvolání proti opravnému usnesení, jakož i poučení o odvolání proti opravovanému 

usnesení (tj. ve vztahu k usnesení, kterým bylo nařízeno předběžné opatření). 

                                                 
140 K případům prodloužení lhůty pro podání odvolání srov. § 204 odst. 2 OSŘ. 
141 S ohledem na obsáhlost materie upravující otázku doručování je problematika doručování v této práci značně 

zobecněna a nenabízí vyčerpávající přehled způsobů doručování a situací, které mohou při doručování usnesení 

nastat. 
142 Ustanovení § 49 odst. 4 OSŘ. 
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Podle judikatury Nejvyššího soudu ČR143 neotevírá opravné usnesení lhůtu pro podání 

odvolání proti opravovanému usnesení, jestliže se změna obsahově nedotýká 

práv a povinností účastníků řízení. Na této skutečnosti nic nemění, obsahuje-li rozhodnutí 

poučení o přípustnosti odvolání.144 

Vrchní soud v Praze145 pak opakovaně dovodil, že se uvedené závěry uplatní i tehdy, 

neuplynula-li doposud lhůta pro podání odvolání (tj. bylo-li opravné usnesení obsahující 

nesprávné poučení vydáno v průběhu lhůty pro podání odvolání proti nařízenému 

předběžnému opatření). Opravné usnesení by totiž v opačném případě bezdůvodně 

prodlužovalo lhůtu pro podání odvolání, což nelze připustit. Opravované usnesení tedy může 

za určitých podmínek nabýt právní moci, přestože není opravné usnesení doposud 

pravomocné. 

To co bylo uvedeno výše o nabytí právní moci usnesení o nařízení předběžného opatření, 

platí přiměřeně i pro usnesení, kterým soud podanému návrhu nevyhoví. V této souvislosti je 

však nutné vzít na vědomí § 76g OSŘ, na základě kterého se usnesení v určitých případech 

doručuje jen navrhovateli. Je tomu tak v případě vydání usnesení, kterým byl návrh 

na nařízení předběžného opatření zamítnut či odmítnut anebo bylo-li řízení o návrhu 

na nařízení předběžného opatření zastaveno. Usnesení proto nabude právní moci, 

aniž se o podání návrhu ten, proti němuž návrh směřuje, vůbec dozví. 

Vykonatelnost 

Vykonatelnost soudního rozhodnutí se běžně odvíjí od právní moci. To ovšem neplatí 

v případě usnesení o nařízení předběžného opatření, které je vykonatelné dříve, než nabude 

právní moci. 

Zatímco rozsudky, které neukládají povinnost k plnění, jsou vykonatelné právní mocí, jsou 

usnesení zásadně vykonatelná bez ohledu na právní moc. Lhůta k plnění proto běží 

od doručení usnesení, nepočal-li běh lhůty ex lege dříve.146 Uvedené vychází z § 171 OSŘ, 

                                                 
143 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. června 2004, sp. zn. 29 Odo 310/2002: „… ne každá oprava chyby 

v psaní ve výroku soudního rozhodnutí má (musí mít) za následek nové otevření lhůty k podání odvolání 

proti opravenému rozhodnutí, jak je předjímá ustanovení § 204 odst. 1, věty druhé, o. s. ř. … Tam, kde se chyba 

v psaní projeví jen formálně (např. vynecháním spojovací částky, vadným rozdělením slova, špatným umístěním 

nebo užitím členících znamének či prostým překlepem), nikoliv však obsahově, nebude její oprava důvodem 

pro nové otevření lhůty k podání odvolání proti opravovanému výroku.“ 
144 HROMADA, M. Poučovací povinnost v civilním procesu. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 56. 
145 Např. v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. října 2013, sp. zn. 3 Cmo 279/2013, nebo v usnesení 

Vrchního soudu v Praze ze dne 27. srpna 2015, sp. zn. 4 Co 121/2015. 
146 HENDRYCH, D. et al. Právnický slovník. 2. rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, str. 1154. 
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který obsahuje obecnou úpravu vykonatelnosti usnesení. Ustanovení § 76d OSŘ nicméně 

obsahuje zvláštní právní úpravu ve vztahu k usnesení o nařízení předběžného opatření. 

V případě rozhodnutí o předběžném opatření je vykonatelnost spojována s okamžikem 

vyhlášení usnesení o nařízení předběžného opatření. „Skutečnost, že soud shledá důvody 

pro vyhlášení usnesení o předběžném opatření účastníku, jemuž se ukládá povinnost (§ 76c), 

neznamená, že již po vyhlášení lze předběžné opatření ihned vykonat.“147 Přestože je již ten, 

jemuž se usnesením ukládá určitá povinnost, povinen předběžné opatření respektovat, musí 

navrhovatel s případným nuceným výkonem vyčkat do doby, než bude účastníkům doručeno 

usnesení o nařízení předběžného opatření. 

Nebylo-li usnesení vyhlášeno, je vykonatelné, jakmile je doručeno tomu, komu ukládá 

určitou povinnost. Ještě tentýž den je proto účastník povinen předběžné opatření respektovat; 

tím není dotčena jeho možnost domáhat se změny rozhodnutí v odvolacím řízení. 

Ohledně doručování platí, co bylo uvedeno výše u právní moci. 

Bylo-li usnesení o nařízení předběžného opatření doručeno tomu, komu se usnesením 

ukládá určitá povinnost, vyznačí soud na usnesení doložku vykonatelnosti. Podkladem 

k takovému postupu soudu je zpravidla vrácení dokladu o doručení. Doložka vykonatelnosti 

je zásadní pro vykonávací řízení, není-li nařízené předběžné opatření respektováno. 

Vyznačení doložky vykonatelnosti na příslušném usnesení není na překážku, nebylo-li 

doručeno navrhovateli. Zásadní je, aby bylo doručeno tomu, komu se předběžným opatřením 

ukládá určitá povinnost (ať již účastníku řízení nebo třetí osobě). 

Pro nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce není rozhodné, není-li usnesení o nařízení 

předběžného opatření doposud v právní moci (např. projednává-li odvolací soud nařízené 

předběžné opatření). Rozhodná je právě a jen vykonatelnost předmětného usnesení. 

Vykonatelnost je samozřejmě neodmyslitelně spjata s existencí samotného 

rozhodnutí – usnesení o nařízení předběžného opatření. Proto jestliže bude předběžné opatření 

zrušeno v odvolacím řízení nebo zanikne z jiného důvodu, zanikne spolu s předběžným 

opatřením i jeho vykonatelnost. 

Na vykonatelnost usnesení, kterým nebylo vyhověno návrhu na nařízení předběžného 

opatření (tj. při odmítnutí nebo zamítnutí návrhu či při zastavení řízení), se již § 76d OSŘ 

nevztahuje, jelikož výslovně dopadá výlučně na usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 

                                                 
147 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 468. 
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Vzhledem k tomu, že předmětná ustanovení upravující předběžné opatření v tomto neobsahují 

další zvláštní právní úpravu, aplikuje se obecné ustanovení upravující vykonatelnost usnesení. 

Není-li návrhu na nařízení předběžného opatření vyhověno, a to ani zčásti, 

neukládá se usnesením nikomu z účastníků ani třetí osobě žádná povinnost. Z toho důvodu je 

ve smyslu § 171 odst. 2 OSŘ usnesení vykonatelné, jakmile bylo doručeno navrhovateli 

(ostatním účastníkům se usnesení nedoručuje). Vykonatelnost však lze v těchto případech 

považovat spíše jen za teoreticko-právní jev, jelikož s ní nejsou v praxi spojovány zásadnější 

důsledky. 

2. 8 ZRUŠENÍ A ZÁNIK PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ 

Občanský soudní řád vymezuje situace, za nichž dochází ke zrušení či zániku předběžného 

opatření. Ty jsou projevem dočasnosti předběžných opatření. 

Zrušení předběžného opatření se odlišuje od jeho zániku tím, že ke zrušení dochází 

na základě rozhodnutí soudu, zatímco k zániku předběžného opatření dochází bez dalšího 

ex lege již při naplnění stanovených podmínek. 

Zánik předběžného opatření 

Předběžné opatření zanikne, jestliže: (a) navrhovatel nepodá v zákonné lhůtě nebo ve lhůtě 

určené soudem návrh na zahájení řízení (žalobu); (b) nebude návrhu ve věci samé vyhověno; 

(c) bude vyhověno návrhu ve věci samé a uplyne patnáct dní od vykonatelnosti 

rozhodnutí o věci; nebo (d) uplyne určená doba, po kterou mělo předběžné opatření trvat. 

„Zánik předběžného opatření způsobuje, že usnesení, jímž bylo předběžné opatření 

nařízeno, pozbývá právní účinnosti, jinými slovy stává se neúčinným. Neúčinný titul sice nebyl 

(jiným rozhodnutím nebo ze zákona) zrušen, resp. nenastaly účinky, jež se tomu kladou 

naroveň, pročež jako takový existuje dále, avšak pozbyl způsobilosti mít vliv na ty právní 

vztahy, k jejichž regulaci původně sloužil.“148 

V případě nařízení předběžného opatření před zahájením řízení (tj. nikoliv podle § 102 

odst. 1 OSŘ) je nezbytné podat návrh na zahájení řízení (žalobu) ve věci samé ve stanovené 

lhůtě; v opačném případě předběžné opatření zanikne. Lhůta pro podání žaloby přitom není 

lhůtou procesněprávní, ale hmotněprávní, a proto musí být žaloba ve lhůtě doručena soudu, 

                                                 
148 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. června 2009, sp. zn. 20 Cdo 5478/2007. 
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nikoliv jen podána k poštovní přepravě.149 Podání žaloby opožděně či její nepodání vůbec má 

stejné důsledky. 

Nevyhoví-li soud návrhu ve věci samé (žalobě), zanikne i předběžné opatření. Tento 

důsledek je spjat s nabytím právní moci rozhodnutí ve věci samé. Předběžné opatření 

proto zaniká uplynutím lhůty pro podání odvolání či doručením rozhodnutí odvolacího soudu 

účastníkům řízení. Následné podání dovolání, jiného mimořádného opravného prostředku 

anebo ústavní stížnosti tudíž na zánik předběžného opatření nemůže mít vliv. 

Autor této práce je přesvědčen, že ani následné zrušení zamítavého (již jednou 

pravomocného) rozhodnutí ve věci samé nemůže mít žádný vliv na zaniklé předběžné 

opatření. Zaniklo-li předběžné opatření, nemohou být jeho účinky obnoveny. Opačný výklad 

by vedl k absurdním závěrům a vnášel by do právních vztahů prvek nejistoty.150 

Nevyhovění návrhu ve věci samé může být důsledkem celé řady skutečností. Vždy je však 

třeba „… podle okolností daného případu posoudit, zda v případě, kdy závadné jednání ustalo 

proto, že bylo nařízeno předběžné opatření, skutečně nehrozí, že by po jeho zániku 

(podle § 77 odst. 1 písm. b) OSŘ), mohl žalovaný v protiprávním jednání pokračovat. 

Zamítnutí takového nároku proto, že rušitel v závadném jednání ustal, přichází v úvahu tehdy, 

pokud je z výsledku dokazování zřejmé, že pokračování nebo opakování v budoucnu 

nehrozí.“151 

Předběžné opatření zanikne i v případě, kdy byl žalobce se svým návrhem ve věci samé 

úspěšný. Zejména v tomto případě je zdůrazněna dočasnost předběžného opatření. Předběžné 

opatření totiž nemůže vedle rozhodnutí ve věci samé obstát, a proto po uplynutí patnácti dní 

od vykonatelnosti rozhodnutí ve věci samé předběžné opatření zaniká. 

Úspěšný žalobce se tak nemůže nadále spoléhat na nařízené předběžné opatření, ale bude 

muset svá práva uplatňovat ve vykonávacím řízení (ať již v režimu výkonu rozhodnutí 

podle občanského soudního řádu nebo exekucí), nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu 

rozhodnutím ve věci samé dobrovolně. Lhůtu patnáct dní, o kterou se „prodlužuje“ trvání 

předběžného opatření (kdy prakticky existuje předběžné opatření a rozhodnutí ve věci samé 

vedle sebe), lze jistě považovat za významnou ochranu úspěšného účastníka řízení. Přesto 

nemusí být vždy dostatečná pro uplatnění nároku ve vykonávacím řízení, a proto by mohlo 

                                                 
149 Ke lhůtě pro podání žaloby podrobněji viz čl. 2. 10. 2 této práce. 
150 Bylo by neudržitelné trvat na tom, že předběžné opatření zanikne např. až uplynutím lhůty pro podání 

mimořádných opravných prostředků. 
151 KOBLIHA, I., KALFUS, J., KROFTA, J. et al. Obchodní zákoník. Komentář. Praha: Linde Praha, a. s., 2006, 

str. 133 – 134. 



 64 

být de lege ferenda uvažováno i o jejím prodloužení např. na 30 dní, během nichž by bylo 

možné nepochybně lépe zjistit, zda druhá strana bude plnit dobrovolně nebo se bude naopak 

plnění vyhýbat, a následně učinit nezbytné právní kroky. 

Konečně poslední způsob zániku předběžného opatření vychází z uplynutí určité doby, 

po kterou mělo trvat. Předběžné opatření totiž může sloužit jen k zajištění realizace nějaké 

jednorázové akce, např. „… k umožnění účasti navrhovatele na předem specifikované 

události, zpřístupnění věcí, k nimž se nemůže navrhovatel v důsledku chování žalovaného 

dostat … nebo když má souvislost s jiným probíhajícím řízením.“152 

Okamžik zániku předběžného opatření je v takovém případě vyjádřen zpravidla 

konkrétním datem, které představuje specifické omezení trvání předběžného opatření. 

Nastane-li příslušný den či událost, se kterou je zánik předběžného opatření spojen, zaniká 

předběžné opatření bez dalšího, aniž by o této skutečnosti soud vydával nějaké rozhodnutí. 

Zrušení předběžného opatření 

Ke zrušení předběžného opatření dochází až na základě rozhodnutí soudu. Soud předběžné 

opatření zruší, pokud pominou důvody, pro které bylo nařízeno. 

Účastník svým návrhem na zrušení předběžného opatření ve smyslu § 77 odst. 2 OSŘ musí 

přesvědčit soud, že pominuly důvody pro nařízení předběžného opatření. Na účastníka 

se přenáší břemeno tvrzení i břemeno důkazní, takže účastník musí nejen tvrdit, ale i prokázat 

existenci důvodů ke zrušení předběžného opatření (žádné dokazování se však zpravidla 

neprovádí). Takovým důvodem bude, že není nadále nutné trvat na zatímní úpravě poměrů 

účastníků nebo již není obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí.153 

O zrušení předběžného opatření však může soud rozhodnout i bez návrhu.154 Odvolání 

proti usnesení o zrušení předběžného opatření je přípustné. 

Při rozhodování o tom, zda pominuly důvody, pro které bylo předběžné opatření nařízeno, 

se mutatis mutandis uplatní principy rozhodné pro nařízení předběžného opatření.155 Z toho 

                                                 
152 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 479. 
153 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 479. 
154 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J. et al. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 253: „V případě, že návrh na zrušení předběžného opatření podá navrhovatel, jelikož předběžné 

opatření lze nařídit pouze na návrh, s ohledem na dispoziční zásadu je povinností soudu takovému návrhu vždy 

vyhovět.“ 
155 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 20. dubna 2006, sp. zn. I. ÚS 504/05. 
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lze mimo jiné dovodit, že by předseda senátu neměl zrušením předběžného opatření předjímat 

rozhodnutí ve věci samé. 

Účastník může podávat návrh na zrušení předběžného opatření i opakovaně. Aby však jeho 

návrh nebyl odsouzen k neúspěchu, musí nový návrh podat za odlišné skutkové situace 

(právního stavu). V opačném případě bude řízení o návrhu zastaveno pro překážku 

rei iudicatae ve smyslu § 159a OSŘ.156 

Dalším důvodem pro zrušení předběžného opatření je, jestliže navrhovatel ve stanovené 

lhůtě nesloží doplatek jistoty. 

Ačkoliv se v ustanovení § 77 odst. 2 OSŘ uvádí, že o zrušení předběžného opatření 

rozhoduje předseda senátu, domnívá se autor této práce, že v případě předběžného opatření 

nařízeného po zahájení řízení ve smyslu § 102 odst. 1 OSŘ bude rozhodovat senát. Pokud je 

nařízení předběžného opatření svěřeno senátu, jak se podává z § 102 odst. 3 OSŘ, 

měl by o jeho zrušení rozhodovat rovněž senát, když se nejedná o žádné rozhodnutí 

procesního charakteru.157 Pro vyloučení pochybností by mohlo být de lege ferenda předmětné 

ustanovení přeformulováno. 

Za určitých podmínek jsou jak se zánikem tak i se zrušením předběžného opatření spojeny 

určité hmotněprávní důsledky spočívající v povinnosti nahradit vzniklou škodu a jinou újmu 

ve smyslu § 77a OSŘ (k tomu viz dále). 

2. 9 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 

Rozhodnutí soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření není neměnné. Není-li návrhu 

vyhověno, byť jen zčásti, může navrhovatel podat řádný opravný prostředek. Ačkoliv to 

občanský soudní řád výslovně neuvádí, lze s odkazem na § 76g OSŘ uvést, že v případech, 

kdy se usnesení doručuje jen navrhovateli, nepřísluší ostatním účastníkům právo podat 

odvolání. 

Naopak je-li návrhu na nařízení předběžného opatření, byť jen částečně, vyhověno, je 

přípustné podání odvolání ze strany ostatních účastníků. Vedle toho, proti němuž návrh 

směřuje, může podat odvolání i třetí osoba, které byla nařízeným předběžným opatřením 

uložena určitá povinnost. Takovou osobou může být např. banka, jíž je uložena povinnost 

                                                 
156 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 480. 
157 To platí zejména v případě, kdy soud bude posuzovat návrh na zrušení předběžného opatření (méně již 

v případě zrušení předběžného opatření pro nesložení doplatku jistoty, kdy doplatek jistoty buď složen 

je či nikoliv). 
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neumožnit třetí osobě dispozici s určitými prostředky na bankovním účtu, který pro ni vede, 

resp. zakáže provádět výplatu peněžních prostředků, pokud by měl zůstatek na účtu klesnout 

na určitou úroveň. V odvolání lze za určitých okolností zejména namítat, že po ní nelze 

spravedlivě požadovat uložení takové povinnosti.158 

Naopak katastrální úřad, kterému je doručováno usnesení o nařízení předběžného opatření 

ve smyslu § 76c odst. 3 OSŘ, aby o něm učinil poznámku do katastru nemovitostí, není 

oprávněn odvolání podat.159 

Změní-li odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že předběžné opatření nařídí, 

bude spolu s usnesením odvolacího soudu doručován i návrh na nařízení předběžného 

opatření.160 Takový postup je nezbytný s ohledem na § 76c odst. 2 ve spojení s § 76g OSŘ. 

Spolu s usnesením o nařízení předběžného opatření je jiným účastníkům než navrhovateli 

doručován i návrh na nařízení předběžného opatření. Pokud nebylo předběžné opatření 

soudem prvního stupně nařízeno, nebyl účastníkům ani zaslán návrh na nařízení předběžného 

opatření. Z toho důvodu je nutné tuto zákonnou povinnost realizovat odvolacím soudem, 

vyhoví-li v odvolacím řízení návrhu. 

Rozhodování odvolacího soudu nepodléhá lhůtám uvedeným v § 75c odst. 2 OSŘ. To však 

neznamená, že by odvolací soud neměl rozhodovat bezodkladně. „Okamžik předložení spisu 

k rozhodnutí o odvolání však nelze u předběžného opatření prodlužovat tím, že se stejnopis 

odvolání doručí ostatním účastníkům a vyčká, zda se vyjádří … Ostatně vyplývá z charakteru 

předběžného opatření, že je třeba o odvolání rozhodnout co nejdříve, nečekat, až se vyjádří 

ostatní účastníci a jsou provedeny s tím související administrativní kroky.“161 

Zatímco s podáním řádného opravného prostředku občanský soudní řád počítá, není 

proti rozhodnutí o předběžném opatření podle § 238 odst. 1 písm. f) OSŘ přípustné dovolání. 

2. 10 POSTUP PO VYDÁNÍ USNESENÍ O NAŘÍZENÍ PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ 

Ačkoliv vyhovění návrhu na nařízení předběžného opatření je pro navrhovatele jistě úspěch, 

nelze na základě toho předjímat jeho úspěch i jako žalobce ve věci samé. Vyplývá to 

již ze skutečnosti, že v rámci řízení o předběžném opatření neprobíhá standardní 

                                                 
158 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 463. 
159 Tamtéž, str. 467. 
160 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. et al. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, 

str. 460. 
161 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 454. 



 67 

dokazování.162 Dokazování, jak je známé z běžného civilního řízení sporného, přichází 

na řadu až v rámci řízení o meritu věci. 

Již v návrhu na nařízení předběžného opatření však navrhovatel musí uvést, jaký meritorní 

návrh bude následovat, vyhoví-li soud návrhu na nařízení předběžného opatření. V opačném 

případě by soud postupoval na základě § 75a OSŘ a návrh by odmítl, aniž by navrhovatele 

vyzval k odstranění vad podání.163 

2. 10. 1 NÁROKY UPLATNITELNÉ V ŘÍZENÍ VE VĚCI SAMÉ 

Výčet nároků, které je možné uplatnit v řízení ve věci samé, je ve srovnání s nároky 

uplatnitelnými v rámci řízení o předběžném opatření širší. Vedle typických nároků 

uplatňovaných v návrzích na nařízení předběžného opatření, tj. nárok na zdržení se 

nekalosoutěžního jednání a nárok na odstranění závadného stavu,164 lze uplatnit i ostatní 

nároky vymezené v § 2988 OZ. Navíc lze tedy ve věcech nekalé soutěže uplatnit i nárok 

na přiměřené zadostiučinění, nárok na náhradu škody a nárok na vydání bezdůvodného 

obohacení. Bude-li žalobce se svou žalobou úspěšný, může být navíc vyhověno i návrhu 

žalobce na zveřejnění rozsudku na náklady žalovaného ve smyslu § 155 odst. 4 OSŘ.165 

Je-li nařízeno předběžné opatření, jímž je uloženo odstranění závadného stavu, 

a povinnosti odstranit závadný stav bylo vyhověno, není zcela zřejmé, zda uplatňovat shodný 

odstraňovací nárok i v žalobě. Vrchní soud v Praze se k tomu vyjádřil následovně: „Pokud 

oprávněný předběžným opatřením žádá odstranění určitých prvků jednání a jeho návrhu je 

vyhověno, svou žalobu ve věci samé již nemůže založit na nároku na odstranění závadného 

stavu spočívajícího v těchto prvcích, když tento stav byl v důsledku předběžného opatření 

již odstraněn – byť jen prozatímně, avšak tento stav zde v době rozhodování soudu 

již není.“166 Citované rozhodnutí však považuje odborná literatura za problematické, když 

z něho dovozuje, že by uvedené závěry bylo možné vztáhnout i na zdržovací nárok. 

V takovém případě by nemohly být stejné nároky na zdržení se nekalého soutěžního 

jednání a na odstranění závadného stavu již uplatněny v řízení ve věci samé. Dochází 

přitom k absurdnímu důsledku, že po rozhodnutí ve věci samé by mohl rušitel 

                                                 
162 Obdobně se k tomu vyjádřil i Ústavní soud ČR ve svém usnesení ze dne 5. února 2009, sp. zn. III. ÚS 110/09: 

„… v případě předběžného opatření jde o opatření dočasné povahy s omezenou dobou trvání (§ 77 o. s. ř.), 

jímž v žádném případě není prejudikován výsledek sporu.“ 
163 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 463. 
164 K nárokům obecně uplatnitelným v rámci předběžného opatření srov. § 76 odst. 1 OSŘ. 
165 Všechny uvedené nároky jsou podrobněji popsány v čl. 3. 4. 
166 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 363/98. In: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany 

proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, str. 157. 
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v nekalosoutěžním jednání pokračovat, což by představovalo nepřípustné tolerování 

nekalosoutěžního jednání.167 

S uvedenými závěry autor této práce nesouhlasí. Předně je nutné odmítnout, že by citované 

rozhodnutí Vrchního soudu v Praze mohlo být aplikovatelné i na uplatňování zdržovacích 

nároků ve věci samé. To z něho žádným způsobem nevyplývá a takový extenzivní 

výklad by byl nepřípustný. Pokud naopak dochází k odstranění určitého stavu v rámci 

nařízení předběžného opatření (např. stržení letáků, prostřednictvím nichž je šířena klamavá 

reklama), je skutečně pojmově vyloučeno, aby bylo ve věci samé žalovanému uloženo, 

aby odstranil tento závadný stav opětovně (např. stržené letáky bude mít žalovaný stále 

na skladě, nicméně nebude možné je z veřejných míst, kde byly vylepeny, znovu odstranit). 

Petit uvedený v žalobě by proto mohl směřovat na odstranění definitivní (např. likvidaci 

předmětných letáků) a vedle něho by měl být uplatněn nárok na zdržení se nekalého jednání 

(vylepováním předmětných letáků). Takový postup lze považovat za legitimní 

a nepřipouštějící tolerování nekalosoutěžního jednání. 

2. 10. 2 LHŮTA K PODÁNÍ ŽALOBY 

Za účelem meritorního posouzení věci soud při nařízení předběžného opatření (tj. vyhoví-li 

návrhu) navrhovateli uloží, aby ve lhůtě, kterou mu za tím účelem určí, podal u soudu návrh 

na zahájení řízení (žalobu). V právní praxi postupují navrhovatelé tak, že přímo v návrhu 

na nařízení předběžného opatření soudu sdělí, v jaké lhůtě bude podána žaloba ve věci samé. 

Navrhovatel tím de facto dává soudu na vědomí, jakou lhůtu bude k přípravě žaloby 

potřebovat, a soud takové žádosti zpravidla vyhoví. Nelze samozřejmě očekávat, že by sdělení 

navrhovatele o záměru podat žalobu ve lhůtě 3 měsíců vedlo bez dalšího skutečně 

k poskytnutí takové lhůty ze strany soudu, nicméně např. lhůta 1 měsíc je zcela běžně soudy 

akceptována. To se samozřejmě vztahuje jen na případy, kdy je předběžné opatření nařízeno 

před podáním žaloby. 

Je-li návrh na nařízení předběžného opatření podán společně s žalobou nebo je-li 

předběžné opatření nařízeno podle § 102 odst. 1 OSŘ (tj. po zahájení řízení), soud 

navrhovatele k podání žaloby nevyzývá. 

                                                 
167 ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 

str. 157 – 158. 
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Odborná literatura dále uvádí, že soud navrhovatele k podání žaloby nevyzývá 

ani za situace, že bude nařízené předběžné opatření omezeno na určitou dobu.168, 169 

S tímto názorem však autor této práce zásadně nesouhlasí. 

Předběžné opatření má vždy dočasný charakter. Lze konstatovat, že předběžné opatření 

zaniká nejpozději rozhodnutím ve věci samé, resp. uplynutím patnáctidenní lhůty 

od vykonatelnosti rozhodnutí, kterým bylo návrhu ve věci samé vyhověno, z čehož lze 

dovodit, že předběžné opatření je ve všech případech omezeno na určitou dobu (byť 

bez možnosti předem určit, jak dlouhá doba to v dané situaci bude).170 I z jazykového výkladu 

§ 76 odst. 3 OSŘ lze vyložit, že druhá věta předmětného ustanovení není alternativou k větě 

první. Proto i když bude soudem předběžné opatření omezeno jen na určenou dobu 

(např. 12 měsíců od právní moci usnesení o nařízení předběžného opatření), musí soud 

navrhovatele vyzvat k podání žaloby. Po vydání pravomocného rozhodnutí ve věci samé je 

totiž namístě uplatňovat svá práva prostřednictvím vykonávacího řízení (výkonem rozhodnutí 

nebo exekucí); předběžným opatřením nelze nahrazovat tyto tradiční prostředky ochrany práv 

úspěšných účastníků řízení.171 Ostatně občanský soudní řád upravuje předběžné opatření 

před zahájením řízení (§ 74 a násl. OSŘ) a předběžné opatření po zahájení řízení 

(§ 102 OSŘ), nikoliv předběžné opatření po skončení řízení.172 

Přes výše uvedené je však patřičné poukázat na usnesení Ústavního soudu ČR, 

které zastává přesně opačný názor, když se v něm uvádí: „Nařízení předběžného opatření 

pro obavu, že by výkon soudního rozhodnutí mohl být ohrožen, zásadně vyžaduje, 

aby oprávněnému svědčilo rozhodnutí, případně listina, která je titulem pro výkon rozhodnutí 

…“.173 

                                                 
168 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 463: „… v případě vyhovění návrhu na předběžné opatření 

před zahájením řízení je nutné v usnesení navrhovateli uložit, aby podal návrh, kterým se soud bude zabývat 

meritorně a s konečnou platností určí, kdo vyhraje spor (na čí straně je právo). Výjimku tvoří předběžné opatření 

vydané pouze na určitou dobu.“ 
169 Nařízení předběžného opatření i po skončení řízení ve věci samé připouští rovněž starší literatura. HANDL, 

V., RUBEŠ, J. et al. Občanský soudní řád – komentář. I. díl. Praha: Panorama, 1985, str. 327: „… předběžná 

opatření jsou však výjimečně přípustná i v době po skončeném řízení ve věci samé, avšak jen potud, je-li obava, 

že navržený způsob výkonu jinak vykonatelného rozhodnutí nepovede k uspokojení nároku oprávněného a je-li 

současně obava, že by výkon soudního rozhodnutí jiným způsobem mohl být mezi tím ohrožen.“ 
170 Dočasnost předběžného opatření lze samozřejmě zajistit tím, že bude trvat jen po určitou v usnesení 

vymezenou dobu. 
171 Autor této práce si je vědom, že jeho názor na tuto problematiku je ojedinělý, nicméně odborná literatura 

nenabízí argumentaci, která by jej přesvědčila o opaku. 
172 Jiné názory nabízí např. JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g 

občanského soudního řádu. Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 451. 
173 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 20. června 2007, sp. zn. III. ÚS 36/07. 
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Lhůta podle § 76 odst. 3 věty prvé OSŘ, ve které je navrhovateli uloženo, aby podal 

žalobu, je lhůtou soudcovskou. Navrhovatel proto může u soudu žádat o její prodloužení. 

Pokud by žalobu ve stanovené lhůtě nepodal, mělo by to za následek zánik předběžného 

opatření, včetně všech důsledků s tím spojených. 

Je nutné důsledně odlišovat okamžik, kdy byla žaloba odeslána soudu, resp. orgánu, 

který má povinnost ji doručit, od okamžiku, kdy byla žaloba soudu skutečně doručena. „Lhůta 

stanovená navrhovateli usnesením o nařízení předběžného opatření k podání návrhu 

na zahájení řízení (žaloby) není svoji povahou procesní lhůtou k provedení úkonu, již má 

na mysli ustanovení § 55 a násl. o.s.ř.; jde o to, že soud je povolán vymezit dobu, ve které je 

třeba podat žalobu (zahájit řízení) s důsledky pro případ, že se tak nestane zániku 

předběžného opatření, které bylo dříve nařízeno. Podat návrh na zahájení řízení (žalobu) 

znamená zahájit řízení, což ve smyslu § 82 odst. 1 o.s.ř. nastává dojitím návrhu soudu. 

Na rozdíl od lhůt procesních vyjma těch, u nichž to zákon výslovně zakazuje nelze zmeškání 

lhůty podle § 76 odst. 3, věty první, o.s.ř. (stejně jako ostatních hmotněprávních lhůt) 

prominout. Pro zachování lhůty je nezbytné, aby návrh na zahájení řízení (žaloba) nejpozději 

posledního dne lhůty došel soudu; nestačí tedy, jako je tomu u lhůt určených k procesnímu 

úkonu účastníka v daném řízení, tj. lhůt procesněprávních …, aby poslední den lhůty byla 

žaloba odevzdána orgánu, který má povinnost ji doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Tomu 

odpovídá i úprava provedená § 82 odst. 1 o.s.ř., podle něhož je řízení (tedy i řízení, jež má 

na mysli ustanovení § 76 odst. 3 o.s.ř.) zahájeno dnem, kdy návrh na jeho zahájení dojde 

soudu, nikoliv dnem, kdy žaloba byla odevzdána orgánu za účelem doručení soudu.“174 

Z uvedeného je zřejmé, že lhůta k podání žaloby je zachována pouze za předpokladu, že je 

žaloba nejpozději v poslední den stanovené lhůty doručena soudu. 

Osoba, proti níž návrh na nařízení předběžného opatření směřuje, by si měla u příslušného 

soudu ověřit, zda byla žaloba podána ve lhůtě. Pokud žaloba nebyla podána nebo byla podána 

po lhůtě, zaniká předběžné opatření automaticky bez dalšího.175 

Povinnost podat ve stanovené lhůtě žalobu je ve smyslu § 14 ZRŘ splněna i tehdy, 

pokud je podána stálému rozhodčímu soudu nebo rozhodci. Platnost předběžného opatření 

bude v takovém případě zachována.176 

                                                 
174 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. ledna 2005, sp. zn. 20 Cdo 2647/2003. 
175 K tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. června 2009, sp. zn. 20 Cdo 5478/2007. 
176 BĚLOHLÁVEK, A. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2004, str. 175. 



 71 

2. 11 DŮSLEDKY NEDODRŽENÍ NAŘÍZENÉHO PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ 

Vyhoví-li soud návrhu na nařízení předběžného opatření, nemusí to ještě znamenat 

jeho bezvýhradné respektování ze strany účastníka, proti němuž návrh směřoval. Občanský 

soudní řád postihuje právní jednání, které učiní ten, pro něhož je výrok vykonatelného 

usnesení o nařízení předběžného opatření závazný, neplatností. 

Ani zákonný důsledek porušení předběžného opatření spočívající v neplatnosti právního 

jednání, se kterým počítá § 76f odst. 1 OSŘ, však nemusí být dostatečný. V takovém případě 

je namístě, aby navrhovatel inicioval řízení, v rámci něhož bude účastník donucen, 

příp. donucován, předběžné opatření respektovat. 

Donucení respektovat nařízené předběžné opatření může probíhat v režimu výkonu 

rozhodnutí dle § 251 OSŘ a násl. nebo v režimu exekučního řízení v souladu se zákonem 

č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EŘ“ nebo „exekuční řád“).177 

Vzhledem k tomu, že výkon rozhodnutí a exekuční řízení jsou natolik obsáhlou a relativně 

samostatnou materií, která výrazně překračuje rozsah a zaměření této práce, je další část 

orientována na případy porušování nařízeného předběžného opatření, které je 

v nekalosoutěžních věcech nejčastější, a to nerespektování povinnosti zdržet se určitého 

jednání. 

2. 11. 1 VÝKON ROZHODNUTÍ 

Návrh na soudní výkon rozhodnutí může podat oprávněný, nesplní-li povinný dobrovolně, 

co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí.  

Návrh se podává k obecnému soudu povinného, není-li stanoveno jinak. Výjimky z tohoto 

pravidla, příp. pravidla pro určení jiného místně příslušného soudu, nemá-li povinný obecný 

soud nebo jeho obecný soud není v České republice, jsou uvedeny v § 252 OSŘ. 

                                                 
177 Ustanovení § 251 odst. 2 ve spojení s § 251 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

účinném do 31. prosince 2013, způsobovalo v praxi nejistotu, zda lze v uvedených případech rovněž provádět 

výkon rozhodnutí nebo je přípustná toliko exekuce dle exekučního řádu. Právní praxe se s problematickým 

ustanovením vypořádala tak, že výkon rozhodnutí byl nařizován a prováděn na základě § 251 odst. 2 písm. b), 

který stanovil: „Soud nařizuje a provádí výkon rozhodnutí … nejde-li o exekuční titul, který lze vykonat podle 

správního řádu nebo daňového řádu“. Výkladově problematické ustanovení však bylo zákonem č. 293/2013 Sb., 

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 

změněno do stávající podoby. 
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Výkon rozhodnutí u nezastupitelného jednání 

Ukládá-li nařízené a vykonatelné předběžné opatření povinnému určitou povinnost 

k nezastupitelnému jednání,178 které nemůže být splněno jinou osobou (tj. právě povinnost 

zdržet se určitého jednání – např. nevyrábět či neprodávat určité výrobky), bude namístě 

navrhnout výkon rozhodnutí uložením pokuty. 

Pokutu lze uložit na základě § 351 odst. 1 OSŘ na návrh oprávněného s tím, že výše 

pokuty uložené povinnému nesmí přesáhnout 100.000,- Kč. Pokuty přitom připadají státu. 

Výši pokuty navrhuje oprávněný, nicméně jeho návrhem není soud vázán. Výši 

pokuty by měl soud stanovovat tak, aby byla přiměřená. Měl by se proto vyvarovat stanovení 

takové výše pokuty, aby byla pro povinného likvidační, nicméně měla by si zachovat sankční 

charakter. Při stanovování její výše je nezbytné vycházet z povahy a významu vynucované 

povinnosti, jakož i z poměrů povinného.179 Není ani vyloučeno, aby za účelem zjištění 

poměrů povinného bylo nařízeno jednání.180 

„Proti závěru soudu o výši pokuty může podat odvolání jak povinný (zpravidla), 

tak oprávněný.“181, 182 

Pro účely výkonu rozhodnutí je podstatné, že soud nezkoumá, zda byla uložená povinnost 

ze strany povinného splněna či nikoliv a vychází pouze z tvrzení oprávněného.183 Zdánlivě 

proto může podaný návrh na výkon rozhodnutí sloužit jako prostředek konkurenčního boje. 

Povinnému je však umožněno využít právních prostředků pro zamezení negativních důsledků 

s tím spojených. 

                                                 
178 K tomu srov. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. ledna 2002, sp. zn. 18 Co 17/2002. In: 

DRÁPAL, L., BUREŠ, J. et al. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, 

str. 2716: „Soud ve věcech výkonu rozhodnutí provedením prací a výkonů není vázán volbou způsobu výkonu 

rozhodnutí navrženou oprávněným. Pokud je tato volba nesprávná, je soud oprávněn posoudit, zda jde o případ 

zastupitelného či nezastupitelného plnění, výkon rozhodnutí pak nařídí správným způsobem; navržený nesprávný 

způsob výkonu rozhodnutí tak není důvodem k zamítnutí návrhu.“ 
179 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J. et al. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 1334. 
180 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha V. § 251-376 občanského soudního 

řádu. Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 561. 
181 Tamtéž, str. 562. 
182 Uvedené je potvrzeno i soudní praxí. K tomu srov. např. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 

15. prosince 2009, sp. zn. 69 Co 352/2009. In: usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 15. dubna 2010, sp. zn.  

I. ÚS 575/10. 
183 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. února 2009, sp. zn. 20 Cdo 2101/2007: „Je výrazem ustálené 

soudní praxe …, že při nařízení výkonu rozhodnutí soud nezjišťuje, zda (v jakém rozsahu) povinný vymáhanou 

povinnost dobrovolně splnil, popř. zda ve smyslu § 351 odst. 1 o.s.ř. „jinou“ povinnost porušil nebo se jí 

podrobil (v tomto směru vychází z tvrzení oprávněného v návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí). Okolnosti 

takové povahy mohou být hodnoceny jen v řízení o zastavení výkonu rozhodnutí, které předpokládá provádění 

dokazování …“. Obdobně např. i usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. března 2014, sp. zn. 26 Cdo 82/2014. 
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Odklad provedení výkonu rozhodnutí 

Pro povinného může být provedení výkonu rozhodnutí spojeno se značně negativními 

důsledky. Při splnění podmínek stanovených § 266 OSŘ však lze dosáhnout odložení 

provedení výkonu rozhodnutí. 

Odkladu provedení výkonu rozhodnutí může povinný dosáhnout, jestliže: (a) se ocitl 

v nepříznivém postavení; (b) bez své viny; (c) po přechodnou dobu; a (d) oprávněný by nebyl 

odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. 

Nepříznivé postavení povinného spočívá v hrozbě (postačuje potenciální ohrožení) zvlášť 

nepříznivých následků pro povinného nebo jeho rodinné příslušníky.184 V případě 

právnických osob přitom bude posledně uvedené pojmově vyloučeno;185 u fyzické 

osoby – podnikatele však o naplnění uvedeného kritéria samozřejmě uvažovat lze. Absence 

zavinění povinného (patrně v jakékoliv formě) je druhou podmínkou, přičemž zavinění 

povinného nebude nepochybně dáno např. v případě přírodní katastrofy, resp. obecně 

v případech vis maior. Další podmínkou je přechodný charakter nepříznivého postavení 

povinného. Zajímavá je v tomto ohledu problematika druhotné platební neschopnosti, 

nicméně za určitých okolností by dle autora této práce mohla i tato argumentace obstát.186 

Konečně poslední podmínkou je, že odkladem výkonu rozhodnutí nedojde k vážnému 

poškození oprávněného. Jedná-li se však o uložení pokuty pro porušení nařízeného 

předběžného opatření, lze si jen obtížně představit, že by odkladem výkonu rozhodnutí byl 

oprávněný poškozen, když pokuty připadají státu. To však neplatí, pokud by povinný nařízené 

předběžné opatření nerespektoval ani v době podání návrhu na odklad výkonu rozhodnutí 

(v důsledku porušování nařízeného předběžného opatření nepochybně oprávněnému škoda 

vzniknout může). 

Zatímco dle výše uvedeného může soud odložit výkon rozhodnutí jen na návrh, dle § 266 

odst. 2 OSŘ může soud přistoupit k odložení výkonu rozhodnutí i bez návrhu, jestliže lze 

důvodně očekávat zastavení výkonu rozhodnutí. „Aniž by to bylo v textu zákona výslovně 

uvedeno, je třeba ustanovení vykládat tak, že musí jít o očekávání důvodné a v dohledné době. 

                                                 
184 V praxi se lze setkat s tvrzením povinných, že by pro ně měla uložená pokuta v konkrétním případě 

(zejména pak v konkrétní době) likvidační charakter. To však zpravidla nebude bez přistoupení dalších okolností 

postačovat. 
185 Je proto nezbytné odmítnout zdůvodnění, že uložení pokuty by mělo např. pro rodinné příslušníky jediného 

společníka a jednatele společnosti s ručením omezeným zvlášť nepříznivé důsledky.  
186 Reálně si lze totiž představit, že bezodkladným uhrazením pokuty by byl povinný existenčně ohrožen (musel 

by propouštět, uzavřít provozovnu apod.), ačkoliv jeho významný věřitel je v prodlení a úhrada dlužné 

částky se očekává v nejbližší době. 
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Za důvod pro odklad přitom nelze bez dalšího považovat například samotnou skutečnost, 

že povinný podal odvolání proti rozhodnutí, které je předběžně vykonatelné … S takovýmto 

návrhem by povinný mohl být úspěšný pouze tehdy, jestliže by tvrdil a prokázal existenci 

takových okolností, ze kterých by bylo zřejmé, že je pravděpodobné, že se svým odvoláním 

bude úspěšný.“187 

V odborné literatuře nepanuje shoda ohledně možnosti oprávněného navrhnout odklad 

výkonu rozhodnutí,188 nicméně autor této práce zastává právní názor, že v případě 

odkladu dle § 266 odst. 2 OSŘ může návrh podat i oprávněný. Je totiž nepochybné, 

že i oprávněný si může být vědom, že většího uspokojení své pohledávky docílí, přistoupí-li 

se k výkonu rozhodnutí až později. V případě uložení pokuty povinnému dle § 351 OSŘ 

pak nelze vyloučit, že oprávněný nebude mít na uložení pokuty dále zájem 

(např. dostane-li se oprávněný z jakéhokoliv důvodu do stavu důkazní nouze) 

z obavy o následné uplatňování náhrady újmy ze strany povinného.189 

Je-li podán návrh na odklad provedení výkonu rozhodnutí, je na osobě 

domáhající se odkladu, aby tvrdila rozhodné skutečnosti a současně označila důkazy 

k prokázání svých tvrzení. Aby byl návrh určitý, musí v něm být dále jednoznačně vymezena 

doba, na kterou je požadován odklad. „Tato doba přitom nemusí být vymezena jen konkrétním 

datem či uplynutím určitého časového období (např. pěti měsíců od podání návrhu na odklad) 

a její konec lze vymezit i událostí, u které je jisté, že nastane, není ale zřejmé, kdy k tomu 

dojde (např. pravomocným skončením konkrétního soudního řízení, jehož výsledek má mít 

význam pro další pokračování výkonu rozhodnutí).“190 

Zastavení výkonu rozhodnutí 

Nezřídka se lze setkat se snahou povinného o zvrácení důsledků spočívajících v uložení 

pokuty, a to podáním odvolání proti usnesení, kterým byla uložena pokuta. Uvedený postup 

ovšem nemá oporu v právních předpisech a proto nelze takové odvolání úspěšně uplatnit.191 

                                                 
187 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha V. § 251-376 občanského soudního 

řádu. Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 91. 
188 Srov. např. KURKA, V., DRÁPAL, L. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, 

str. 333: „Legitimovaným k návrhu na odklad exekuce je z povahy věci vždy – a výlučně – povinný. Oprávněný 

legitimaci k návrhu podle § 266 o.s.ř. nemá, a podal-li by jej přesto, soud jej pro tento nedostatek zamítne …“. 
189 Ke vztahu uložení pokuty a přistoupení k jejímu vymáhání v případě zastavení výkonu rozhodnutí viz dále. 
190 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha V. § 251-376 občanského soudního 

řádu. Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 92. 
191 K tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. dubna 2005, sp. zn. 20 Cdo 876/2004: „V obecné 

rovině platí, že při věcném posuzování návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí soud zkoumá, zda exekuční titul byl 

vydán orgánem, který k tomu měl pravomoc, zda je vykonatelný (materiálně i formálně), zda 

oprávněný a povinný jsou věcně legitimováni, zda je výkon navrhován v takovém rozsahu, který postačí 
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„Námitku, že povinnost zdržet se určitého chování nebo chování jiného strpět neporušil, 

nemůže proto povinný úspěšně uplatnit v odvolání, a to ani proti rozhodnutí, jímž byl výkon 

rozhodnutí nařízen, ani proti rozhodnutí, jímž byla uložena další pokuta, ale jen návrhem 

na zastavení výkonu rozhodnutí.“192 Uvedený postup byl rovněž posouzen Ústavním soudem 

ČR, který jej shledal ústavně konformním.193 

Ohledně zdržovacích nároků lze dále poukázat na rozhodovací praxi k důvodům 

pro zastavení výkonu rozhodnutí. „S ohledem na to, že povinnost zdržet se jednání je 

povinnému exekučním titulem uložena do blíže nespecifikované doby a ani v případě, 

že se povinný chová v souladu s titulem, nelze dovozovat, že uložená povinnost tím zanikla, 

není užitelný … důvod zastavení podle § 268 odst. 1 písm. g) o.s.ř., ale výkon rozhodnutí 

je třeba zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř.“194 Přestože předběžná opatření 

ukládají povinnosti nejvýše do doby, než bude vydáno rozhodnutí ve věci samé 

(a jedná se tedy o povinnosti uložené jen na určitou dobu), není důvod, aby se závěry uvedené 

v citovaném rozhodnutí neuplatnily i na výkon rozhodnutí týkající se povinnosti uložené 

předběžným opatřením. 

Naopak dochází-li i nadále k porušování předběžného opatření a uložení pokuty nemá 

požadovaný efekt, může oprávněný opakovaně navrhovat uložení pokuty, dokud nebude 

předběžné opatření ze strany povinného respektováno. Soud v takovém případě (výlučně 

však na návrh oprávněného) přistoupí k uložení další pokuty v přiměřené výši, 

a to i opakovaně, přičemž již není vázán horním limitem pokuty ve výši 100.000,- Kč.  

Byla-li pokuta již jednou uhrazena, soud ji povinnému nevrátí. Jednotný názor ovšem není 

v otázce, zda se usnesením uložená pokuta bude vymáhat, jestliže dojde k zastavení výkonu 

rozhodnutí před jejím uhrazením z důvodu, že byl nařízen bezdůvodně (např. byla-li 

povinnost uložená předběžným opatřením splněna před podáním návrhu na nařízení výkonu 

                                                                                                                                                         
k uspokojení oprávněného, zda k vydobytí peněžité pohledávky nepostačuje výkon nařízený nebo navržený jiným 

způsobem, zda právo není prekludováno a zda navržený způsob výkonu na peněžité plnění není zřejmě 

nevhodný.“ Obdobně usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2013, sp. zn. 31 Co 326/2013: „Soud 

při nařízení výkonu rozhodnutí zkoumá jednak existenci a jednak vykonatelnost rozhodnutí, které je pokladem 

výkonu. Dále zkoumá, zda návrh na výkon rozhodnutí je s vykonatelným rozhodnutím v souladu, zda výkon 

rozhodnutí není navrhován způsobem nepřípustným (§ 257, § 258 o. s. ř.) nebo zřejmě nevhodným (§ 264 odst. 1 

o. s. ř.), a zda osoby, které v řízení o výkon rozhodnutí vystupují jako oprávněný a povinný jsou totožné s těmi, 

jimž bylo v nalézacím řízení přiznáno určité právo a uložena odpovídající povinnost. Věcnou správnost 

vykonávaného rozhodnutí soud přezkoumávat nemůže, stejně jako nepřihlíží k tomu, zda povinný uloženou 

povinnost splnil, popřípadě v jakém rozsahu. … Pokud povinná tvrdí, že uloženou povinnost splnila, 

může se domáhat zastavení výkonu rozhodnutí.“ 
192 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J. et al. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 1334. 
193 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 15. dubna 2010, sp. zn. I. ÚS 575/10. 
194 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. února 2009, sp. zn. 20 Cdo 2101/2007. 
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rozhodnutí).195 Spíše se však lze přiklonit k závěru, že po zastavení výkonu rozhodnutí 

by nemělo být pokračováno v nařízeném výkonu a uložená pokuta by tedy neměla být dále 

vymáhána (ostatně pokračovat v nařízeném výkonu rozhodnutí i po jeho zastavení je pojmově 

vyloučeno), když zastavením výkonu rozhodnutí se řízení končí. Navíc, mělo-li by být 

pokračováno ve vymáhání uložené pokuty, omezovalo by se usnesení o zastavení 

výkonu rozhodnutí (vedle skončení příslušného vykonávacího řízení) prakticky jen 

na rozhodnutí o náhradě nákladů řízení. Opačný právní názor zřejmě akcentuje vymáhání 

uložené pokuty jakožto relativně samostatnou část vykonávacího řízení, na niž zastavení 

řízení nemá žádný vliv (vynucování povinnosti je prováděno ukládáním pokut a jejich 

vymáhání je toliko navazujícím krokem). 

Náhrada nákladů řízení 

Vzhledem k tomu, že pro nařízení výkonu rozhodnutí soud nezkoumá, zda povinný svou 

povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím splnil, bude v řízení o zastavení výkonu 

rozhodnutí rozhodováno o procesním zavinění – důvodech vedoucích k zastavení výkonu 

rozhodnutí.196 „Jde v podstatě o posouzení, zda se oprávněný (ten, kdo podal návrh na výkon 

rozhodnutí, nebo ten, jehož návrh se považuje za přistoupení k řízení) nedopustil 

před nařízením výkonu rozhodnutí nebo při jeho provádění procesního zavinění. O procesním 

zavinění oprávněného lze – obecně řečeno – uvažovat všude tam, kde nezachoval při podání 

návrhu na výkon rozhodnutí nebo při jeho provádění potřebnou míru pečlivosti a kde 

proto přistoupil bezdůvodně k vymáhání splnění povinnosti cestou výkonu rozhodnutí, 

popřípadě kde ve vykonávacím řízení bezdůvodně pokračoval.“197, 198 V praxi by se mohlo 

jednat o to, že by povinný své povinnosti zdržet se určitého jednání dostál již před nařízením 

výkonu rozhodnutí, anebo až po uložení první pokuty, avšak oprávněný by bezdůvodně 

navrhoval uložení dalších pokut. V těchto případech by bylo namístě dovozovat procesní 

                                                 
195 K tomu srov. JIRMANOVÁ, M. Komentář k § 351 zákona č. 99/1963 Sb. Wolters Kluwer ČR. In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 18. 12. 2014]: „V případě, že taková pokuta dosud 

zaplacena nebyla, je zastáván názor, že soud ji bude nadále po povinném vymáhat. Objevuje se však i názor, 

že v důsledku zastavení výkonu rozhodnutí se již ve vymáhání uložené pokuty nepokračuje.“ Zmiňovaný opačný 

názor in: TRIPES, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 706: „Zastavení výkonu 

rozhodnutí spočívá jen v tom, že se nepokračuje v nařízeném výkonu rozhodnutí, avšak ani zastavením 

výkonu se neruší účinky nařízeného výkonu, které byly předtím provedeny … Pokud jde o pokutu, pak to vlastně 

znamená, že pokud pokuta nebyla dosud zaplacena, nebude soud pokračovat v nařízeném výkonu a nebude 

již ani vymáhat uloženou pokutu.“ 
196 Vychází se přitom z § 271 OSŘ. 
197 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. et al. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, 

str. 2265. 
198 Ať už by se tedy jednalo o to, že by povinný své povinnosti zdržet se určitého jednání dostál 

již před nařízením výkonu rozhodnutí, anebo až po uložení první pokuty, avšak oprávněný by bezdůvodně 

navrhoval uložení dalších pokut, bylo by namístě dovozovat procesní zavinění oprávněného, byť v případě 

uvedeném na druhém místě jen za následně navrhované, resp. uložené, pokuty. 
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zavinění oprávněného, byť v případě uvedeném na druhém místě jen za následně navrhované, 

resp. uložené, pokuty.199 

Bylo-li by dovozeno procesní zavinění oprávněného, náležela by povinnému nejen náhrada 

nákladů, které vynaložil v souvislosti se zastavením výkonu rozhodnutí, ale rovněž případná 

náhrada nákladů za předcházející řízení. Zde je prolomena zásada, že soud je vázán svým 

rozhodnutím (ať už pravomocným či nepravomocným). Pokud ovšem povinný již náhradu 

nákladů přiznanou oprávněnému za nařízený výkon rozhodnutí, příp. i za odvolání 

proti nařízenému výkonu rozhodnutí, uhradil, nedošlo by ke zrušení rozhodnutí. V této situaci 

by soud uložil oprávněnému, aby tyto náklady v odpovídající výši nahradil povinnému.200 

Autor této práce však zastává právní názor, že by v takovém případě neměla být 

bez dalšího povinnému automaticky přiznána celá částka, kterou povinný uhradil 

za předcházející řízení. Např. dle výše nastíněného častého postupu povinných, kteří podávají 

odvolání, byť tímto procesním prostředkem nemohou být jejich námitky vypořádány (byla-li 

uložená povinnost splněna, je nezbytné navrhovat zastavení řízení, nikoliv podávat odvolání), 

není důvodné, aby jim i tato náhrada nákladů řízení byla „vrácena“, když se nejedná o účelně 

vynaložené náklady povinného. 

Samozřejmě nelze-li oprávněnému přičítat procesní zavinění pokud jde o zastavení 

výkonu rozhodnutí,201 bude náhrada nákladů přiznána naopak oprávněnému, a to nejen 

za řízení o zastavení výkonu rozhodnutí, nebylo-li o takových nákladech doposud 

rozhodnuto.202 

Opakované nařízení výkonu rozhodnutí uložením pokuty 

Byl-li výkon rozhodnutí zastaven, není tím dotčena možnost oprávněného 

domáhat se znovu nařízení výkonu rozhodnutí s tvrzením, že ze strany povinného dochází 

k porušování vykonatelného rozhodnutí. Nemůže však být pokračováno ve výkonu 

                                                 
199 Naopak pokud by byl exekuční titul v průběhu výkonu rozhodnutí zrušen, nelze to přičítat oprávněnému, 

jestliže v době podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí byl exekuční titul formálně i materiálně 

vykonatelný. K tomu blíže nález Ústavního soudu ČR ze dne 19. srpna 2010, sp. zn. II. ÚS 594/10. 
200 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. et al. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, 

str. 2266. 
201 Typicky z důvodu, že po uložení pokuty začal povinný vykonatelné rozhodnutí respektovat 

(zdržel se nežádoucího a soudním rozhodnutím zakázaného jednání) a proto oprávněný již k dalším návrhům 

na uložení pokuty nepřistoupil. 
202 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J. et al. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 958. 



 78 

již zastaveného rozhodnutí a v rámci něho ukládat další pokuty, ale bude muset být podán 

nový návrh na výkon rozhodnutí.203 

Skončení vykonávacího řízení 

Obecně platí, že vykonávací řízení končí buď splněním vymáhaného nároku povinným 

včetně nákladů tohoto výkonu, nebo zastavením výkonu rozhodnutí. 

O prvně uvedený způsob skončení nařízeného výkonu rozhodnutí se však bude jednat 

pouze v případě, že dojde k uspokojení nároku oprávněného na základě úkonů prováděných 

soudem. Ke skončení vykonávacího řízení tímto způsobem však nedojde, jestliže povinný 

splní vymáhaný nárok dobrovolně mimo rámec výkonu rozhodnutí.204 Pokud tedy povinný 

dobrovolně upustí od nedovoleného jednání až po nařízení výkonu rozhodnutí, nebude 

to důvodem pro zastavení řízení, a vykonávací řízení tudíž nemůže skončit dříve, než bude 

uhrazena uložená pokuta. 

Ani uhrazením pokuty povinným však bez dalšího vykonávací řízení nekončí. Není ničím 

výjimečným, když se při povinnosti zdržet se určitého jednání povinný nedovoleného jednání 

nedopouští permanentně, ale právě jen v určitých cyklech (nárazově; např. opakovaným 

prodejem zboží, čehož se měl dle nařízeného předběžného opatření zdržet). V této souvislosti 

je nutné zohlednit možnost opakovaného ukládání pokut, nesplní-li povinný vykonávané 

rozhodnutí. Při opakovaném ukládání pokut se nepochybně nejedná o nové řízení, 

ale o pokračování řízení původního.205 Z uvedeného je zřejmé, že v případě výkonu 

rozhodnutí pro porušení povinnosti zdržet se určitého jednání lze okamžik skončení výkonu 

rozhodnutí (pro splnění vymáhané povinnosti) určit jen obtížně, jelikož povinný může 

nařízené předběžné opatření porušit opětovně za týden, měsíc či třeba i rok.206, 207 

Na tom nic nemění ani formulace § 351 odst. 1 OSŘ, věta druhá, kde se uvádí: „Nesplní-li 

povinný ani poté vykonávané rozhodnutí, ukládá mu soud na návrh oprávněného další 

přiměřené pokuty, dokud výkon rozhodnutí nebude zastaven“, jelikož žádné zvláštní 

ustanovení OSŘ zastavení řízení z tohoto důvodu neumožňuje. Citované ustanovení je zřejmě 

                                                 
203 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. et al. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, 

str. 2714. 
204 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha V. § 251-376 občanského soudního 

řádu. Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 102 – 103. 
205 Tamtéž, str. 103: „Pokuta je ukládána v rámci téhož řízení, nezahajuje se tedy řízení nové.“ 
206 Případnou námitku, že k opakovanému ukládání pokut lze přistoupit jen za předpokladu trvajícího neplnění 

vykonávaného rozhodnutí, je nezbytné odmítnout, jelikož v opačném případě by v určitých situacích (např. právě 

u naznačeného zdržovacího nároku) bylo prakticky vyloučeno opakované uložení pokuty. 
207 V případě povinnosti zdržet se určitého jednání uložené rozsudkem ve věci samé navíc nelze určit dobu trvání 

uložené povinnosti ani okamžikem rozhodnutí ve věci samé (jako tomu zpravidla bývá u předběžných opatření). 
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nezbytné vykládat tak, že v případě zastavení vykonávacího řízení je nutné zahájit 

řízení nové, ve kterém nemůže první pokuta přesáhnout částku 100.000,- Kč; 

nejedná se o ustanovení upravující zvláštní případ zastavení řízení. 

Vykonávací řízení tak vedle zastavení řízení může nepochybně skončit i uhrazením pokuty 

za současného splnění vymáhané povinnosti, avšak okamžik skončení takového výkonu 

rozhodnutí nebude snadné určit.208 

Náhrada újmy 

Jak je uvedeno výše, uložená pokuta má sankční charakter a povinný je prostřednictvím 

ní donucován ke splnění své povinnosti uložené vykonatelným rozhodnutím 

(usnesením o nařízení předběžného opatření). Není však žádnou paušalizovanou náhradou 

oprávněnému, jelikož připadá státu, a proto i přes uložení a uhrazení pokuty ze strany 

povinného je zachován oprávněnému nárok na náhradu újmy. Navíc je pro vyloučení 

pochybností toto zákonem stanoveno výslovně, když § 351 odst. 2 OSŘ uvádí, že zaplacením 

pokut se povinný nezprošťuje povinnosti nahradit újmu. 

Naopak uhradí-li povinný pokutu uloženou soudem, ačkoliv nebyl návrh na nařízení 

výkonu rozhodnutí podán ze strany oprávněného důvodně (typicky pokud byla povinnost 

uložená předběžným opatřením splněna ještě před podáním návrhu na nařízení výkonu 

rozhodnutí), může se povinný domáhat po oprávněném náhrady způsobené újmy (zpravidla 

ve výši pokuty, příp. i ušlého zisku s tím spojeného). 

Oba případné nároky je možné proti druhé straně uplatňovat podle části třetí občanského 

soudního řádu. 

2. 11. 2 EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ 

Alternativou k výkonu rozhodnutí dle občanského soudního řádu je exekuční řízení. 

Exekuční řízení se vyznačuje některými specifickými postupy a zejména pak rozdělením 

rozhodovací činnosti mezi exekutora a příslušný soud. Je-li exekutor povolán k rozhodování, 

je jeho rozhodnutí prakticky postaveno na roveň rozhodnutí soudu prvého stupně 

(tj. okresního soudu). 

Exekuce je zahajována na základě exekučního návrhu podaného z důvodu, že povinný 

dobrovolně nesplní, co mu ukládá exekuční titul (nařízené předběžné opatření). Exekutor, 

kterému návrh došel, následně požádá exekuční soud o pověření a o nařízení exekuce. 

                                                 
208 V praxi však s výše uvedeným problémy nejsou a jedná se spíše o teoreticko-právní problematiku. 
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Exekuce u nezastupitelného jednání 

Ustanovení § 73 EŘ uvádí: „Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci ukládající 

jinou povinnost než zaplacení peněžité částky přiměřeně ustanovení občanského soudního 

řádu upravující výkon rozhodnutí k uspokojení nepeněžitých plnění.“ Občanský soudní 

řád pak mezi uspokojením práv na nepeněžité plnění uvádí vedle vyklizení, odebrání 

věci a rozdělení společné věci právě i provedení prací a výkonů, pod které nezastupitelné 

jednání týkající se zdržovacího nároku spadá.209 Až na určitou modifikaci obsaženou v § 72 

odst. 2 a 3 EŘ, jakož i s ohledem na specifika vyplývající z exekučního řízení jako takového, 

lze proto odkázat na to, co je uvedeno výše u výkonu rozhodnutí. 

Pokuty ukládá exekutor podle zásad uvedených v § 351 OSŘ. Není přitom nutné vyčkat 

na uplynutí třicetidenní lhůty dle § 46 odst. 6 EŘ, a to z důvodu, že splnění povinnosti 

(zdržení se nedovoleného jednání) až v průběhu exekučního řízení nemá bez dalšího vliv 

na povinnost uhradit pokutu (k možnosti zastavení exekuce viz dále); i před uplynutím 

uvedené lhůty lze proto přistoupit k opakovanému uložení pokuty. Exekutor ukládá pokuty 

pouze na návrh oprávněného. Navrhovanou výší pokuty přitom není vázán. Návrh je 

adresován exekutorovi, který o něm rozhoduje přímo (nikoliv snad prostřednictvím 

exekučního soudu).210 

„Pokuty uložené při exekuci provedením prací nebo výkonů podle § 351 občanského 

soudního řádu připadají státu a povinný je vždy povinen pokuty zaplatit na účet exekučního 

soudu; o tom musí být exekutorem poučen.“211 

Pokud k dotazu exekutora není soudem potvrzeno, že povinný pokutu uhradil 

(tj. neuhradil-li ji dobrovolně), přistoupí exekutor k jejímu vymáhání. V zájmu efektivního 

vynucení uložené povinnosti by měl exekutor přistoupit k uvedenému vymáhání 

bez zbytečného odkladu. Po zjištění majetku povinného vydá exekutor exekuční příkaz 

za účelem vymožení uložené pokuty, k čemuž není vyžadováno žádné další pověření 

soudu.212 V takovém případě se již bude jednat o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky 

ve smyslu § 59 odst. 1 EŘ. 

                                                 
209 Stejné vymezení je obsaženo i v § 59 odst. 2 EŘ. 
210 KASÍKOVÁ, M., KUČERA, Z. et al. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 462. 
211 Ustanovení § 17 vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů. 
212 KASÍKOVÁ, M., KUČERA, Z. et al. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 463. 
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Obrana povinného 

V souladu s § 47 odst. 4 EŘ proti exekučnímu příkazu, jímž je uložena pokuta, není 

přípustný opravný prostředek. 

Nesouhlasí-li povinný s vydaným exekučním příkazem, bude nezbytné navrhovat zastavení 

exekuce. Při podání návrhu na zastavení exekuce lze přitom uplatnit jednotlivé důvody 

uvedené v občanském soudním řádu. Exekuční řád navíc obsahuje ještě zvláštní důvod 

pro zastavení exekuce prováděné podle § 351 OSŘ. 

Podle ustanovení § 72 odst. 3 EŘ lze exekuci zastavit, a to i zčásti, pokud výše uložené 

pokuty neodpovídá vymáhané povinnosti či okolnostem případu. Původně uložená 

nepřiměřeně vysoká pokuta tedy může být snížena právě cestou podání návrhu na částečné 

zastavení exekuce. Tím je de facto nahrazena možnost odvolat se proti výši uložené pokuty, 

jako je tomu v případě výkonu rozhodnutí dle občanského soudního řádu. 

„Postupem podle § 72 odst. 3 může exekutor motivovat povinného ke splnění 

povinnosti, neboť podle postoje povinného může i bez návrhu kdykoli exekuci (částečně) 

zastavit nebo zrušit exekuční příkaz, a tím snížit či „prominout“ uloženou pokutu.“213 

Příslušné ustanovení však nelze vykládat tak, že bude-li povinný respektovat předběžné 

opatření až po uložení pokuty (avšak před jejím vymožením), bude to důvodem ke snížení 

či dokonce prominutí uložené pokuty. K prominutí uložené pokuty by mělo docházet zcela 

výjimečně, odůvodňují-li to zvláštní okolnosti případu.214 Vyloučeno by pak mělo být 

prominutí uložené pokuty, neodpovídá-li vymáhané povinnosti; v tomto případě by se mělo 

přistoupit k jejímu snížení.  

Návrh na zastavení exekuce může být povinným podán do 15 dnů ode dne, 

kdy se dozvěděl o důvodech pro její zastavení. Nevyhoví-li exekutor podanému návrhu, 

postoupí jej exekučnímu soudu. Pokud však s návrhem na zastavení exekuce souhlasí všichni 

účastníci, zastaví exekuci přímo exekutor. Exekuční soud může rozhodnout o zastavení 

exekuce i bez návrhu. 

Vedle návrhu na zastavení exekuce může povinný rovněž navrhovat odklad exekuce. 

„Smyslem tohoto institutu je předcházení nepříznivým a často i neodčinitelným následkům 

pro povinného, způsobených bezodkladným provedením exekuce. Reaguje se tak jednak 

na přechodné osobní, ekonomické a sociální mimořádné a nepříznivé důsledky exekuce 

                                                 
213 Tamtéž, str. 463. 
214 Takovou okolností by neměla být např. špatná finanční situace povinného. V opačném případě by pokuta 

postrádala sankční charakter. 
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na povinného a jeho rodinu, jednak na možnou a přechodnou nejistotu, zda bude exekuci 

možno provést, resp. zda ji nebude nutno zastavit.“215 Návrh se podává u exekutora, který 

exekuci vede. V takovém případě nečiní exekutor žádné úkony směřující k provedení exekuce 

do doby vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce, ledaže se jedná o návrh, který je 

svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva. Nevyhoví-li 

exekutor návrhu na odklad, postoupí jej k rozhodnutí exekučnímu soudu. Exekuční soud 

nebo exekutor může odložit provedení exekuce i bez návrhu, jestliže lze očekávat, že exekuce 

bude zastavena. Obligatorní náležitostí usnesení o odkladu exekuce je určení doby, 

po kterou se exekuce odkládá. 

S odkladem exekuce může být spojeno rovněž využití institutu jistoty. Bude-li složena 

jistota na vymáhanou pohledávku včetně jejího příslušenství, náklady oprávněného a náklady 

a odměnu exekutora, dojde k odkladu provedení exekuce do právní moci rozhodnutí o návrhu 

na zastavení exekuce. Pakliže nedojde k zastavení exekuce, použije se jistota na úhradu 

vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce. V opačném případě 

se jistota vrátí složiteli. Pro povinného je výhodou jistoty především to, že se zároveň 

rozhodne o zrušení generálního i speciálního inhibitoria.216, 217 Ačkoliv se při ukládání pokut 

nejedná o vymáhání peněžitého plnění stricto sensu, není důvod, aby se institut jistoty nemohl 

i v takovém případě použít. 

Náklady exekučního řízení 

Vedle exekučního příkazu, kterým se povinnému ukládá pokuta, vydá exekutor rovněž 

příkaz k úhradě nákladů exekuce k vymožení nákladů exekuce a nákladů oprávněného. Tyto 

náklady jsou vymáhány některým ze způsobů určených k provedení exekuce ukládající 

zaplacení peněžité částky.218 Exekuční příkaz týkající se nákladů oprávněného vzniklých 

nařízením předběžného opatření je v podstatě vyloučen, jelikož o náhradě nákladů řízení je 

rozhodováno až v rozhodnutí ve věci samé. 

                                                 
215 KASÍKOVÁ, M., KUČERA, Z. et al. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

str. 333 – 334. 
216 Tamtéž, str. 336 – 337. 
217 K rozdílům mezi § 44a odst. 2 a § 54 odst. 5 EŘ srov. KASÍKOVÁ, M., KUČERA, Z. et al. Exekuční řád. 

Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 271: „Ustanovení § 44a odst. 2 řeší situaci, kdy je 

u exekutora složena povinným (či jeho jménem) částka ve výši celého vymáhaného nároku včetně příslušenství 

a nákladů za účelem splnění dluhu v rámci exekuce, čímž je exekuce provedena a je třeba neprodleně eliminovat 

trvající důsledky exekuce ve formě inhibitoria. Na rozdíl od situace předvídané § 54 odst. 5, kdy je jistota 

složena za účelem pozastavení účinků exekuce po dobu rozhodování o návrhu povinného na zastavení exekuce, 

neboť povinný sporuje některý z předpokladů vedení exekuce a požaduje její zastavení.“ 
218 Tj. dle ustanovení § 87 odst. 4 ve spojení s § 59 odst. 1 EŘ. 
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Je-li však exekuce zastavena, hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který 

zastavení exekuce zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí 

náklady exekutora oprávněný,219 přičemž oprávněný s exekutorem si mohou pro takový 

případ sjednat jejich výši předem. Rozhodnutí o náhradě nákladů exekuce, jakož i výrok 

o náhradě nákladů mezi účastníky navzájem, se pojímá do rozhodnutí, kterým se exekuce 

zastavuje, a to z důvodu, že pravomocným zastavením exekuce zaniká oprávnění exekutora 

k vedení exekuce.220 

Skončení exekuce 

Exekuce skončí buď provedením exekuce, nebo jejím zastavením.221 V zásadě se tedy 

možnosti skončení exekuce shodují se způsoby skončení výkonu rozhodnutí prováděného 

podle občanského soudního řádu. 

Nastíněná problematika určování okamžiku skončení výkonu rozhodnutí nařízeného 

pro porušení povinnosti zdržet se určitého jednání (jinak než jeho zastavením) přetrvává, když 

ani exekuční řád neobsahuje ustanovení, kterým by se odstraňovaly obtíže spojené 

s určováním okamžiku provedení exekuce (k tomu viz Skončení vykonávacího řízení uvedené 

výše). 

2. 11. 3 NEPLATNOST PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ 

Vedle možnosti vyžadovat respektování předběžného opatření formou výkonu rozhodnutí 

či exekuce je dalším důsledkem porušení předběžného opatření neplatnost právního jednání, 

                                                 
219 Uvedené je však modifikováno nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 10. března 2009, sp. zn. III. ÚS 455/08: 

„[P]rocesní zavinění oprávněného nelze bez dalšího založit pouze na jeho dispozičním úkonu, tj. návrhu 

na nařízení exekuce. … Větu druhou § 89 exekučního řádu nutno tudíž interpretovat v návaznosti na větu první 

předmětného ustanovení, tj. v případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného je povinnost oprávněného 

hradit paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi odvislá od posouzení míry jeho zavinění 

na zastavení exekuce.“ 
220 K tomu srov. např. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. května 2007, sp. zn. 

25 Co 292/2007. 
221 Do 31. října 2009 umožňoval exekuční řád (§ 46 odst. 3) ještě zvláštní způsob ukončení exekuce – upuštění 

od provedení exekuce, a to v případě, že povinný splnil, co mu ukládal exekuční titul. Uvedené však bylo 

zrušeno zákonem č. 286/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým 

se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

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

zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. V soudní a exekutorské praxi 

však vznikaly odlišné názory na to, zda se skutečně jednalo o samostatný a svébytný způsob ukončení exekuce 

nahrazující zastavení exekuce, nebo zda šlo jen o procesní způsob, který musí v zastavení exekuce teprve vyústit. 

In: TRIPES, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 783. 
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které bylo učiněno tím, pro něhož je výrok vykonatelného usnesení o nařízení předběžného 

opatření závazný.  

Podle ustanovení § 76e OSŘ obecně platí, že výrok vykonatelného usnesení o nařízení 

předběžného opatření je závazný pro účastníky řízení, jakož i pro toho, komu byla 

předběžným opatřením uložena určitá povinnost. Ve stejném rozsahu je závazný též 

pro všechny orgány posuzující jako předběžnou otázku právní vztahy mezi osobami, pro něž 

je výrok nařízeného předběžného opatření závazný.222 

Právní jednání, které bylo učiněno tím, pro něhož je výrok vykonatelného usnesení 

o nařízení předběžného opatření závazný, a jímž došlo k porušení předběžného opatření, je 

stiženo neplatností absolutní.223 Ta vyplývá z hmotněprávní normy uvedené v občanském 

soudním řádu. 

Absolutní neplatnost právního jednání ve smyslu § 76f odst. 1 OSŘ ovšem nenastává 

bezvýjimečně. Nejvyšší soud ČR dovodil, že neplatnost slouží k ochraně navrhovatele 

a uplatní se proto jen v případě, že je porušením předběžného opatření zmařen jeho účel 

na úkor osob předběžným opatřením chráněných.224 

S ohledem na uvedený koncept neplatnosti lze vyvodit, že předběžné opatření 

dopadá i na třetí osoby, resp. i jiné subjekty, než které jsou uvedeny v § 76e OSŘ. 

V tomto však nelze shledávat rozšíření závaznosti předběžného opatření. Pro jiné osoby 

než v zákoně vymezené není předběžné opatření závazné, nicméně mohou být v důsledku 

existence předběžného opatření dotčeni jednáním toho, pro něhož předběžné opatření závazné 

je. 

Je-li např. předběžným opatřením účastníku uloženo, aby nenakládal s určitými věcmi 

nebo právy,225 a přesto z jeho strany bude učiněno právní jednání v rozporu s předběžným 

opatřením, bude se jednat o právní jednání neplatné, k čemuž soud přihlédne i bez návrhu. 

                                                 
222 DAVID, L., IŠTVÁNEK, F. et al. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 

2009, str. 338. 
223 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J. et al. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 249. 
224 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. srpna 2013, sp. zn. 30 Cdo 850/2013. 
225 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. srpna 2012, sp. zn. 21 Cdo 1708/2011, se vyjadřuje k rozdílu 

mezi uložením povinnosti nenakládat s určitými věcmi a zdržet se nakládání s věcmi následovně: 

„Domáhá-li se účastník návrhem na vydání předběžného opatření, aby bylo jinému účastníku uloženo, 

aby se zdržel nakládání s věcí, například tím, že na ní nebude provádět stavební či jiné úpravy, 

domáhá se uložení zákazu fyzického nakládání s věcí, který je nutno odlišovat od zákazu nakládání s věcí 

ve smyslu právním, jenž účastníku zapovídá činit právní úkony, kterými by mohl být změněn dosavadní právní 

stav věci … Nejsou-li povinnosti v usnesení soudu o nařízení předběžného opatření takto vymezeny …, je nutno 

při určování obsahu vydaného předběžného opatření přihlédnout také k obsahu návrhu na jeho nařízení, 

zejména k vylíčení skutečností, které navrhované předběžné opatření odůvodňují.“ 
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Dotčení právní sféry třetích osob je zde zjevné. To na třetí osoby klade zvýšené požadavky, 

když např. kupující by si měl ověřit, zda se na předmětnou věc (předmět smlouvy) nevztahuje 

předběžné opatření. Při uzavírání smlouvy však lze v praxi dosáhnout dostatečné právní 

jistoty třetí osoby jen obtížně. Jinou situaci představují nemovitosti evidované v katastru 

nemovitostí, když nařízení předběžného opatření ve vztahu k určité nemovitosti je možné 

zjistit nahlížením do katastru nemovitostí. 

Poškozený (účastník neplatně sjednané smlouvy) se pochopitelně může domáhat po tom, 

kdo porušil předběžné opatření, náhrady újmy. Přesto by bylo jistě žádoucí, aby zde byla 

efektivní možnost vzniku újmy předcházet. Odstranit, či přinejmenším zmírnit, uvedenou 

právní nejistotu třetích osob ohledně práva dispozice druhého účastníka smlouvy s určitými 

věcmi či právy do určité míry lze. De lege ferenda by např. mohlo být zváženo zavedení 

veřejně přístupné evidence předběžných opatření. 

Při posuzování, zda došlo k porušení předběžného opatření či nikoliv, je namístě 

vzít na vědomí, že „Neplatné je nejen právní jednání, které je v přímém rozporu s povinností 

uloženou předběžným opatřením, ale i takové, které je (jeho smysl) obchází.“226 V této 

souvislosti je ovšem v každém jednotlivém případě nezbytné zvažovat, zda se jedná 

o nedovolené obcházení předběžného opatření nebo již o odchýlení se od předběžného 

opatření natolik, že o jeho porušení uvažovat nelze.227 

Autor této práce zastává právní názor, že odchýlení se od předběžného opatření jen 

v nepatrných znacích či parametrech (např. v případě uložení povinnosti zdržet se výroby 

a prodeje určitého zboží) bude jeho porušením se všemi důsledky s tím spojenými. Naopak 

bude-li zboží vykazovat zjevně jiné parametry, nemělo by se již o porušení předběžného 

opatření jednat. Návodem patrně může být v určitých případech přiměřené použití kritéria 

zaměnitelnosti, jak je vymezeno v § 2981 odst. 3 OZ. Pokud tedy ten, proti němuž předběžné 

opatření směřuje, učiní taková opatření, aby zamezil možnosti nebezpečí záměny, nemělo by 

se jednat o obcházení předběžného opatření. Pokud by došlo k obcházení předběžného 

opatření (např. jen změnou názvu při zachování všech dalších parametrů výrobků, jejichž 

výroby a prodeje se měl účastník zdržet), bylo by namístě považovat právní jednání 

                                                 
226 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 471. 
227 V rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. srpna 2011, sp. zn. 33 Cdo 999/2010, bylo konstatováno, 

že zákaz nakládat s věcí nebo právem představuje nepřípustnost jakýchkoliv (dvoustranných či jednostranných) 

právních jednání, kterými by mohl být změněn dosavadní právní stav věci nebo práva, které jsou předmětem 

řízení, přičemž mezi nepřípustné nakládání s věcí nebo právem bylo podřazeno i dovolání se relativní 

neplatnosti. 
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za neplatné (včetně možnosti domáhat se splnění povinnosti v rámci vykonávacího řízení).228 

Opačný přístup by byl natolik formalistický, že by v řadě případů mohlo předběžné opatření 

ztrácet svůj smysl.229 

Pro úplnost lze uvést, že v důsledku uložení povinnosti nenakládat s určitou nemovitou 

věcí pozbývá návrh na vklad práva týkající se této nemovité věci, o němž nebylo dosud 

příslušným orgánem pravomocně rozhodnuto, své právní účinky. To dopadá i na situace, 

učinil-li účastník příslušné právní jednání dříve, než se usnesení o nařízení předběžného 

opatření stalo vykonatelným.230 Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí však 

nepozbývá své právní účinky v případě, že má právo k nemovitosti nabýt ten, v jehož 

prospěch bylo předběžné opatření nařízeno (navrhovatel předběžného opatření).231 

2. 12 NÁROK NA NÁHRADU ŠKODY NEBO JINÉ ÚJMY 

Před podáním návrhu na nařízení předběžného opatření by navrhovatel měl pamatovat 

na institut náhrady škody a jiné újmy ve smyslu § 77a OSŘ způsobené v důsledku nařízení 

předběžného opatření.232 

Odpovědnost navrhovatele za škodu nebo jinou újmu nastupuje v případě, zaniklo-li 

nebo bylo-li zrušeno nařízené předběžné opatření z jiného důvodu než proto, že bylo návrhu 

ve věci samé vyhověno, nebo proto, že právo navrhovatele bylo uspokojeno. Mezi nejběžnější 

situace, kdy je založena odpovědnost navrhovatele podle předchozí věty, patří jeho neúspěch 

v řízení ve věci samé (zamítnutí jeho žaloby) nebo zamítnutí návrhu na nařízení předběžného 

opatření odvolacím soudem poté, co je předběžné opatření soudem prvního stupně nařízeno. 

Jirsa správně poukazuje na to, že zákonodárce nepamatoval na situaci, když „předběžné 

opatření zanikne nikoliv v důsledku neúspěchu navrhovatele nebo jeho procesně 

neodpovědného jednání, ale proto, že uplynula doba, po kterou předběžné opatření trvalo 

(§ 77a odst. 1 písm. d/). Protože navrhovatel nemůže ovlivnit soud, aby omezil trvání 

předběžného opatření na určitou dobu, nemůže ani odpovídat za to, že předběžné opatření 

                                                 
228 Obdobně JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského 

soudního řádu. Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 471. 
229 Na druhou stranu tím však nelze nedůvodně rozšiřovat předběžné opatření a snižovat tím nároky 

na navrhovatele při formulaci petitu, na kterých je v určité míře nutné trvat. 
230 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J. et al. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 250: „Vzhledem k tomu, že zákonný následek neúčinnosti návrhu na vklad do katastru nemovitostí 

se pojí s návrhem, o kterém nebylo katastrálním úřadem dosud rozhodnuto, je v zájmu navrhovatele již 

při podání návrhu k soudu zaslat návrh na nařízení předběžného opatření zároveň na vědomí i příslušnému 

katastrálnímu úřadu.“ 
231 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. srpna 2012, sp. zn. 21 Cdo 1708/2011. 
232 Obdobně jako neplatnost právního jednání uvedená v § 76f odst. 1 OSŘ je i úprava odpovědnosti 

navrhovatele v podstatě hmotněprávní normou. 



 87 

zanikne jejím uplynutím a za škodu vzniklou v souvislosti s tím.“233 Uvedený nedostatek 

může mít pro navrhovatele zásadní negativní dopady, když lze podle stávající právní 

úpravy dovozovat odpovědnost navrhovatele, přestože předběžné opatření mohlo zaniknout 

až po splnění svého (legitimního) účelu (tj. i když bylo nařízeno po právu). Jistě by v tomto 

mohla být de lege ferenda nedůslednost právní úpravy odstraněna. 

Odpovědnosti se navrhovatel může zprostit jedině za předpokladu, že by ke škodě 

nebo jiné újmě došlo i jinak. Není vyžadováno ani zavinění ze strany navrhovatele. 

Jedná se o odpovědnost objektivní (za výsledek).234 

Odpovědnost státu ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou 

při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona 

České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění 

pozdějších předpisů, přitom v důsledku nařízení předběžného opatření ze strany soudu 

dovozovat nelze. Ústavní soud ČR k tomu uvedl, že „zákonná úprava obsažená v občanském 

soudním řádu, která přičítá odpovědnost za újmy vzniklé předběžným opatřením navrhovateli 

předběžného opatření, je úpravou zvláštní, jež vylučuje obecnou úpravu odpovědnosti 

za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím, obsaženou v zákoně č. 82/1998 Sb. … 

odpovědnost státu podle zákona č. 82/1998 Sb. by mohla přicházet v úvahu jen tehdy, 

kdyby se ze strany soudu jednalo o svévolné rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, 

např. tehdy, bylo-li by předběžné opatření vydáno bez návrhu nebo na základě návrhu nejen 

neadekvátního věci, ale i zcela neracionálního a obecně se vymykajícího možnosti takový 

návrh vůbec považovat za vážný, kdy jeho vydání by ze strany soudu tak bylo očividným 

excesem.“235 

Navrhovatel je povinen nahradit škodu a jinou újmu každému, komu předběžným 

opatřením vznikla. Odpovědnost se tedy nevztahuje jen na ostatní účastníky řízení, 

ale i na třetí osoby. Takovou třetí osobou může být typicky banka, které byla předběžným 

opatřením uložena určitá povinnost. 

Žaloba na náhradu škody nebo jiné újmy musí být podána nejpozději do 6 měsíců ode dne, 

kdy předběžné opatření zaniklo nebo kdy bylo pravomocně zrušeno.236 Pokud není v uvedené 

                                                 
233 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 482. 
234 DAVID, L., IŠTVÁNEK, F. et al. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 

2009, str. 342. 
235 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 21. dubna 2009, sp. zn. II. ÚS 3069/08. 
236 Lhůta je považována za hmotněprávní, a proto musí být žaloba ve lhůtě doručena soudu; nestačí její odeslání 

prostřednictvím poštovního doručovatele. 
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lhůtě žaloba podána, právo poškozeného zanikne (prekluduje). Ustanovení § 77a odst. 2 OSŘ 

výslovně uvádí, že zmeškání lhůty nelze prominout. Důsledkem podání žaloby po lhůtě bude 

její zamítnutí. 

Soudem příslušným k projednání žaloby je soud, který rozhodoval o předběžném 

opatření v prvním stupni. Jedná se vlastně o určení zvláštní místní i věcné příslušnosti. 

Pokud by např. soud prvního stupně návrhu na nařízení předběžného opatření nevyhověl, 

ale předběžné opatření by bylo nařízeno až soudem odvolacím, bude k projednání žaloby 

přesto příslušný soud prvního stupně. 

Aby mohlo být žalobě vyhověno, musí žalobce (poškozený) tvrdit a prokázat, že jsou 

splněny základní podmínky pro přiznání uplatněného nároku, tj. že předběžné opatření 

zaniklo nebo bylo zrušeno z jiného důvodu než proto, že návrhu ve věci samé bylo vyhověno, 

nebo proto, že právo navrhovatele bylo uspokojeno; tyto skutečnosti by měly vyplývat 

ze spisu. Dále žalobce musí prokázat výši škody či vznik jiné újmy (nemusí se jednat 

jen o majetkovou újmu) a zejména prokázat, že škoda nebo jiná újma vznikla v důsledku 

nařízení předběžného opatření, tj. příčinnou souvislost mezi vznikem škody nebo jiné újmy 

a nařízením předběžného opatření.237 

„Vznik škody, tj. ušlý majetkový přínos předpokládá jeho definitivní ztrátu, nikoliv 

jen oddálení možnosti jeho získání. Ke ztrátě zisku z podnikání by mohlo dojít, jen jestliže 

vzhledem k okolnostem případu je nepochybné, že získání prospěchu 

ze zamýšleného podnikatelského záměru … bylo následkem předběžného opatření zcela 

nebo provždy zmařeno.“238 

Pro účely posouzení vzniku majetkové újmy (ušlého zisku) „je zásadně rozhodující, 

jakému prospěchu, k němuž mělo reálně dojít, zabránilo jednání škůdce, tedy konkrétně o jaký 

reálně dosažitelný (nikoli hypotetický) prospěch poškozený přišel, přičemž nejde jen o tvrzené 

zmaření zamýšleného podnikatelského záměru, není-li plánovaný majetkový přínos podložen 

již existujícími či reálně dosažitelnými okolnostmi, z nichž lze usuzovat, že k zamýšlenému 

zisku by skutečně došlo, nebýt škodné události. Musí tu být zmíněný „pravidelný běh věcí“, 

tedy taková skladba okolností svědčící o tom, že jednání vedoucí k zisku se již začalo 

nebo alespoň nepochybně mělo začít naplňovat, a že – nebýt škodlivého zásahu – výsledek 

by se dostavil. Ušlý zisk z podnikání znamená ztrátu očekávaného přínosu, způsobenou tím, 

                                                 
237 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 482. 
238 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. ledna 2011, sp. zn. 25 Cdo 2846/2008. 
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že škodná událost zasáhla do průběhu děje, vedoucího k určitému zisku, tedy v situaci, 

že poškozený měl zajištěny předpoklady pro tzv. pravidelný běh věcí, byl nejen ochoten 

ale i schopen začít s provozem konkrétní podnikatelské činnosti včetně zajištění 

příp. zákonných podmínek. Z toho, že činnost vedoucí k zisku se neuskutečnila ani následně, 

sice samo o sobě nevyplývá, že by zisku dosaženo nebylo, může však jít o skutečnost 

významnou právě pro posouzení reálnosti záměru, z nějž poškozený majetkovou újmu 

dovozuje“.239 

Přesto má však žalobce výrazně zjednodušenou pozici, když nemusí prokazovat zavinění 

navrhovatele (žalovaného). Důkazní břemeno v tomto tíží žalovaného, který by musel 

prokázat, že je naplněn liberační důvod, tedy že by ke škodě či jiné újmě došlo i jinak. 

Za účelem zajištění nároku na náhradu škody nebo jiné újmy navrhovatel skládá 

před podáním návrhu na nařízení předběžného opatření jistotu v souladu s § 75b odst. 1 

OSŘ.240 Pravomocně přiznaná náhrada škody nebo jiné újmy se uspokojí ze složené jistoty. 

Pokud složená jistota k uspokojení všech poškozených nepostačuje, rozdělí soud jistotu 

mezi poškozené poměrně. Tím však není dotčena povinnost navrhovatele nahradit škodu 

nebo jinou újmu v rozsahu, v jakém poškození nebyli z jistoty uspokojeni. 

                                                 
239 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. října 2014, sp. zn. 25 Cdo 2912/2012. 
240 K institutu jistoty blíže čl. 2. 2. 3 této práce. 
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3 EXKURZ DO PRÁVNÍ ÚPRAVY NEKALÉ SOUTĚŽE 

Na trhu výrobků a služeb, jejichž svobodný rozvoj a ochrana je jedním ze základních atributů 

tržní ekonomiky, dochází k celé řadě právních vztahů. K dosažení svých ekonomických 

či jiných cílů přitom ti, kteří se účastní hospodářské soutěže (soutěžitelé), mohou svým 

právním jednáním působit na soutěžní prostředí. Za účelem ochrany zdravého soutěžního 

prostředí je proto zapotřebí sankcionovat taková právní jednání, kterými je soutěž 

zneužívána či omezována. Hospodářská soutěž a její ochrana se přitom pohybuje ve dvou 

rovinách – veřejnoprávní a soukromoprávní. 

Veřejnoprávní ochrana hospodářské soutěže je zajišťována zejména prostřednictvím 

zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 

(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. V závažnějších 

případech pak rovněž trestněprávními předpisy.241 

Soukromoprávní ochrany soutěže se lze dovolávat prostřednictvím právních předpisů 

proti nekalé soutěži. Právní úprava soukromoprávní ochrany proti nekalé soutěži je obsažena 

v § 2972 a násl. OZ. Přestože se jedná o relativně nový právní předpis, tak pro výklad 

jednotlivých ustanovení upravujících nekalou soutěž lze využít rozsáhlou judikaturu 

a literaturu, jelikož je ve značné míře převzata právní úprava dříve obsažená v § 44 a násl. 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 

zákoník“).242 V určitých ohledech bude ovšem žádoucí korigovat zúžený pohled na rozdíly 

a shody staré a nové právní úpravy, a to prostřednictvím výkladových ustanovení 

§ 1 až 14 OZ.243 

Pro další výklad je zásadní zejména vymezení pojmu „soutěžitel“ a „hospodářská soutěž“. 

Pojem soutěžitel je legislativní zkratka pro toho, kdo se účastní hospodářské soutěže. Tím 

nemusí být jen přímý konkurent jiného subjektu. Nemusí být ani podnikatelem (byť jím 

zpravidla bude). Může se jednat jak o fyzickou osobu (člověka), tak o osobu právnickou. 

„Soutěžitelem může být v konkrétní situaci například vlastník některých průmyslových práv … 

Totéž platí o autoru díla chráněného podle autorského zákona … O soutěžitelích lze také 

                                                 
241 Srov. ustanovení § 248 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, upravující 

skutkovou podstatu trestného činu Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. 
242 ELIÁŠ, K. et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, 

str. 1053: „[U]stanovení o jednotlivých skutkových podstatách přejímá příslušné texty z obchodního zákoníku, 

vyjma ustanovení o klamavé a srovnávací reklamě a ustanovení o nepřiměřeném zatěžování.“ 
243 K jednotlivým výkladovým ustanovením občanského zákoníku podrobněji in: HAJN, P. Nekalá soutěž 

a některá ustanovení nového občanského zákoníku. Obchodněprávní revue, 2014, č. 4, str. 97 – 102. 
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uvažovat nejen na nabídkové straně trhu, ale i na jeho straně poptávkové. Soutěžiteli jsou 

rovněž nejen soukromoprávní subjekty, ale též subjekty veřejného práva (např. obce), pokud 

se některými svými aktivitami účastní hospodářské soutěže.“244 

Soutěžitelem může být i tzv. soutěžitel ad hoc (příležitostný účastník hospodářské 

soutěže). Takovým subjektem může být např. i osoba obstarávající určitou záležitost 

pro jiného soutěžitele, jako např. reklamní agentura či novinář, ačkoliv sama v daném 

soutěžním vztahu zdánlivě nepůsobí.245 

Co se rozumí pod pojmem „hospodářská soutěž“ občanský zákoník podrobněji 

nevymezuje. Vzhledem k širokému pojetí hospodářské soutěže přistupuje odborná literatura 

spíše k negativnímu vymezení hospodářské soutěže. O hospodářskou soutěž ve smyslu § 2972 

OZ se zpravidla nebude jednat v případě: (a) ekonomických vztahů směnných a jim 

odpovídajících vztahů smluvních; (b) soutěže spoluzaměstnanců a vnitřních útvarů téhož 

subjektu; (c) soupeření v oblastech, které obvykle nejsou chápány jako tržní (především věda 

a výzkum); (d) vytvoření uměleckého díla (není-li nabízeno na trhu zboží); (e) sportovní 

soutěže (nejedná-li se o hospodářské aktivity); či (f) soutěže mezi politickými subjekty. 

I v těchto kategoriích však existují výjimky. V každém individuálním případě proto musí 

být zjišťováno, jaké zájmy převažují – zda jsou to zájmy hospodářské nebo jiné 

(např. zájem o rozvoj vědy či kultury).246 

3. 1 GENERÁLNÍ KLAUZULE NEKALÉ SOUTĚŽE 

Základní ustanovení nekalé soutěže zní: „Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu 

s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům 

nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.“247 

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že se o nekalou soutěž bude jednat pouze za situace, 

že budou kumulativně naplněny tři základní podmínky generální klauzule, tedy že jednání: 

(a) nastane v hospodářském styku; (b) je v rozporu s dobrými mravy (hospodářské) soutěže; 

a zároveň (c) je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. 

                                                 
244 HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 

str. 445 – 446. 
245 PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. I. díl. 4. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2004, 

str. 403. 
246 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, str. 1154 – 1156. 
247 Ustanovení § 2976 odst. 1 OZ. 
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Všechny znaky generální klauzule přitom musí být posuzovány relativně subjektivně 

s ohledem na konkrétní případ.248 

3. 1. 1 HOSPODÁŘSKÝ STYK 

Hospodářský styk je nutno vnímat extenzivněji než jako pouhý střet mezi přímými 

konkurenty. Pod pojem hospodářský styk bude spadat i soutěžní činnost jako taková, 

aniž by bylo nezbytné dovozovat jakoukoliv formu zavinění (vyjádřeno slovy 

„Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže …“). 

Odpovědnost za nekalosoutěžní jednání je tedy objektivního charakteru. Hajn k tomu uvádí: 

„V teorii se někdy rozlišuje mezi hospodářskou soutěží nekalou subjektivně (tu by bylo možné 

přirovnat ke krosčekům v hokejovém utkání) a nekalou objektivně (postavení mimo hru, 

v němž se hráč ocitl pro nepřehlednost situace). Obě tyto formy jednání se v hospodářské 

soutěži podobně jako v soutěži sportovní „pískají“ (mohou být vůči nim uplatněny prostředky 

na ochranu proti nekalé soutěži). Do postavení mimo hru můžeme být ve sportovních 

hrách i v hospodářském soutěžení „vystaveni“ – proto se někdy používá i pojem „soutěžní 

situace“.“249 Za takovou soutěžní situaci, resp. soutěžní moment,250 proto bude nutné 

považovat i jednání zcela nahodilé, které nevykazuje žádný záměr poškozovat nebo působit 

újmu třetí osobě. 

Má-li být určité jednání postihováno jako nekalá soutěž, musí v něm být obsažen onen 

soutěžní moment – soutěžní orientace jednání (teorií a rozhodovací praxí dříve 

charakterizováno jako soutěžní záměr, což však nelze ztotožňovat s úmyslem). Soutěžní 

orientaci jednání nicméně nelze dovozovat např. z jednání zaměřeného na informování 

spotřebitele, při objektivním testování výrobků apod. Není-li spotřebitelský test proveden 

korektně nebo je informace pro spotřebitele zkreslená, nelze se domáhat nápravy 

prostřednictvím práva proti nekalé soutěži (pokud není dána soutěžní orientace jednání). 

Tím ovšem není dotčena obecná občanskoprávní odpovědnost.251 

Z výše uvedeného je patrno, že o jednání v hospodářském styku se bude jednat vždy, 

bude-li možné dovodit soutěžní orientaci jednání. Pro vyloučení pochybností je rovněž 

vhodné uvést, že právní úprava nekalé soutěže obsažená v občanském zákoníku nevykazuje 

                                                 
248 DĚDIČ, J. et al. Obchodní zákoník. Komentář. Díl I. § 1 – § 92e. Praha: Polygon, 2002, str. 305. 
249 HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 

str. 452. 
250 Pojmy soutěžní situace, soutěžní moment, soutěžní orientace jednání a soutěžní záměr jsou v literatuře 

vzájemně zaměňovány a pro účely interpretace pojmu „hospodářský styk“ není důvodné mezi nimi činit rozdíl. 
251 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, str. 1167. 
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odchylky od dřívější právní úpravy. Přestože dříve užité slovní spojení „jednání 

v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku“ bylo zúženo jen na „hospodářský styk“, 

jedná se o změnu pouze zdánlivou. Jednání v hospodářské soutěži lze totiž subsumovat 

pod pojem „hospodářský styk“, a proto uvádění obou pojmů vedle sebe lze považovat 

za nadbytečné.252 Nemůže proto obstát argumentace, že v důsledku užití pojmu „hospodářský 

styk“ má generální klauzule užší dopad oproti dřívější právní úpravě.253, 254 V každém případě 

bude nutné odmítnout eventuální snahy o restriktivní výklad soutěžní orientace jednání. 

3. 1. 2 ROZPOR S DOBRÝMI MRAVY SOUTĚŽE 

Rozpor s dobrými mravy soutěže lze považovat za klíčový znak generální klauzule. Praxe 

nicméně ukazuje, že se jedná o znak, který se nejobtížněji zjišťuje a prokazuje. 

Pozornost je nezbytné věnovat dobrým mravům soutěže (soutěží je přitom nutno rozumět 

hospodářskou soutěž), nikoliv snad (obecným) dobrým mravům ve smyslu § 2 odst. 3 OZ. 

Jejich vzájemnou odlišnost lze demonstrovat na příkladu: „Billboard reklamní agentury 

představoval muže, který si odhrnuje trenýrky a se smutným výrazem ve tváři pozoruje jejich 

obsah. Text billboardu k tomu uvádí: „S námi nebudete nikdy malí. Naše reklama Vám 

pomůže k hospodářskému růstu.“ Tento reklamní billboard neodpovídal běžným představám 

o slušnosti, v podstatě se však nedotýkal dobrých mravů soutěže (s důrazem na slovo soutěž). 

Nešlo totiž o soutěžně neslušnou metodu, jak jiné soutěžitele předstihnout.“255 

Dobré mravy soutěže nelze zaměňovat ani se zvyklostmi soutěže v příslušných obchodních 

kruzích. 

Při zjišťování, zda je příslušné jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže či nikoliv, 

je nutné posoudit, slouží-li určité jednání funkčnosti soutěže nebo jí odporuje. Za tím účelem 

si může soud „všímat i toho, jak se na jednání hledí mezi soutěžiteli, co o něm soudí 

veřejnoprávní korporace, které mají podle svého určení dbát o společné a oprávněné zájmy 

                                                 
252 Shodně na problematiku nahlíží Ondrejová. In: ONDREJOVÁ, D. Nekalá soutěž podle nového občanského 

zákoníku. Obchodněprávní revue, 2013, č. 7 – 8, str. 209. 
253 K výkladu dřívější právní úpravy srov. MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2001, str. 40: „Na rozdíl od úprav v jiných státech i od naší úpravy předválečné nepožaduje 

současná úprava generální klauzule výslovně, aby šlo o jednání v hospodářském nebo v obchodním styku. 

Tím slovně i významově navazuje na uvozující ustanovení § 41, rozšiřující osobní dosah soutěžněprávní 

úpravy … na veškerá jednání, která mohou mít jakýkoli nepříznivý vliv na hospodářskou soutěž.“ 
254 Na podporu uvedeného tvrzení lze odkázat i na prvorepublikovou judikaturu. In: ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, 

S., TOMSA, M. et al. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 172: „Kritériem 

pro posouzení konkrétního jednání pak je, zda bylo předsevzato za soutěžním účelem, který „je jen tehdy 

vyloučen, jestliže projev byl učiněn bez jakéhokoli vztahu k soutěži a jestliže od toho, kdo jej vnímá, nemůže být 

ani na soutěžní účel vztahován“ (Sb. r. n. s. 1937, č. 14742).“ 
255 HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 

str. 453.  



 94 

soutěžitelů svého oboru, a jaké důvody uvádějí pro svůj názor, leč soud není takovým názorem 

vázán“.256 

V rámci propagace produktů a služeb jednotlivých soutěžitelů dochází k častému 

využívání osobností tzv. veřejného života. Pokud jsou těmito osobami např. sportovci 

či nejrůznější umělci (herci, moderátoři, zpěváci apod.), pak tato okolnost nebude důvodem, 

pro který by bylo možné dovozovat rozpor s dobrými mravy soutěže. V tomto smyslu 

lze zaznamenat i určitý posun ve srovnání s dobou dřívější, kdy původně bylo např. využití 

vysokoškolského učitele k propagaci psacích pomůcek vnímáno jako nedovolené jednání.257 

Jinak tomu nicméně bude v případě osobností politického života. Jejich zapojení 

v reklamě bývá zpravidla kvalifikováno jako jednání v rozporu s dobrými mravy 

soutěže.258 To se samozřejmě netýká soupeření politiků a politických stran o přízeň voličů, 

kdy nejen že by nebyl dán rozpor s dobrými mravy soutěže, ale zejména by nešlo o jednání 

v hospodářském styku (k tomu viz výše). 

Posuzování rozporu s dobrými mravy soutěže je otázkou právní, kterou může řešit jedině 

soud. Znalci proto nepřísluší, aby tuto skutečnost hodnotil v rámci zpracovávaného 

znaleckého posudku. Tím samozřejmě není vyloučeno, aby účastníci případného soudního 

řízení prostřednictvím znaleckého posudku dokazovali určité skutečnosti, z nichž by bylo 

možné dovozovat porušení dobrých mravů soutěže (či naopak jejich dodržování). Hodnocení 

skutkových otázek spočívající např. v posouzení parametrů výrobků jednotlivých soutěžitelů 

ze strany znalce za účelem dovození či naopak vyvrácení tzv. otrockého napodobení tedy 

přípustné je. 

Určité interpretační vodítko poskytují zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže uvedené 

v § 2977 až 2987 OZ. Podobá-li se určité jednání některé zvláštní skutkové podstatě nekalé 

soutěže, avšak postrádá některý podružnější znak, bude požadavek rozporu s dobrými mravy 

soutěže naplněn.259 Tento závěr však nelze absolutizovat, zejména pak v případě absence 

některého esenciálního znaku zvláštní skutkové podstaty. 

Kritizován v tomto ohledu bývá jeden rozsudek Nejvyššího soudu ČR, kde se uvádí: 

„Vztah generální klauzule s jednotlivými skutkovými podstatami nekalé soutěže je takový, 

                                                 
256 Rozhodnutí Vážný č. 15 091. In: HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 455. 
257 ONDREJOVÁ, D. Tzv. soudcovské (nepojmenované) skutkové podstaty nekalé soutěže pohledem nové 

systematiky. Obchodněprávní revue, 2014, č. 10, str. 288. 
258 MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, str. 47. 
259 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, str. 1168. 
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že pokud bude naplněna některá ze zvláštních skutkových podstat, bude mít protiprávní 

jednání současně znaky generální klauzule. Na druhé straně, dojde-li k jednání, které 

nenaplňuje znaky některé ze zvlášť upravených skutkových podstat, může se přesto 

jednat o nekalou soutěž, jestliže nese znaky obecné skutkové podstaty …“.260 Citovanému 

rozhodnutí bývá vytýkáno, že popírá kontradiktorní judikaturou261 i odbornou literaturou262 

zastávaný názor, že pro kvalifikaci určitého jednání jakožto nekalosoutěžního musí být 

nejprve naplněny všechny znaky nekalé soutěže. 

Nepochybně lze souhlasit s tím, že samo naplnění zvláštní skutkové podstaty nelze 

automaticky považovat za nekalou soutěž - v tomto lze shledávat výhrady k citovanému 

rozhodnutí za oprávněné (jednání by např. nemuselo být vůbec způsobilé přivodit újmu). 

Je ovšem nezbytné vzít na vědomí, že zvláštní skutkové podstaty jsou typizované formy 

jednání, které zákonodárce považuje za škodlivé. Proto autor této práce zastává právní názor, 

že bude-li naplněna zvláštní skutková podstata, bude to svědčit o rozporu příslušného 

jednání s dobrými mravy soutěže. Aby však uvedené jednání mohlo být posouzeno 

jako nekalosoutěžní, budou muset být naplněny i další znaky generální klauzule. Jejich 

existenci zpravidla nebude možné dovozovat jen proto, že byla naplněna některá ze zvláštních 

skutkových podstat. Přestože výše citované rozhodnutí může vzbuzovat určité 

pochybnosti o své správnosti, je nezbytné vnímat příslušnou formulaci nikoliv odděleně, 

ale v celém kontextu se zřetelem k úmyslu, při němž příslušný senát Nejvyššího soudu ČR 

uvedené závěry vyslovil, tj. při dovozování jednání jakožto rozporného s dobrými mravy 

soutěže právě z důvodu naplnění zvláštní skutkové podstaty. 

S ohledem na mnohdy problematické prokazování rozporu jednání s dobrými mravy 

soutěže bude praktická znalost směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách 

vůči spotřebitelům.263 „Pokud totiž půjde o jednání uvedená v „černé listině“, lze je ve smyslu 

čl. 5 odst. 5 směrnice kvalifikovat jako nekalá za všech okolností. Stačí pak dokázat existenci 

                                                 
260 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. dubna 2006, sp. zn. 32 Odo 1370/2005. 
261 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. července 2008, sp. zn. 32 Cdo 2085/2007: „Dovolací soud 

konstatuje, že není nutné řešit další otázky, tj. podmínky konkrétních skutkových podstat …, nebyla-li naplněna 

generální klauzule nekalé soutěže.“ 
262 Např. ONDREJOVÁ, D. Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku. Obchodněprávní revue, 2013, 

č. 7 – 8, str. 208. 
263 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních 

praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského 

parlamentu a Rady 97/7/EHS, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách). 
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skutkového stavu, který odpovídá některému z bodů „černé listiny“, a nezabývat se jinými 

okolnostmi.“264 

Ačkoliv lze při interpretaci znaků generální klauzule vycházet z dřívější literatury 

a judikatury, je nutné vždy posoudit aktuálnost závěrů poplatných dřívější době. Hodnocení 

toho, co je jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže, se může v průběhu času měnit, 

i kdyby se zákonné vymezení generální klauzule nezměnilo, a proto dříve nedovolená jednání 

mohou být v současnosti považována za jednání v souladu s právem a naopak. 

3. 1. 3 ZPŮSOBILOST PŘIVODIT ÚJMU JINÝM SOUTĚŽITELŮM NEBO ZÁKAZNÍKŮM 

Konečně třetím znakem generální klauzule nekalé soutěže je způsobilost přivodit újmu jiným 

soutěžitelům nebo zákazníkům. S ohledem na použitou formulaci je zřejmé, že postačí 

eventuální možnost příslušným jednáním způsobit újmu. Ke vzniku újmy ani nemusí dojít. 

Jedná se tedy o tzv. ohrožovací delikt. 

Vznik újmy však musí reálně hrozit, nepostačuje jen teoretická možnost vzniku újmy. 

Nejvyšší soud k tomu v jednom ze svých rozsudků uvádí: „Při posuzování otázky, zda jednání 

soutěžitele je či není způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, je nutno 

přihlédnout ke všem okolnostem konkrétního případu. Právní posouzení tohoto znaku 

generální klauzule nekalé soutěže v sobě zahrnuje několik podstatných závěrů učiněných 

k dílčím otázkám …, a to: 

a) Pouhé způsobení újmy soutěžiteli (nebo možnost způsobení takové újmy) ještě 

nevypovídá o nekalém charakteru soutěžního jednání. … Jestliže je druhým způsobena 

hospodářská újma takovými prostředky, které jsou v hospodářském boji považovány 

za soutěžně slušné …, nelze z toho vyvozovat protiprávnost takového jednání. 

V hospodářském soutěžním boji se neuplatní starořímská zásada neminem laedere. 

b) Pro kvalifikaci nekalá soutěž se vyžaduje pouhá způsobilost přivodit újmu soutěžitelům 

nebo spotřebitelům, není tedy nutný sám vznik újmy. Možnost, že jednomu 

nebo druhému z uvedených subjektů bude způsobena újma, musí být ovšem možností 

reálnou, nikoliv vyspekulovanou a velmi nepravděpodobnou. Pokud by určité jednání 

bylo zakazováno jen na základě vysoce teoretické možnosti újmy, šlo by o málo 

důvodné omezení podnikatelské svobody. 

                                                 
264 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, str. 1173. 
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c) Zákon nijak neurčuje rozsah újmy, která musí z určitého jednání alespoň hrozit, 

aby takové jednání mohlo být posouzeno jako nekalosoutěžní; nehovoří např. o újmě 

značného rozsahu, újmě podstatné apod. I tu bude záležet na tom, jak bude 

vykládán pojem újma; v rozhodovací praxi lze dospět k názoru, že újma (ať již hrozící 

nebo skutečně existující) v zanedbatelném rozsahu vlastně není újmou.“265 

Újma je pojem širší než škoda. Sama skutečnost, že je určitý subjekt dotčen nekalou 

soutěží, může znamenat jeho ohrožení plynoucí např. ze ztráty koncentrace na pozitivní 

stránku hospodářské činnosti. Tato nehmotná újma se může následně projevit i jako újma 

hmotná. Způsobení újmy však není samo o sobě bez dalšího zakázané. Není totiž vyloučeno 

do jisté míry těžit z výsledků dosažených druhými (např. při inovaci formou částečné imitace 

apod.).266  

Ani ztráta soutěžitele spočívající v převzetí soutěžitelových zákazníků konkurencí 

sama o sobě není nedovoleným nekalosoutěžním jednáním. Zásadní jsou však metody, jakými 

je převzetí zákazníků dosahováno.267 

V řadě případů se zaměstnavatelé dovolávají ustanovení o ochraně proti nekalé soutěži 

proti svým zaměstnancům. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že i zaměstnanec může být 

postihován za své nekalosoutěžní jednání. Sama skutečnost, že zaměstnanec využije lepší 

nabídky a dá se zaměstnat konkurenčním subjektem, nicméně nekalosoutěžním jednáním není 

(ani ze strany bývalého zaměstnance, ani ze strany konkurenčního subjektu, který příslušného 

zaměstnance zaměstná). Obdobně se k tomu vyjádřil i Nejvyšší soud ČR, který uvedl, 

že „[n]ejde o zabraňovací soutěž ve smyslu nekalého soutěžního jednání, pokud podnikatel 

využije toho, že někdo dobrovolně ukončil dosavadní smlouvu, a učinil z něj napříště svého 

obchodního partnera či zaměstnance. Patří to k běžným a přípustným metodám ekonomického 

počínání, jde o výraz volného pohybu zboží, služeb, lidí. … O odlákání pracovníků 

z konkurenčního podniku jako formu nekalosoutěžní zabraňovací soutěže nepůjde, když byla 

pouze využita volná nabídka na trhu pracovních sil … Sama nabídka lepších pracovních 

(platových a jiných) podmínek není nekalým soutěžním jednáním.“268 

                                                 
265 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. dubna 2008, sp. zn. 32 Cdo 139/2008. Přestože bylo uvedené 

rozhodnutí korigováno nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 11. září 2009, sp. zn. IV. ÚS 27/09, lze z uvedených 

závěrů vycházet i nadále.  
266 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, str. 1169. 
267 HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 

str. 456. 
268 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. ledna 2007, sp. zn. 32 Odo 1464/2006. 
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To však neznamená, že by se zaměstnanec (třeba i stávající) nemohl dopustit 

nekalosoutěžního jednání vůči svému zaměstnavateli. Judikatura dovodila, že např. v situaci, 

sjedná-li si zaměstnanec výhodu u dodavatele svého zaměstnavatele (úplatkem ve formě 

provizí) za „zajištění“ sjednání dodavatelské smlouvy, může být dovozeno naplnění znaků 

generální klauzule včetně způsobilosti přivodit újmu jiným soutěžitelům v důsledku 

korupčního jednání, jež má za následek deformaci cen na trhu.269 

Nepochybně i při propagaci výrobků jednotlivými soutěžiteli (zpravidla klamáním 

spotřebitelů, resp. zákazníků) může dojít ke způsobení újmy. Spotřebitele je však nutné 

považovat za přiměřeně opatrného, obezřetného a pozorného, a proto v případě obvyklého 

reklamního přehánění nelze bez dalšího dovozovat způsobilost přivodit újmu spotřebiteli. 

Výstižně je toto popsáno v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, kde se uvádí: „Reklama 

není totéž co obchodní nabídka a jejím účelem je vzbudit pozornost a zaujmout co největší 

počet adresátů. Proto je zpravidla pro ni užito stručné a na první pohled upoutávající 

jednoduché (zvláště pak v případech reklamy v televizi a na billboardech, o kterou zde jde) 

reklamní sdělení vyznačující se určitou mírou nadsázky či přehánění. Pokud taková 

prezentace obsahuje i odkazy na podrobné informace a způsob, jak je získat, není důvod 

spatřovat v tomto sdělení pro jeho „zkratkovitost“ možnost klamání spotřebitele, způsobilost 

uvést jej v omyl … Údaje televizní reklamy a plakátů z billboardů nejsou podle odvolacího 

soudu tou okolností, jež by možného zájemce o úvěr samy o sobě přesvědčily o výhodnosti 

případného uzavření úvěrové smlouvy se žalovanými … Je nepochybné, že průměrný zákazník 

již vzhledem k závažnosti věci si před uzavřením úvěrové smlouvy pečlivě ověří podmínky, 

za nichž může úvěr získat, a vezme v úvahu přitom nabídky vícero soutěžitelů, jež se mu 

nabízí … Již vzhledem k tomu, že spotřebitelská veřejnost je soutěžiteli i v tomto segmentu 

trhu dnes a denně zahrnována různými i superlativními nabídkami, není zde důvod dovozovat, 

že by se právě nabídkou žalovaných nechala jakkoli zmást či uvést v omyl.“270 

Právní úprava platná a účinná do 31. prosince 2013 vypočítávala, že jednání musí být 

způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům.271 Je 

zřejmé, že stávající právní úprava pouze zjednodušila původní formulaci, jelikož za zákazníky 

                                                 
269 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. září 2009, sp. zn. IV. ÚS 27/09. 
270 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 380/2005. In: HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva 

k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 468 a násl. 
271 Ustanovení § 44 odst. 1 obchodního zákoníku. 
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lze nepochybně považovat i spotřebitele. Stávající znění tedy neobsahuje užší vymezení 

subjektů ohrožených nekalou soutěží, jak by se mohlo na první pohled zdát.272 

Zákazníkem ve smyslu platné právní úpravy je tedy nutno rozumět „spotřebitele“ 

a „dalšího zákazníka“, jak byly tyto pojmy obsaženy v dřívější právní úpravě. Do uvedeného 

rámce přitom bude spadat i nepodnikající právnická osoba či právnická osoba a fyzická osoba 

podnikající, jestliže v hospodářském styku budou vystupovat v postavení slabší strany 

(tj. osoba v pozici neprofesionála jednající s osobou, která v příslušném oboru vystupuje 

jakožto profesionál).273 

Je vhodné rovněž poznamenat, že znakem generální klauzule není dosažení prospěchu 

jednajícího soutěžitele, byť je začasté s nekalou soutěží spojen a bývá zpravidla cílem 

nekalosoutěžního jednání.274 

3. 2 ZVLÁŠTNÍ SKUTKOVÉ PODSTATY NEKALÉ SOUTĚŽE 

Prvně je nezbytné uvést, že zvláštní skutková podstata nekalé soutěže se může uplatnit 

pouze za předpokladu, že budou současně naplněny všechny tři znaky nekalé soutěže. 

Jestliže by se dalo jednání subsumovat pod některou ze zvláštních skutkových podstat, 

ačkoliv nebudou všechny tři znaky nekalé soutěže naplněny, nebude možné je postihovat 

jakožto nekalou soutěž.275 

Mezi zvláštní (někdy označované též jako zákonné či pojmenované) skutkové podstaty 

patří klamavá reklama (§ 2977 OZ), klamavé označení zboží nebo služby (§ 2978 OZ), 

vyvolání nebezpečí záměny (§ 2981 OZ), parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb 

jiného soutěžitele (§ 2982 OZ), podplácení (§ 2983 OZ), zlehčování (§ 2984 OZ), porušení 

obchodního tajemství (§ 2985 OZ), dotěrné obtěžování (§ 2986 OZ) a ohrožení zdraví 

                                                 
272 Na podporu tohoto tvrzení lze odkázat na § 2989 odst. 2 OZ, kde je pojednáno o aktivní legitimaci 

spotřebitele k uplatnění práv v důsledku nekalosoutěžního jednání včetně procesních aspektů s tím spojených. 
273 ONDREJOVÁ, D. Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku. Obchodněprávní revue, 2013, č. 7 – 8, 

str. 210. 
274 Obdobně MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, str. 40: 

„[H]ospodářský prospěch nemusí spočívat jen v zisku, může jím být i odstranění konkurenta formou cenového 

podbízení, tedy ve skutečnosti vykázané účetní ztráty …“. 
275 K odlišnému právnímu názoru srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. dubna 2006, sp. zn. 

32 Odo 1370/2005, citovaný výše. 
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nebo životního prostředí (§ 2987 OZ).276 Zvláštní kategorii pak představuje srovnávací 

reklama, která je za podmínek uvedených v § 2980 odst. 2 OZ přípustná.277 

Z ustanovení § 2976 odst. 2 OZ vyplývá, že výčet zvláštních skutkových podstat nekalé 

soutěže je demonstrativní. Tím se ve spojení s generální klauzulí nekalé soutěže otevírá 

možnost, aby mohlo být jakožto nekalá soutěž posouzeno i jiné jednání.  

3. 3 SOUDCOVSKÉ SKUTKOVÉ PODSTATY NEKALÉ SOUTĚŽE 

Vedle výše uvedených zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže se praxe střetává s řadou 

dalších typizovaných jednání. Má-li takové jednání opakující se tendenci a zároveň jsou 

naplněny všechny tři znaky generální klauzule, lze se setkat s pojmenováním příslušného 

jednání v rámci tzv. soudcovských (nepojmenovaných) skutkových podstat. 

Soudcovské skutkové podstaty jsou formulovány soudní praxí a právními teoretiky. 

Lze se proto setkat s různými typizovanými jednáními, která nejsou vymezována jednotně. 

Mezi soudcovské skutkové podstaty jsou zpravidla řazeny zejména: (a) porušení norem 

veřejného či soukromého práva s důsledky pro soutěžní postavení; (b) parazitní využití cizích 

výkonů (tzv. free riding); (c) skrytá reklama; (d) nepřípustně agresivní způsoby soutěžního 

jednání; a (e) určité nedovolené formy marketingového působení na trhu (guerilla marketing, 

virální marketing apod.).278 

Z uvedených nachází v praxi nejširší využití prvně uvedená soudcovská skutková podstata, 

tj. porušení norem veřejného či soukromého práva. „V rozporu s dobrými mravy soutěže bude 

takové jednání v případě, že porušení norem veřejného či soukromého práva bude mít 

soutěžní dopad, tedy pokud důsledkem porušení těchto předpisů bude získání soutěžní výhody, 

kterou by rušitel bez tohoto porušení právních předpisů nezískal.“279 

Nedovolená tak bude např. dohoda mezi soutěžiteli, která má za cíl narušení hospodářské 

soutěže ve smyslu § 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 

některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších 

předpisů. Následkem bude nejen stižení příslušné dohody neplatností (samozřejmě 

                                                 
276 Zachovány byly všechny skutkové podstaty nekalé soutěže uvedené v obchodním zákoníku s tím, 

že do občanského zákoníku byla nově zakomponována skutková podstata dotěrného obtěžování. Výčet 

zvláštních skutkových podstat se tak oproti dřívějšímu stavu rozšířil. 
277 K jednotlivým odlišnostem staré a nové právní úpravy viz např. ONDREJOVÁ, D. Nekalá soutěž 

podle nového občanského zákoníku. Obchodněprávní revue, 2013, č. 7 – 8, str. 212 – 213. 
278 Srov. např. HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2011, str. 458 – 459, nebo MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2001, str. 45 – 46. 
279 ONDREJOVÁ, D. Tzv. soudcovské (nepojmenované) skutkové podstaty nekalé soutěže pohledem nové 

systematiky. Obchodněprávní revue, 2014, č. 10, str. 288. 
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vedle veřejnoprávního postihu z toho plynoucího), ale takové jednání bude postižitelné rovněž 

právními prostředky proti nekalé soutěži. K tomu navíc přistupuje výslovné zakotvení 

oprávnění osoby, jejíž právo bylo ohroženo nebo porušeno nedovoleným omezením soutěže, 

aby uplatnila nároky uvedené v § 2988 OZ.280 

Typickým právním předpisem, jehož porušováním si jednotliví soutěžitelé neoprávněně 

opatřují soutěžní výhodu, je pak zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 

pozdějších předpisů. Neoprávněnou soutěžní výhodu však může soutěžitel získat 

např. i porušením daňových předpisů (neodvedením daně), pokud prostředky, které porušením 

daňových předpisů ušetří, použije např. na reklamu, čímž si opatří soutěžní výhodu.281 

Všechny tyto případy (a mnohé další) bývají v praxi subsumovány právě pod soudcovskou 

skutkovou podstatu „porušení norem veřejného či soukromého práva“. 

3. 4 PRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI 

Proti nekalé soutěži je k dispozici celá řada právních prostředků. Počínaje svépomoci 

v souladu s § 14 odst. 1 OZ, podle kterého si může každý přiměřeným způsobem pomoci 

k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a zároveň je zřejmé, že by zásah veřejné moci 

nepřišel včas, až po prostředky trestního práva, které je nejzávažnějším postihem 

nekalosoutěžního jednání. 

Vedle toho lze zmínit i zvláštní právní úpravu, která může být v konkrétních případech 

dotčena. Např. v případě reklamy se může jednat o zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 

a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, ve znění pozdějších předpisů.282 Zvláštní právní předpisy pak upravují správněprávní 

sankce za nedovolené jednání. 

Tato práce je však zaměřena na nároky vyplývající z nekalosoutěžního jednání, které 

jsou přímo uplatnitelné v řízení před soudem, resp. v rámci řízení o předběžném opatření, 

a proto jiné prostředky právní ochrany (než soudně uplatnitelné) zůstávají pro účely této práce 

na okraji zájmu. 

                                                 
280 Ustanovení § 2990 OZ lze vnímat svým způsobem jako zvláštní skutkovou podstatu nekalé soutěže. 
281 ONDREJOVÁ, D. Tzv. soudcovské (nepojmenované) skutkové podstaty nekalé soutěže pohledem nové 

systematiky. Obchodněprávní revue, 2014, č. 10, str. 289. 
282 NOVAKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praktická příručka. Praha: Linde Praha, a. s., 

2006, str. 23: „Přestože nejpodrobnější úprava reklamy a její regulace je provedena zákonem o regulaci reklamy 

a obchodním zákoníkem, nejde o úpravu jedinou. Problematikou reklamy či zakázané reklamy, tedy i reklamou 

klamavou a nekalosoutěžním i klamavým jednáním, se zabývá řada dalších předpisů …“. 
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Občanský zákoník vypočítává nároky, které lze v civilním řízení uplatnit. Podle ustanovení 

§ 2988 OZ se jedná o: (a) nárok, aby se rušitel nekalé soutěže zdržel; (b) nárok, aby rušitel 

odstranil závadný stav; (c) nárok na přiměřené zadostiučinění; (d) nárok na náhradu 

škody; a (e) nárok na vydání bezdůvodného obohacení. 

3. 4. 1 NÁROK NA ZDRŽENÍ SE NEKALOSOUTĚŽNÍHO JEDNÁNÍ 

Mezi nejvýznamnější samostatně uplatnitelné nároky ve věcech nekalé soutěže patří 

nepochybně nároky zdržovací.283 Jedná se přitom o nárok, který má především preventivní 

povahu. 

Nároky na zdržení se nekalosoutěžního jednání jsou spojovány s jednáním 

již uskutečněným, existuje-li zároveň nebezpečí, že bude takové jednání opakováno, 

anebo s jednáním, které je teprve připravované a jeho uskutečnění se jeví jako 

pravděpodobné.  O situaci, kdy naopak nebude dána hrozba spočívající v opakování 

nekalosoutěžního jednání, se bude jednat v případě vyzrazení obchodního tajemství 

(bylo-li např. obchodní tajemství již jako celek vyzrazeno a sděleno veřejnosti).284 

Namístě by proto v naznačeném případě nebylo uplatňování zdržovacího nároku. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR k tomu uvádí, že: „… povinnost zdržet se určitého jednání 

lze upínat jen k takovému jednání, u kterého existuje nebezpečí, že by v budoucnu mohlo být 

opakováno …“.285 V praxi lze citované rozhodnutí vykládat tak, že pokud se např. „žalovaný 

dopustil klamavé reklamy v novinovém inzerátu, lze požadovat, aby se stejné reklamy 

zdržel i v jiných formách marketingové komunikace; jestliže k nebezpečí záměny vedlo použití 

určitého slova, může být v žalobním petitu požadován zákaz, který zahrnuje i další gramatické 

tvary tohoto slova.“286 

Určitou změnu s důsledky pro formulaci petitu lze spatřovat ve znění § 2988 OZ („… může 

proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel …“) ve srovnání s § 53 obchodního 

zákoníku („… mohou se proti rušiteli domáhat, aby se tohoto jednání zdržel …“). 

Pokud tedy dřívější právní úprava vzbuzovala určitou nejistotu ohledně vznesení 

nároku na zdržení se i takového jednání, kterého se rušitel doposud nedopustil, nepřipouští 

                                                 
283 KOBLIHA, I., KALFUS, J., KROFTA, J. et al. Obchodní zákoník. Komentář. Praha: Linde Praha, a. s., 2006, 

str. 133. 
284 ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 

str. 91. 
285 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. června 2008, sp. zn. 32 Odo 1568/2006. 
286 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, str. 1224. 
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stávající znění v tomto smyslu pochybnosti.287 Tato formulační změna přinášející jisté 

zpřesnění by však v právní praxi neměla mít zásadní dopad, když soudy i dříve vykládaly 

příslušné ustanovení poměrně volně a striktní přístup soudů k vymezení zdržovacích nároků 

byl spíše výjimečný. 

Formulaci petitu týkajícího se uplatňování nároku na zdržení se nekalosoutěžního jednání 

je nutné věnovat značnou pozornost. Petit by neměl být vymezen ani příliš široce (v krajním 

případě by to mohlo mít za následek dokonce nevykonatelnost rozhodnutí), ani příliš úzce 

(rušitel by mohl vydané rozhodnutí snadno obcházet jednáním, na které se již rozhodnutí 

nevztahuje). 

3. 4. 2 NÁROK NA ODSTRANĚNÍ ZÁVADNÉHO STAVU 

Odstraňovací nárok směřuje k obnovení stavu, který zde byl před nekalosoutěžním jednáním 

rušitele. V určitých ohledech se pak střetává se zdržovacím nárokem. Kupříkladu při šíření 

klamavé reklamy se bude dotčený subjekt zpravidla domáhat jak nároku na odstranění 

závadného stavu (stažení klamavé reklamy z oběhu), tak i nároku na zdržení se takového 

jednání (pro futuro).288 

Oproti zdržovacímu nároku, který má především preventivní charakter, směřuje 

nárok na odstranění závadného stavu do minulosti. Jeho účelem je odstranění zdroje 

negativních účinků, které nastaly v důsledku nekalého soutěžního jednání.289 Nesměřuje 

tedy k odstranění následků nekalého soutěžního jednání, ale k odstranění jeho příčin. 

Odstranění závadného stavu může spočívat nejen v odstranění (likvidaci) určitých 

protisoutěžních opatření (klamavých letáků či zboží apod.), ale rovněž v povinnosti odstranit 

klamavost např. doplněním či zpřesněním původního protisoutěžního opatření.290 

3. 4. 3 NÁROK NA PŘIMĚŘENÉ ZADOSTIUČINĚNÍ 

Prostřednictvím vznesení nároku na přiměřené zadostiučinění dochází k uplatnění 

nemajetkové újmy. To je vyjádřeno i v § 2894 odst. 2 OZ291 a v § 2951 odst. 2 OZ292. 

                                                 
287 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, str. 1224: „Současná úprava by proto nemusela navozovat dojem, že zdržovací nárok může 

být vysloven jen ohledně přesně té podoby, v jaké se závadné jednání již uskutečnilo nebo se chystá.“ 
288 Samozřejmě ani souběh s dalšími nároky není vyloučen. 
289 ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 

str. 95. 
290 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, str. 1225. 
291 Ustanovení § 2894 odst. 2 OZ uvádí: „Nebyla-li povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu výslovně 

ujednána, postihuje škůdce, jen stanoví-li to zvlášť zákon. V takových případech se povinnost nahradit 

nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti nahradit škodu.“ 
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Pro vyloučení pochybností je vhodné poznamenat, že ačkoliv § 2988 OZ výslovně nehovoří 

o možnosti poskytnout přiměřené zadostiučinění v penězích, je taková možnost s ohledem 

na znění § 2951 odst. 2 OZ nepochybně zachována.293 

Dosah přiměřeného zadostiučinění je však odbornou literaturou i judikaturou chápán 

výrazně extenzivněji, než jen jako uplatnění nemajetkové újmy. Podle uvedeného je nutno 

přiměřené zadostiučinění považovat i za sankci pro toho, kdo se nedovoleného jednání 

dopustil. V této souvislosti je přiměřené zadostiučinění vykládáno i jako individuální 

a generální prevence.294 

Nejvyšší soud ČR k nároku na přiznání přiměřeného zadostiučinění v konkrétní věci uvedl: 

„… při cílené předvánoční marketingové akci žalované šlo o závažný zásah do nemateriální 

sféry žalobkyně takového rozsahu, že by pouze nepeněžité zadostiučinění (již dříve přiznaná 

povinnost žalované omluvit se žalobkyni) nebylo pro žalobkyni postačující satisfakcí 

za závažnou újmu a pro žalovanou dostatečnou a jejímu nekalosoutěžnímu jednání 

odpovídající sankcí. Dovolací soud se ztotožňuje také se závěry odvolacího soudu, 

že zaplacení zadostiučinění by mělo pro rušitele představovat určitou finanční újmu (a nejen 

újmu morální), která má vyrovnat porušenou rovnováhu v postavení rušitele a nekalou soutěží 

dotčené osoby. Přiměřené zadostiučinění plní dvojí funkci – sankční (sankce postihuje toho, 

kdo závadně jednal a odrazuje jej od opakování závadného jednání) i preventivní (přiznáním 

zadostiučinění je dáno najevo, že nekalá soutěž se „nevyplácí“ a dobré mravy soutěže je třeba 

respektovat).“295, 296 

Při uplatňování nároku na přiměřené zadostiučinění je však nutné vzít na vědomí, 

že se nejedná o institut, který by snad nahrazoval nárok na náhradu škody (např. za situace, 

kdy by měl žalobce jen stěží unést důkazní břemeno ohledně výše škody či jednotlivých 

předpokladů nároku na náhradu škody).297 

                                                                                                                                                         
292 Ustanovení § 2951 odst. 2 OZ uvádí: „Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. 

Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné 

odčinění způsobené újmy.“ 
293 V ustanovení § 53 obchodního zákoníku se výslovně uvádělo, že přiměřené zadostiučinění může být 

poskytnuto i v penězích. 
294 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, str. 1225 – 1226. 
295 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. července 2012, sp. zn. 23 Cdo 3704/2011. 
296 Jako zajímavost lze uvést, že v předmětném soudním řízení byla přiznána v rámci nároku na přiměřené 

zadostiučinění vedle omluvy (morální zadostiučinění) ještě do té doby nevídaná částka ve výši 5.000.000,- Kč 

jakožto nehmotná újma (peněžité zadostiučinění). 
297 MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, str. 103: „Nárok 

na přiměřené zadostiučinění je nárokem na plnění za újmu nemateriální povahy. … Jeho uplatněním však nelze 

nahradit nárok na náhradu škody …“. 
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Pro úspěšné uplatňování předmětného nároku na přiměřené zadostiučinění je 

předpokladem prokázání zavinění rušitele. Zlepšení postavení žalobce má zajistit právní 

domněnka nedbalosti stanovená v § 2911 OZ. Bude proto na rušiteli, aby prokázal absenci 

zavinění, čímž by se povinnosti splnit proti němu vznesený nárok na přiměřené zadostiučinění 

zprostil. Tím ovšem není dotčena objektivní odpovědnost za nekalosoutěžní jednání 

(subjektivní odpovědnost se vztahuje jen k uplatňovanému nároku na přiměřené 

zadostiučinění; obdobně je tomu také v případě uplatňování nároku na náhradu škody). 

3. 4. 4 NÁROK NA NÁHRADU ŠKODY 

Náhrada škody je dalším z nároků ve věcech týkajících se nekalé soutěže. Zásadní význam má 

§ 2911 OZ, kde se uvádí: „Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné 

povinnosti, má se za to, že škodu zavinil z nedbalosti.“ Ačkoliv tedy je deliktní odpovědnost 

založena na subjektivní odpovědnosti (srov. odpovědnost za nekalosoutěžní jednání, která je 

naopak vystavena na principu objektivní odpovědnosti), existuje vyvratitelná právní 

domněnka nedbalostního jednání. 

Snaze případného soutěžitele odmítnout odpovědnost za škodu z důvodu, že jednala jiná 

osoba proti jeho pokynu či bez jeho vědomí (typicky zaměstnanec či zmocněnec), lze čelit 

s využitím § 2914 OZ. Uvedené ustanovení vypočítává, že kdo při své činnosti použije 

zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, 

jako by ji způsobil sám. 

Jak již bylo zmíněno výše, nárok na náhradu škody ve věcech nekalé soutěže nebyl 

ze strany žalobců mnohdy uplatňován z obavy o neunesení důkazního břemene (jak ohledně 

prokázání vzniku škody obecně, tak i její výše). V souvislosti s problematickým 

prokazováním konkrétní výše škody jsou ovšem s ohledem na § 2955 OZ obavy žalobců 

mnohdy liché. Platí, že „Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého 

uvážení jednotlivých okolností případu soud.“ K tomu navíc přistupuje § 136 OSŘ, 

kde se uvádí: „Lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji 

zjistit vůbec, určí ji soud podle své úvahy.“ Pro účely uplatňování nároku na náhradu 

škody se tak jedná de facto o dvojitou úpravu téhož. 

S ohledem na založení odpovědnosti za škodu na subjektivním principu 

(tj. na odpovědnosti za zavinění), lze zaznamenat určité obavy o možnost úspěšného 
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uplatňování nároku na náhradu škody.298 Takové obavy je však třeba z výše uvedených 

důvodů odmítnout.299 

3. 4. 5 NÁROK NA VYDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ 

Bezdůvodné obohacení ve věcech nekalé soutěže je možné kvalifikovat podle § 2991 odst. 2 

OZ jakožto protiprávní užití cizí hodnoty.300 Aby se však mohlo vůbec jednat o bezdůvodné 

obohacení, resp. o protiprávní užití cizí hodnoty, musí příslušné jednání vést k nabytí 

majetkového prospěchu.301  

Nabytím majetkového prospěchu se rozumí rozmnožení majetku o nové majetkové 

hodnoty nebo nezmenšení majetkové hodnoty, ačkoliv by ke zmenšení majetkové hodnoty 

došlo, nebýt nedovoleného jednání rušitele (obohaceného). 

Důkazní břemeno při prokazování protiprávnosti užití cizí hodnoty tíží žalobce 

(ochuzeného). Zavinění rušitele (obohaceného) však není vyžadováno; bezdůvodné obohacení 

je založeno na objektivní odpovědnosti.302 

Ten, kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen vydat vše, co tímto způsobem nabyl 

(jedná se o tzv. plnou naturální restituci). Není-li to možné, má být dle § 2999 odst. 1 OZ 

poskytnuta peněžitá náhrada ve výši obvyklé ceny. 

Nárok na vydání bezdůvodného obohacení může být vznesen např. při využití fotografie 

známé osobnosti v reklamě bez patřičného právního titulu (tj. bez licenčního či jiného 

oprávnění). Nemusí tím přitom dojít jen k porušení práv zobrazované osoby, ale i práv 

ostatních soutěžitelů působících na témže trhu jako rušitel. Rušitel by takovým neoprávněným 

zveřejněním vyobrazení známé osobnosti získal neoprávněnou výhodu proti ostatním 

soutěžitelům, kteří pořizují reklamu v souladu s právem.303 

                                                 
298 Srov. např. ONDREJOVÁ, D. Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku. Obchodněprávní revue, 

2013, č. 7 – 8, str. 214 – 215. 
299 Při uplatňování nároku na náhradu škody je nutné pamatovat na § 2951 odst. 1 OZ, z něhož vyplývá přednost 

nahrazení škody uvedením do předešlého stavu před náhradou škody v penězích. To se však týká nároků 

na náhradu škody obecně, ne jen nekalé soutěže. 
300 Tj. jeden ze způsobů bezdůvodného obohacení uvedený v demonstrativním výčtu předmětného ustanovení. 
301 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, str. 1244. 
302 ONDREJOVÁ, D. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

str. 273 – 274. 
303 VALOUŠEK, M. Fotografie a právo. Autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii. Praha: 

Leges, 2014, str. 94. 
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3. 4. 6 DOVĚTEK K PRÁVNÍM PROSTŘEDKŮM OCHRANY PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI  

Vedle výše uvedených právních prostředků ochrany proti nekalé soutěži lze zmínit rovněž 

institut specifikovaný procesněprávní úpravou, a to právo na uveřejnění rozhodnutí. 

Ustanovení § 155 odst. 4 OSŘ zakládá žalobci právo žádat, aby soud pojal do výroku 

rozsudku právo rozsudek uveřejnit na náklady neúspěšného účastníka řízení. Nejedná se však 

o samostatně uplatnitelný nárok a jako takový nepodléhá ani poplatkové povinnosti.304 

Soud nemá povinnost návrhu žalobce vyhovět, nýbrž si sám vyhodnotí, zda je s ohledem 

na dané okolnosti žádoucí rozsudek zveřejnit.305 O takovou situaci se bude typicky jednat, 

jestliže se rozsudek svou povahou týká širšího okruhu osob (např. dotkla-li se klamavá 

reklama většího počtu spotřebitelů). 

V současnosti nepanuje shoda ohledně oprávnění soudu přiznat žalobci právo 

na uveřejnění rozsudku na náklady žalovaného v případě, že měl žalobce ve věci jen částečný 

úspěch. V odborné literatuře je zastáván právní názor, že za určitých okolností není 

podmínkou, aby měl žalobce ve věci úspěch v celém rozsahu (např. byla-li žaloba částečně 

zamítnuta z důvodu promlčení či jen z formálních důvodů).306 Tento právní názor nicméně 

nesdílí Vrchní soud v Praze, který se k uvedené problematice vyjádřil následovně: 

„Podle ustanovení § 155 odst. 4 o. s. ř. může soud ve zde uvedených typech sporů účastníku 

přiznat na jeho návrh ve výroku právo rozsudek uveřejnit na náklady neúspěšného účastníka 

jen tehdy, byl-li účastník ve sporu úspěšný zcela; nepostačuje úspěch jen částečný.“307 

Závěr Vrchního soudu v Praze však lze považovat za příliš kategorický, když za neúspěch 

žalobce ve věci nebude nepochybně vnímáno, jestliže např. uplatněný nárok na přiměřené 

zadostiučinění nebude přiznán v celé výši, ale „jen“ z 90 %.308 Ani z jazykového výkladu 

předmětného ustanovení občanského soudního řádu nevyplývá, že by se mělo jednat o úspěch 

žalobce v plném rozsahu (srov. „… jehož žalobě vyhověl …“). Přestože bude zřejmě nezbytné 

vypořádat se v takovém případě s rozdělením nákladů na uveřejnění rozsudku mezi žalobce 

                                                 
304 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 289/96. In: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany 

proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, str. 168. 
305 K tomu srov. znění § 155 odst. 4 OSŘ: „Ve věcech ochrany práv porušených nebo ohrožených nekalým 

soutěžním jednáním … může soud účastníkovi, jehož žalobě vyhověl, přiznat na jeho návrh ve výroku rozsudku 

právo rozsudek uveřejnit na náklady neúspěšného účastníka …“. 
306 ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 

str. 170. 
307 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. května 2013, č. j. 3 Cmo 67/2012-355. In: JIRSA, J. et al. 

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. Praha: Havlíček 

Brain Team, 2014, str. 472. 
308 Pokud by byl žalobci přiznán výrazně menší nárok (např. jen z 50 %), pak by dle autora této práce již zřejmě 

podmínky pro postup dle § 155 odst. 4 OSŘ naplněny nebyly. V takovém případě lze totiž pochybovat, zda je 

možné žalovaného ještě vůbec považovat za „neúspěšného účastníka“. 
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a žalovaného, nelze dle názoru autora této práce striktně odmítnout právo žalobce ve smyslu 

§ 155 odst. 4 OSŘ. Koneckonců, bude to právě soud, který bude posuzovat s ohledem 

na konkrétní okolnosti případu, kdy je ještě možné považovat žalobce za úspěšného účastníka 

ve věci, přestože by nebylo jeho žalobě vyhověno v celém rozsahu. 

Rozhodne-li soud ve výroku rozsudku o právu žalobce uveřejnit rozsudek, příp. jeho část 

(např. jen výrok), a že se může žalobce následně domáhat s tím spojené náhrady nákladů 

po žalovaném, určí zpravidla rovněž způsob uveřejnění a jeho formu, příp. i vymezí částku, 

kterou může žalobce maximálně požadovat. Neznamená to ovšem, že by tím mohlo být 

žalovanému uloženo, aby on sám rozsudek zveřejnil; iniciativa v tomto směru zůstane 

na žalobci.309 

Návrh úspěšného žalobce na právo uveřejnit rozsudek na náklady žalovaného, přes svou 

zdánlivou podobnost, nenahrazuje možnost uplatňovat nárok na přiměřené zadostiučinění. 

Tyto nároky existují vedle sebe a mohou být přiznány zároveň. 

Všechny popsané nároky související s nekalosoutěžním jednáním (jak hmotněprávní, 

tak procesněprávní nároky) mohou být předmět soudního řízení ve věci samé. Ne všechny 

nároky však lze uplatnit v řízení o předběžném opatření podle občanského soudního řádu. 

V této souvislosti je nezbytné pamatovat na prozatímní charakter předběžného opatření, 

který využití tohoto institutu limituje. Předběžné opatření nemůže být nařízeno zejména 

takovým způsobem, který by měl za následek nevratný stav. 

Nejširší uplatnění nachází předběžné opatření při ochraně práv dotčených subjektů v rámci 

uplatňování nároku na zdržení se nekalosoutěžního jednání či nároku na odstranění závadného 

stavu. Nařízení předběžného opatření je naopak stricto sensu vyloučeno ohledně nároku 

na přiměřené zadostiučinění, nároku na náhradu škody a nároku na vydání bezdůvodného 

obohacení. Largo sensu však může být předmětem předběžného opatření i nárok na přiměřené 

zadostiučinění, nárok na náhradu škody či nárok na vydání bezdůvodného obohacení, 

a to např. při požadavku zamezit zbavování se majetku ze strany rušitele z obavy, 

že by následný výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. V takovém případě by bylo možné 

zvažovat např. předběžné opatření ukládající složení peněžité částky do úschovy u soudu 

nebo zamezující nakládání s určitými věcmi či právy. 

                                                 
309 JIRSA, J. et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014, str. 472. 
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4 PRÁVNÍ ÚPRAVA PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 

Ve Spojených státech amerických je uplatňováno tzv. common law, a tudíž vedle právních 

předpisů představuje neodmyslitelný pramen práva rovněž soudní praxe. Navíc jsou právní 

předpisy vydávány jak na federální úrovni, tak jednotlivými státy. Na federální úrovni je 

civilní proces ovládán Federálním občanským soudním řádem.310, 311 

Federální občanský soudní řád obsahuje celou řadu institutů, které lze podřadit 

pod předběžné opatření. Za účelem splnění závazku může soud před vydáním rozhodnutí 

ve věci samé nařídit zajištění majetku odpůrce, ať už s majetkem disponuje odpůrce sám 

(attachment), nebo se nachází v dispozici třetí osoby – např. peněžní prostředky uložené 

v bance (garnishment). Vedle toho stojí možnost soudu zajistit specifický majetek, u něhož je 

sporné, komu náleží (sequestration), příp. nařídit odpůrci vydání takového specifického 

majetku navrhovateli (replevin), a to až do vyřešení sporu ve věci samé.312 Konečně dalším 

institutem majícím charakter předběžného opatření je zajištění osoby – ať už k zajištění její 

přítomnosti při jednání u soudu či dokonce jako donucovací prostředek k úhradě dluhu (civil 

arrest), což je však v dnešní době spíše výjimečné, nebo zajištění osoby za účelem zabránění 

jejího odjezdu, kterým by mohla sledovat své vynětí z jurisdikce soudu (ne exeat).313 

Pro účely zamezení nekalosoutěžního jednání má však nejvýznamnější postavení právní 

úprava předběžného opatření obsažená v čl. 65 Federálního občanského soudního řádu, 

podle něhož může soud odpůrci uložit, aby něco konal nebo se něčeho zdržel. V rámci této 

úpravy lze identifikovat dvě předběžná opatření – zrychlené (temporary restraining order) 

a běžné (preliminary injunction).314 Nejedná se však o dva typy předběžného opatření, 

ale prvně uvedené je pouze fakultativním předstupněm běžného předběžného opatření. 

S ohledem na zaměření této práce je dále pojednáno výlučně o předběžném opatření 

ve smyslu čl. 65 Federálního občanského soudního řádu. 

4. 1 ZAŘAZENÍ V CIVILNÍM PROCESU 

Vyžaduje-li navrhovatel okamžitou ochranu, kdy pro bezprostřední hrozbu nenahraditelné 

újmy není možné slyšet druhou stranu (odpůrce), může se navrhovatel domáhat vydání 

                                                 
310 Federal Rules of Civil Procedure. 
311 S ohledem na rozmanité právní úpravy jednotlivých států se tato část práce zabývá výlučně právní úpravou 

předběžného opatření právě na federální úrovni. 
312 Srov. SUBRIN, S. N., MINOW, M. L. et al. Civil Procedure: Doctrine, Practice, and Context. Second 

edition. New York: Aspen Publishers, 2004, str. 84 – 85. 
313 TEPLY, L. L., WHITTEN, R. U. Civil Procedure. Second edition. New York: Foundation Press, 2000, 

str. 563 – 567. 
314 Tamtéž, str. 567 – 568. 
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zrychleného předběžného opatření (temporary restraining order). Vydání tohoto předběžného 

opatření je však mimořádné, jelikož při něm není slyšena druhá strana. Odpůrce se o jeho 

nařízení jen vyrozumívá. Z toho důvodu Federální občanský soudní řád omezuje jeho platnost 

nejvýše na 14 dnů. Výjimečně může být prodlouženo nejvýše o dalších 14 dnů.315 

Během uvedené doby musí soud vyslechnout odpůrce, aby mohl rozhodnout, 

zda předběžné opatření zachová, či nikoliv. Stejně tak soud vyslechne odpůrce před nařízením 

běžného předběžného opatření (preliminary injunction), není-li žádáno či vyhověno návrhu 

na nařízení zrychleného předběžného opatření (temporary restraining order). 

Pokud je návrhu na nařízení předběžného opatření vyhověno, mohou obecně nastat tři 

situace: (a) odpůrce bude předběžné opatření respektovat; (b) odpůrce se proti nařízení 

předběžného opatření odvolá; nebo (c) odpůrce bude navrhovat změnu či zrušení předběžného 

opatření z důvodu, že se změnily okolnosti, pro které bylo předběžné opatření nařízeno.316 

Následně soud přistoupí k projednání věci samé, kdy se plně uplatní zásada 

kontradiktornosti – stranám je umožněno předkládat důkazy, vyslýchat svědky apod., čímž je 

zajištěno náležité posouzení merita věci. Poté soud vydá konečné rozhodnutí, kterým žalobě 

vyhoví nebo ji zamítne. V každém případě však předběžné opatření vydáním konečného 

rozhodnutí ve věci samé zaniká. Pokud ovšem soud žalobě vyhoví, tj. nárok potvrdí, 

mění se dočasná ochrana navrhovatele (žalobce) na ochranu trvalou, která již není časově 

omezená. Odpůrce (žalovaný) pochopitelně může proti rozhodnutí ve věci samé uplatnit 

opravné prostředky nebo, nastane-li podstatná změna okolností, může soud přiznaný nárok 

(trvalou ochranu) změnit či zrušit.317 

V případě, že odpůrce poruší nařízené předběžné opatření, může být proti němu uplatněn 

civilněprávní i trestněprávní postih. Civilněprávní postih představuje formu vynucování 

respektování uloženého předběžného opatření, a to ukládáním pokut za každý den porušení 

předběžného opatření nebo i uvězněním odpůrce do doby, než začne předběžné opatření 

respektovat. Vedle toho stojí trestněprávní postih v podobě uložení pokuty nebo uvěznění. 

Ten je však podmíněn posouzením viny a trestu před porotou v řízení, kdy se uplatní 

                                                 
315 Federal Rules of Civil Procedure. Cornell University Law School: Legal Information Institute [online]. 

Cornell University Law School [cit. 12. 11. 2015]. K dispozici na: https://www.law.cornell.edu/rules/frcp 
316 DOBBYN, J. F. Injunctions in a nut shell. St. Paul: West Publishing, 1992, str. 195. 
317 Tamtéž, str. 193 – 196. 
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trestněprávní zásady. Oproti civilněprávní sankci směřuje trestněprávní sankce do minulosti 

jako trest za dřívější porušení předběžného opatření.318 

4. 2 PODMÍNKY PRO NAŘÍZENÍ PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ 

Předběžné opatření má za cíl poskytnout zatímní ochranu, prostřednictvím níž by bylo 

odpůrci nařízeno něco konat nebo se zdržet určitého jednání s ohledem na újmu hrozící 

navrhovateli. Účelem je zachovat status quo.319 

Úlohou soudu je, aby minimalizoval újmu, ať už na straně navrhovatele nebo odpůrce. 

Za tím účelem se soud zaměřuje na čtyři základní podmínky, které musí být splněny, aby soud 

návrhu na nařízení předběžného opatření (ať již zrychleného nebo běžného) vyhověl. 

Předně musí navrhovatel prokázat reálně hrozící vznik újmy (v případě zrychleného 

předběžného opatření újmy nenapravitelné), pokud by se mělo vyčkat až do rozhodnutí 

ve věci samé. Na druhé straně musí soud posuzovat i potenciální vznik újmy na straně 

odpůrce. Pokud by nařízením předběžného opatření měla odpůrci vzniknout větší újma, 

než hrozí navrhovateli, bude to zpravidla důvodem pro odepření poskytnutí ochrany 

prostřednictvím předběžného opatření. Soud tedy bude muset zvažovat, komu reálně hrozí 

větší újma. Třetí podmínkou je, že nařízení předběžného opatření nesmí bránit veřejný zájem. 

Konečně poslední podmínkou je, že nárok navrhovatele (žalobce) se musí jevit natolik 

pravděpodobným, že lze předjímat jeho úspěch ve věci samé. To ovšem neznamená, 

že by samotné nařízení předběžného opatření mělo předurčovat i úspěch navrhovatele 

(žalobce) ve věci samé; před nařízením předběžného opatření není prostor na rozsáhlé 

dokazování.320 

Vedle výše uvedených hlavních kritérií je pro úspěch s návrhem na nařízení předběžného 

rovněž podstatné, zda byl návrh podán bez zbytečného odkladu. Pokud navrhovatel otálel 

s podáním návrhu, měl by osvětlit důvody, které ho k tomu vedly. Pozdější podání návrhu 

totiž značí absenci urgentnosti, a proto by nebylo poskytnutí zatímní ochrany důvodné. Soudy 

dále uplatňují i tzv. doktrínu špinavých rukou, podle níž nenařídí předběžné opatření, 

jestliže sám navrhovatel jedná zlovolně (např. jedná-li sám nekalosoutěžně).321 

                                                 
318 TEPLY, L. L., WHITTEN, R. U. Civil Procedure. Second edition. New York: Foundation Press, 2000, 

str. 570 – 571. 
319 HRNČIŘÍK, V. Srovnání právní úpravy předběžných opatření v USA a v ČR. Právní rozhledy, 2014, č. 12, 

str. 420. 
320 DOBBYN, J. F. Injunctions in a nut shell. St. Paul: West Publishing, 1992, str. 158 – 162. 
321 HRNČIŘÍK, V. Srovnání právní úpravy předběžných opatření v USA a v ČR. Právní rozhledy, 2014, č. 12, 

str. 423 – 424. 
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Za účelem případné náhrady újmy je navrhovatel povinen složit jistotu (bond). Složení 

jistoty lze nahradit poskytnutím záruky za vyplacení jistoty třetí osobou (tzv. corporate surety 

bond).322 Výši jistoty stanoví soud vždy individuálně dle vlastního uvážení. Pouze za zcela 

výjimečných okolností může soud určit, že se složení jistoty nevyžaduje. Taková situace 

nastává např. tehdy, kdy je navrhovatel nemajetný, zatímco odpůrce je velká korporace, 

a zejména nelze z ničeho dovozovat, že by vůbec mohla odpůrci nějaká újma vzniknout. 

Každopádně stanovená výše jistoty je zároveň nejvýše přípustnou částkou, kterou může 

odpůrce požadovat jakožto náhradu újmy. I pokud by mu tedy vznikla újma větší, nemůže 

po navrhovateli požadovat její náhradu ve výši přesahující složenou jistotu; to neplatí, jestliže 

se ze strany navrhovatele jednalo o úmyslné a zlovolné podání návrhu na nařízení 

předběžného opatření.323 

Pokud soud nařídí předběžné opatření, nenabývá požadovaných účinků dříve, než je o jeho 

vydání odpůrce vyrozuměn (ať už úřední osobou, novinovým článkem či třeba telefonicky).324 

4. 3 SROVNÁNÍ VYBRANÝCH INSTITUTŮ S PRÁVNÍ ÚPRAVOU V ČR 

Ze vzájemného srovnání předběžných opatření ve Spojených státech amerických a v České 

republice je především zřejmé odlišné pojetí předběžného opatření, když oproti Federálnímu 

občanskému soudnímu řádu nenabízí občanský soudní řád více samostatných typů 

předběžného opatření, ale různé způsoby zatímní ochrany poskytuje prostřednictvím jednoho 

obecného předběžného opatření. 

Vedle odlišného teoretickoprávního pojetí předběžného opatření lze poukázat především 

na fakultativní předstupeň běžného předběžného opatření v podobě zrychleného předběžného 

opatření (temporary restraining order). Má-li být předběžným opatřením uložena povinnost 

něco vykonat nebo se něčeho zdržet, může být v souladu s Federálním občanským soudním 

řádem nařízeno předběžné opatření i bez slyšení druhé strany. Takové předběžné opatření je 

však výrazně časově limitováno. Běžné předběžné opatření (preliminary injunction), které má 

účinky až do rozhodnutí ve věci samé, již předpokládá slyšení druhé strany. To je 

nezanedbatelný rozdíl oproti právní úpravě v České republice, kde je předběžné opatření 

zásadně vydáváno bez slyšení druhé strany, která má možnost brojit proti nařízenému 

předběžnému opatření až v odvolacím řízení. V tomto lze nepochybně nalézt inspiraci 

                                                 
322 CRUMP, D. et al. Cases and Materials on Civil Procedure. Third edition. New York: Matthew Bender, 1998, 

str. 711. 
323 DOBBYN, J. F. Injunctions in a nut shell. St. Paul: West Publishing, 1992, str. 172 – 176. 
324 Tamtéž, str. 183 – 184. 
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de lege ferenda ve Federálním občanském soudním řádu, který podstatně více reflektuje právo 

odpůrce na spravedlivý proces. 

Za pozornost stojí rovněž odlišné pojetí jistoty, když podle Federálního občanského 

soudního řádu platí obecné pravidlo, že složená jistota představuje nejvýše přípustnou částku, 

která může být přiznána jako náhrada újmy za nařízené předběžné opatření. Naproti tomu 

občanský soudní řád pojímá jistotu jen jako „zálohu“ na náhradu škody nebo jiné újmy 

a odpovědnost navrhovatele tudíž není žádným způsobem limitována. 

Z uvedeného je patrné, že v České republice může navrhovatel jen obtížně předjímat, 

jaká náhrada škody nebo jiné újmy může být spojena s nařízením předběžného opatření. 

Na druhé straně oproti nedostatku právní jistoty navrhovatele stojí právo toho, proti komu 

předběžné opatření směřovalo, být plně odškodněn. Právní úprava předběžného opatření 

ve Spojených státech amerických naopak více akcentuje tzv. rovnost zbraní, když v rámci 

výkonu práva odpůrce být slyšen ještě před nařízením předběžného opatření 

dochází k vyčíslení hrozící újmy v podobě uložení povinnosti složit jistotu. 
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5 ZÁVĚR 

Soud poskytne navrhovateli zatímní ochranu prostřednictvím předběžného opatření, jestliže to 

odůvodňují poměry účastníků nebo z obavy, že by výkon rozhodnutí byl ohrožen. 

Ve věcech nekalé soutěže dochází nejčastěji k uplatňování nároku na zdržení se určitého 

jednání či nároku na odstranění závadného stavu. Důležité však je, aby předběžné opatření 

nevedlo k nevratnému stavu. Takovému návrhu by soud nemohl vyhovět. 

S určitými problémy či nejasnostmi se však lze setkat i v další fázi po náležitém 

zformulování petitu návrhu na nařízení předběžného opatření. Nelze například zcela 

jednoznačně zodpovědět otázku, jaký soud by měl rozhodovat o návrhu na nařízení 

předběžného opatření, jestliže je návrh podán v průběhu odvolacího řízení ve věci samé. 

S ohledem na zásadu dvojinstančnosti zřejmě nelze připustit, aby o návrhu rozhodoval soud 

odvolací. Na druhou stranu je však nutné vzít v úvahu jisté prodlení způsobené předáváním 

spisu odvolacím soudem na soud prvního stupně, v důsledku čehož bude ohroženo splnění 

povinnosti soudu rozhodnout bezodkladně, resp. do sedmi dnů od podání návrhu. 

Za nedůslednost zákonodárce lze považovat § 103 odst. 2 OSŘ týkající se předběžného 

opatření po zahájení řízení. Uvedené ustanovení počítá jednak s tím, že ve věcech 

příslušejících senátu má rozhodovat senát jen o nařízení předběžného opatření (nikoliv snad 

již o zamítnutí návrhu či o zrušení předběžného opatření ve smyslu § 77 odst. 2 OSŘ), 

a dále z obdobného použití de facto vylučuje § 76h OSŘ. Následkem posledně uvedeného 

přitom je, že odpadá oprávnění soudu rozhodnout o složení doplatku jistoty k návrhu toho, 

komu byla předběžným opatřením uložena povinnost. Pro takovou zákonnou výluku však 

nelze nalézt rozumné vysvětlení. 

Jedna z nejproblematičtějších otázek vůbec je spojena s překážkou věci rozhodnuté týkající 

se ochrany práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním. Existence 

překážky věci rozhodnuté v případě, kdy dojde k zamítnutí nároku (třeba jen pro neunesení 

důkazního břemene), se jeví jako nepatřičná. Dochází tím totiž k zamezení možnosti uplatnit 

nárok jiným dotčeným subjektem, který by již např. mohl disponovat dostatečnými důkazními 

prostředky. Nabízí se proto řešení, aby překážka rei iudicatae dopadala jen na případy, kdy je 

nároku na zdržení se protiprávního jednání či odstranění závadného stavu vyhověno. 

Nevyhovující je i situace ohledně vykonávacího řízení, když překážka věci rozhodnuté 

nejen že brání uplatnění nároku, ale dotčený subjekt nemá ani žádný prostředek ochrany, 

kterým by donutil toho, proti komu předběžné opatření směřuje, k jeho respektování. 
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Exekuční titul totiž podle stávající právní úpravy může být využit třetí osobou jen tehdy, 

je-li prokázáno, že na ni přešlo právo z rozhodnutí. Na uplatňování tzv. skupinových nároků 

není exekuční právo připraveno. 

Pochybnosti může vzbuzovat rovněž otázka místní příslušnosti pro podání žaloby ve věci 

samé v případech, kdy je dána místní příslušnost více soudů. Navrhovatel, resp. žalobce, 

pak může důvodně považovat za příslušné všechny takové soudy. Pokud se však bude 

vycházet z účelu právní úpravy, bude patrně nutné považovat za místně příslušný soud 

pro podání žaloby ve věci samé jedině ten soud, který nařídil předběžné opatření. 

Vzhledem k dočasnému charakteru předběžného opatření jsou vymezeny důvody vedoucí 

k jeho zániku. Jedním z takových důvodů je i vyhovění návrhu ve věci samé, přičemž 

předběžné opatření zaniká až uplynutím patnácti dní od vykonatelnosti rozhodnutí ve věci. 

Po určitou dobu tedy existuje vedle sebe jak rozhodnutí ve věci samé, tak předběžné opatření. 

Ani patnáctidenní lhůta nicméně nemusí být dostatečná. Uvedenou úpravu lze vnímat 

pozitivně, přesto by ovšem mohlo v řadě případů prodloužení lhůty prospět. Jejímu 

prodloužení by nic nebránilo i s ohledem na skutečnost, že by dopadala jen na situace, 

kdy bylo žalobě vyhověno. 

Předběžné opatření může zaniknout nebo být zrušeno i z jiných důvodů než proto, 

že návrhu ve věci samé bylo vyhověno, nebo proto, že právo navrhovatele bylo uspokojeno. 

V takovém případě je ovšem navrhovatel povinen nahradit škodu a jinou újmu každému, 

komu předběžným opatřením vznikla. Jeho odpovědnost je přitom objektivní. Z uvedeného 

vyplývá, že navrhovatel odpovídá za škodu a jinou újmu i tehdy, pokud předběžné opatření 

zanikne z důvodu, že uplynula doba, po kterou mělo trvat ve smyslu § 77 odst. 1 písm. d) 

OSŘ. Nejedná se tedy o zánik předběžného opatření z důvodu pochybení na straně 

navrhovatele, ale de facto o jeho zánik pro splnění (časové) podmínky stanovené soudem, 

kterou navrhovatel nemůže ani ovlivnit. Důsledky spojené s uvedeným způsobem zániku 

předběžného opatření jsou pro navrhovatele samozřejmě nepřijatelné a zákonná úprava v dané 

věci tudíž neudržitelná. 

Za účelem zajištění respektování předběžného opatření musí být účinně nastaveny sankční 

mechanismy. V případě porušení předběžného opatření počítá občanský soudní řád se sankcí 

v podobě neplatnosti právního jednání, jímž byla porušena povinnost uložená vykonatelným 

usnesením o nařízení předběžného opatření. Koncept absolutní neplatnosti ovšem 

může nepřiměřeně zasáhnout do práv třetích osob, které prakticky nemají možnost 

dozvědět se o existenci předběžného opatření. Stávající situaci by nepochybně prospělo, 



 116 

pokud by byla zavedena např. veřejná evidence předběžných opatření. Další sankci, kterou 

může navrhovatel uplatnit, představuje výkon rozhodnutí, resp. exekuce. Pokud je 

předběžným opatřením uložena povinnost k nezastupitelnému jednání, které nemůže být 

splněno jinou osobou (např. právě povinnost zdržet se určitého jednání), může být nařízen 

výkon rozhodnutí uložením pokuty. V případě jednou uložené pokuty, která nebyla 

doposud uhrazena, však není zřejmé, zda má být vymáhána i po eventuálním zastavení 

výkonu rozhodnutí, či nikoliv. Soudní praxe v tomto není jednotná. Zastavením výkonu 

rozhodnutí se však řízení končí, a proto se lze spíše přiklonit k závěru, že by uložená pokuta 

neměla být poté vymáhána. 

Všechny výše uvedené aplikační problémy či výkladové nejasnosti mohou být jistě 

inspirací v rámci úvah de lege ferenda. 

Přestože jsou na navrhovatele kladeny poměrně vysoké nároky, když nedostatky návrhu 

na nařízení předběžného opatření mají v podstatě za následek nevyhovění návrhu, zaujímá 

předběžné opatření nezastupitelné místo v civilním procesu. 

Zvláště ve věcech nekalé soutěže má předběžné opatření mimořádný význam, 

jelikož prostým podáním žaloby by mohlo dojít k nenapravitelným škodám, když vydání 

konečného rozhodnutí ve věci lze očekávat až s odstupem několika let. Pokud navrhovatel 

splní všechny předpoklady pro nařízení předběžného opatření, včetně náležitého osvědčení 

skutečností, které jsou rozhodné pro uložení povinnosti předběžným opatřením, bude 

předběžné opatření nařízeno bez zdlouhavého dokazování typického pro spory 

z nekalé soutěže. Pro krátké lhůty, ve kterých musí soud o návrzích na nařízení předběžných 

opatření rozhodovat, poskytují předběžná opatření rychlou a poměrně účinnou ochranu, 

a proto jsou a jistě budou i nadále hojně uplatňovaným institutem.  
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RESUMÉ 

Tato práce se zabývá Předběžnými opatřeními se zaměřením na nekalosoutěžní jednání a je 

rozdělena na dvě hlavní oblasti, a to na kapitolu posuzující relevantní procesněprávní úpravu, 

kterou představuje zejména občanský soudní řád, a na kapitolu posuzující hmotněprávní 

úpravu, která je soustředěna především v občanském zákoníku. 

Prvně je přistoupeno k posouzení obecných podmínek, které jsou v zásadě společné 

pro jednotlivé typy soudního řízení. Zvláštní pozornost je přitom věnována negativním 

podmínkám řízení – překážce věci zahájené a překážce věci rozhodnuté. Následuje vymezení 

zvláštních podmínek řízení typických pro předběžná opatření, mezi nimiž lze zmínit 

především povinnost navrhovatele složit jistotu. 

Další část je stěžejní, když jsou v ní podrobně analyzovány ty nejzásadnější instituty 

předběžného opatření. Mimo jiné je rozebrán pojem „osvědčování“ rozhodných skutečností, 

který prakticky nahrazuje prokazování typické pro běžné civilní řízení. Nezanedbatelná 

je i část věnující se formulaci petitu, otázce věcné legitimace ve věcech týkajících se nekalé 

soutěže, jednotlivým způsobům rozhodování soudu, zrušení a zániku předběžného opatření, 

opravným prostředkům či dalšímu postupu po nařízení předběžného opatření. 

Pro náležitou účinnost předběžného opatření je důležitá možnost vynutit jeho respektování, 

resp. zamezit jeho porušení. Z toho důvodu je podroben kritickému posouzení i proces 

vykonávacího řízení, a to jak režim výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu, 

tak exekuční řízení. 

Přistoupeno je rovněž k rozboru důsledků, které jsou spojeny s následným zrušením 

či zánikem předběžného opatření, když nařízením předběžného opatření mohla vzniknout 

tomu, proti němuž předběžné opatření směřovalo, či třetí osobě, škoda či jiná újma. Takovou 

škodu či jinou újmu je však nutné uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě šesti měsíců od zrušení 

či zániku předběžného opatření. V opačném případě by nemohl soud vznesenému nároku 

vyhovět. Ve prospěch poškozeného naopak hovoří objektivní odpovědnost navrhovatele. 

Při podání návrhu na nařízení předběžného opatření jsou kladeny poměrně značné 

požadavky na navrhovatele. Návrh musí být bezvadný, jelikož soud nevyzývá navrhovatele 

k odstranění jeho případných vad. Důvodem jsou krátké lhůty, ve kterých musí 

soud o předběžném opatření rozhodnout. 
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Předběžné opatření může být vydáno jak před zahájením řízení, tak v jeho průběhu. 

V obou případech však musí navrhovatel složit jistotu pro případ vzniku škody či jiné újmy. 

Navíc musí navrhovatel osvědčit uplatňovaný nárok a splnit další zákonné požadavky. Pokud 

zákonným požadavkům nedostojí, soud jeho návrhu nevyhoví. 

S ohledem na dočasný charakter předběžného opatření je navrhovateli uložena povinnost 

podat žalobu ve věci samé, nebyla-li doposud podána. S tím vším jsou spojeny některé 

nejasnosti, na které tato práce poukazuje a nabízí jejich řešení. 

Další kapitola se zabývá hmotněprávní úpravou nekalé soutěže, která je obsažena 

v občanském zákoníku. Aby mohlo být určité jednání posouzeno jako nekalosoutěžní, musí 

být naplněny všechny tři znaky generální klauzule. Musí jít o jednání v hospodářském styku, 

které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům 

či spotřebitelům. Uvedené tři znaky jsou v této práci náležitě rozebrány. Dále je přistoupeno 

k základnímu výčtu zákonných a soudcovských skutkových podstat nekalé soutěže. 

S ohledem na účel této práce je významné i posouzení nároků, kterých se lze v případě 

nekalosoutěžního jednání domáhat. Hmotněprávní vymezení nároků pak úzce souvisí s jejich 

uplatňováním v civilním procesu. Ve věcech nekalé soutěže a obraně proti ní se lze nejčastěji 

setkat s uplatněním zdržovacího a odstraňovacího nároku. Z toho důvodu posouzení těchto 

nároků prochází napříč celou touto prací. 

Následující kapitola obsahuje základní úpravu předběžného opatření ve Spojených státech 

amerických, včetně srovnání vybraných institutů s právní úpravou v České republice 

a předložení návrhů de lege ferenda. 

Lze uzavřít, že předběžné opatření představuje rychlý a účinný nástroj ochrany 

před nekalou soutěží, a to i přesto, že jsou na navrhovatele při přípravě návrhu na nařízení 

předběžného opatření kladeny poměrně přísné požadavky. I přes určité nedokonalosti stávající 

právní úpravy má předběžné opatření nezastupitelnou úlohu v civilním procesu. 
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CIZOJAZYČNÉ RESUMÉ 

This thesis is concerned with Interim Measures regarding Unfair Competition and is divided 

into two main areas describing relevant legislation. The first area is conceived as 

an assessment of procedural law mainly included in Act no. 99/1963 Coll., Civil Procedure 

Act, as amended (hereinafter referred to as “Civil Procedure Act”), whereas the second area is 

conceived as an assessment of substantive law represented by Act no. 89/2012 Coll., Civil 

Code (hereinafter referred to as “Civil Code”), which contains provisions of unfair 

competition. 

At the beginning, the general conditions of proceedings are described. The general 

conditions consist of frequently discussed terms lis pendens and res iudicata. This is followed 

by specific conditions applicable to interim measures represented among others by the duty 

of depositing a security which is imposed on petitioners.  

The following part, which is significant for the scope of this work, places an emphasis on 

the most important institutes of interim measures. It elaborates on the term to “prove” 

and “evince” certain facts as an assumption for interim measure issuance, on wording of 

a claim statement as well as on the material legitimization in the matters of unfair 

competition. Likewise, types of court decisions, the cancellation and termination of interim 

measures, remedies and the procedure after the issuance of interim measures are also 

described. 

With regard to the effectiveness desired, also the consequences associated with the breach 

of interim measures have been taken into account. Petitioners may seek the enforcement of 

court decisions within the process of enforcement in accordance with Civil Procedure Act, 

or pursuant to Act no. 120/2001 Coll., on Bailiffs and Execution Activities (Execution 

Procedure), as amended. 

Additionally, the process and conditions for claiming damages or other loss which may be 

suffered by the one against whom the interim measure had been aimed, or by a third person, 

are mentioned, too. The claim for damages or other loss shall be filed with the court within six 

months after the cancellation or termination of interim measures. If not, the right of an injured 

party ceases to exist, i. e. cannot be granted by the court. The liability of petitioners is 

objective thus the position of injured parties is facilitated from the procedural point of view. 

Relatively significant demands are required from petitioners for interim measures. Motions 

have to be precise as the court does not call for the removal of potential defects. The reason is 
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that the court is obliged to decide about the motion without any delay but no later than within 

the period of seven days. 

Interim measures may be issued before filing an action or after its submission. In both 

cases, petitioners have to deposit a security to the court - in civil matters at the amount of 

CZK 10.000,- and in business matters at the amount of CZK 50.000,- as a security for 

the event of a claim for damages or other loss. Regardless, there are more implications hereof. 

Provided petitioners evince a claim and meet other requirements, the court will order 

an interim measure. However, the absence of some essential parts of submitted motion leads 

to a failure of the motion. 

Last but not least, an aspect worth mentioning concerns the temporary nature of interim 

measures. Due to this fact, petitioners are obliged to bring a claim in merits if the claim has 

not been lodged yet. 

The second area deals with substantive law regulating unfair competition which stems 

from Civil Code. The general clause of unfair competition consists of an act in economic 

relations, contrary to good manners of competition, and which has the capacity to cause harm 

to other competitors or consumers, is analysed for its considerable significance. Furthermore, 

statutory and judiciary types of unfair competitions are listed. 

In terms of the aim of this thesis, particular claims of injured persons are essential as 

a procedural aspect of unfair competition. The most frequently used claims in unfair 

competition in connection with interim measures are the claims to refrain from a certain act. 

This claim is therefore incorporated throughout the entire thesis. 

The last part is concerned with interim measures in the United States of America and their 

comparison from the point of view of the Czech Republic legislation. There are some 

institutes from the perspective of the de lege ferenda initiative. 

While minimum standards shall be observed, interim measures provide a fast and efficient 

instrument for protection in the matters of unfair competition. Despite the imperfection of 

the law, interim measures have their appropriate place in civil procedures with 

an irreplaceable usability. 
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