
 

UNIVERZITA KARLOVA 

Právnická fakulta 

 

 

Mgr. Zuzana Pelcová 

 

 

Předběžná opatření ve sporném řízení 

 

Rigorózní práce 

 

 

 

 

Pověřený akademický pracovník: JUDr. Dita Frintová, Ph.D.  

Tematický okruh: Civilní právo procesní 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 1. 9. 2019 

 



II 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předloženou rigorózní práci jsem vypracovala samostatně, že všechny 

použité zdroje byly řádně uvedeny a že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo 

stejného titulu. 

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 281 684 znaků 

včetně mezer. 

 

V Praze dne 3. 9. 2019     

………..……………………… 

Mgr. Zuzana Pelcová 

  



III 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala především JUDr. Ditě Frintové, Ph.D.  

za spolupráci, odborné vedení, cenné rady a věnovaný čas. Zároveň děkuji svým 

kolegům z Obvodního soudu pro Prahu 6 za ochotu se mnou diskutovat a předávat mi 

cenné zkušenosti. Rovněž děkuji své rodině a přátelům za podporu v průběhu psaní této 

práce i při dosahování mých cílů.  



IV 

Obsah 

Úvod .................................................................................................................................. 1 

1. Předběžná opatření v českém právním řádu ............................................................. 5 

1.1. Pojem předběžných opatření .............................................................................. 6 

1.2. Účel předběžných opatření ................................................................................. 6 

1.3. Druhy předběžných opatření .............................................................................. 8 

2. Vývoj předběžných opatření v českém právním řádu ............................................ 11 

2.1. Počátky právní úpravy předběžných opatření .................................................. 11 

2.2. Právní úprava předběžných opatření po roce 1950 .......................................... 16 

2.3. Právní úprava předběžných opatření po roce 1989 .......................................... 21 

2.4. Současná právní úprava předběžných opatření a shrnutí historického vývoje 26 

3. Předběžná opatření ve sporném řízení .................................................................... 28 

3.1. Procesní podmínky ........................................................................................... 30 

3.1.1. Pravomoc soudu ........................................................................................ 30 

3.1.2. Příslušnost soudu ...................................................................................... 32 

3.1.3. Překážka věci zahájené a pravomocně rozhodnuté ................................... 33 

3.2. Účastníci řízení ................................................................................................. 34 

3.3. Předpoklady pro nařízení předběžného opatření .............................................. 36 

3.3.1. Ohrožený nárok ......................................................................................... 36 

3.3.2. Potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků ................................................ 38 

3.3.3. Obava z ohrožení výkonu rozhodnutí ....................................................... 39 

3.4. Zahájení řízení o nařízení předběžného opatření ............................................. 41 

3.4.1. Návrh na vydání předběžného opatření a jeho náležitosti ........................ 41 

3.4.2. Vady návrhu na nařízení předběžného opatření ....................................... 44 

3.4.3. Jistota k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy ..................................... 46 

3.5. Průběh řízení o nařízení předběžného opatření ................................................ 56 

3.5.1. Lhůta pro rozhodnutí ................................................................................ 57 



V 

3.5.2. Rozhodující stav pro rozhodnutí ............................................................... 58 

3.5.3. Specifický rozsah dokazování .................................................................. 60 

3.5.4. Rozhodnutí bez slyšení účastníků ............................................................. 61 

3.5.5. Posouzení přiměřenosti a proveditelnosti předběžného opatření ............. 62 

3.6. Usnesení o nařízení předběžného opatření ....................................................... 63 

3.6.1. Věcné rozhodnutí o nařízení předběžného opatření ................................. 64 

3.6.2. Odůvodnění usnesení o nařízení předběžného opatření ........................... 71 

3.6.3. Vyhlášení, vyhotovení a doručení usnesení o nařízení předběžného opatření . 73 

3.6.4. Vykonatelnost usnesení o nařízení předběžného opatření ........................ 76 

3.6.5. Právní moc usnesení o nařízení předběžného opatření ............................. 76 

3.6.6. Neplatnost a neúčinnost právních jednání ................................................ 77 

3.7. Opravné prostředky .......................................................................................... 79 

3.8. Zánik nebo zrušení nařízeného předběžného opatření ..................................... 84 

3.8.1. Zánik nařízeného předběžného opatření ................................................... 85 

3.8.2. Zrušení nařízeného předběžného opatření ................................................ 86 

3.9. Náhrada škody nebo jiné újmy ......................................................................... 89 

3.9.1. Podmínky vzniku nároku na náhradu škody nebo jiné újmy .................... 89 

3.9.2. Řízení o žalobě na náhradu škody nebo jiné újmy ................................... 91 

3.9.3. Uspokojení osob, kterým byla způsobena škoda nebo jiná újma ............. 92 

4. Ústavní konformita předběžných opatření .............................................................. 93 

4.1. Rovnost účastníků řízení a zásada kontradiktornosti ....................................... 94 

4.2. Právo být slyšen a princip veřejnosti ústního jednání ...................................... 98 

4.3. Právo na přístup k soudu .................................................................................. 99 

4.4. Právo na odůvodnění usnesení o nařízení předběžného opatření ................... 101 

5. Právní úprava předběžných opatření v zahraničních právních řádech ................. 103 

5.1. Právní úprava ve Spolkové republice Německo ............................................ 103 

5.2. Právní úprava ve Slovenské republice ........................................................... 106 



VI 

6. Věcný záměr CŘS a úvahy de lege ferenda .......................................................... 108 

6.1. Předpoklady pro nařízení předběžného opatření ............................................ 109 

6.2. Návrh na nařízení předběžného opatření ........................................................ 109 

6.3. Jistota k zajištění náhrady újmy ..................................................................... 110 

6.4. Lhůta pro rozhodnutí ...................................................................................... 110 

6.5. Rozhodující stav pro rozhodnutí .................................................................... 111 

6.6. Rozsah dokazování ......................................................................................... 111 

6.7. Slyšení účastníků řízení .................................................................................. 112 

6.8. Odůvodnění usnesení o nařízení předběžného opatření ................................. 112 

6.9. Opravné prostředky ........................................................................................ 113 

6.10. Zrušení nařízeného předběžného opatření ..................................................... 114 

6.11. Trest pro svévoli ............................................................................................. 114 

6.12. Zhodnocení Věcného záměru CŘS ................................................................ 115 

Závěr ............................................................................................................................. 116 

Seznam zkratek ............................................................................................................. 120 

Seznam použitých zdrojů .............................................................................................. 122 

Seznam použité literatury ......................................................................................... 122 

Seznam použitých právních předpisů ....................................................................... 126 

Seznam použité judikatury ........................................................................................ 128 

Seznam použitých internetových zdrojů ................................................................... 132 

Seznam ostatních zdrojů ........................................................................................... 133 

Příloha č. 1 – vybrané body Věcného záměru CŘS ...................................................... 134 

Abstrakt ......................................................................................................................... 137 

Klíčová slova ............................................................................................................ 137 

Abstract ......................................................................................................................... 138 

Key words ................................................................................................................. 138 



1 

Úvod 

V současném světě, kdy je důraz kladen především na ochranu a šetření práv 

jednotlivce a zajištění prosaditelnosti jeho práv, je zřejmé, že k dosažení takového 

stavu je třeba, aby systém soudnictví poskytoval efektivní, rychlou a kvalitní ochranu 

těmto právům, neboť předpoklad, že čím delší řízení, tím kvalitnější rozhodnutí, 

nebývá vždy naplněn.1 

Přitom právě v řízení o nařízení předběžného opatření představuje rychlost i 

kvalita zcela zásadní předpoklady pro naplnění základních zásad civilního procesu, 

resp. práva na spravedlivý proces. Jedině kvalitním a rychlým rozhodnutím lze toliko 

poskytnout dostatečnou ochranu ohroženého nebo porušeného práva, a to kdekoliv 

ve vyspělém světě, neboť potřeba zatímně upravit poměry, resp. zajistit výkon práva, 

se neomezuje pouze na území České republiky. 

Aby bylo soudnictví s to dostát takovým požadavkům a zajistilo si tím tolik 

potřebnou důvěru občanů v právní systém, je třeba, aby právní úprava byla efektivní a 

napomáhala dosažení takového ideálního stavu. Proto musí právní úprava obsahovat 

takové nástroje a postupy, které budou odpovídat požadavkům současné doby a též 

požadavkům práva na spravedlivý proces. 

Především v řízení o nařízení předběžného opatření se více než v řízení ve věci 

samé projevuje předpoklad, že „opožděná spravedlnost může býti spravedlností 

odepřenou“2, neboť účelem tohoto řízení je okamžité, nicméně dočasné, zajištění 

ohroženého nebo porušeného práva vyžadujícího bezprostřední ochranu, kdy nelze 

vyčkávat vydání rozhodnutí ve věci samé. 

Nicméně specifická povaha tohoto řízení v sobě skrývá i různá rizika 

související s rychlostí tohoto řízení. Aby totiž bylo možno dosáhnout účinné a 

bezprostřední ochrany práv, může tak být učiněno na úkor některých základních zásad 

civilního procesu, což může dosahovat takové intenzity, že bude zasaženo do ústavně 

zaručených práv nebo svobod jednotlivce i více osob. 

 
1 Nález Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 557/09. 
2 Orig. “where justice is delayed justice may be denied” In SIME, S. A Practical Approach to Civil 

Procedure (19th ed.). Oxford University Press, 2016, s. 1. 
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Právě proto se právní úprava řízení o nařízení předběžného opatření 

ve sporném řízení jeví jako mimořádně zajímavé téma, neboť potlačování a 

omezování některých procesních zásad civilního procesu na úkor jiných, a to 

ve prospěch rychlosti tohoto řízení, nemusí vždy odpovídat zásadám spravedlivého 

procesu. Z tohoto důvodu si tato problematika dle mého názoru zaslouží zvláštní 

pozornost. Nadto jsem přesvědčena o tom, že mé zkušenosti získané v rámci stáže 

na civilním a obchodním úseku Krajského soudu v Praze během studia a následně i mé 

aktuální působení na civilním úseku Obvodního soudu pro Prahu 6 mohou být 

přínosem pro tuto práci, přičemž tyto mé praktické (bohužel nikoliv vždy pozitivní) 

zkušenosti s řízením o nařízení předběžného opatření mne rovněž podnítily k hlubšímu 

zájmu o toto téma. 

Dalším důvodem pro zvolení tohoto tématu byla skutečnost, že ačkoliv existuje 

i poměrně obsáhlá monografická publikace na toto téma,3 rozhodla jsem se analýzu 

řízení o nařízení předběžného opatření zaměřit výlučně na sporná řízení a pojmout ji 

poněkud odlišněji a přímo v jejím rámci upozornit na problematické aspekty tohoto 

řízení. Nutno dodat, že právní úprava předběžných opatření dlouhodobě vzbuzuje 

zájem odborné veřejnosti, o čemž svědčí mnoho publikovaných článků na toto téma, 

když často bývá dosavadní právní úprava terčem kritiky, a to nejen odborné veřejnosti, 

ale i kupříkladu Ústavního soudu. Navíc to byl právě Ústavní soud, který mnohokrát 

označil stávající právní úpravu za ne zcela odpovídající požadavkům současné doby, 

ale i právu na spravedlivý proces, když on sám v rámci své úlohy usiluje o usměrnění 

výkladu platné právní úpravy tak, aby se co nejvíce přiblížila těmto požadavkům. 

Kromě toho v současnosti probíhají intenzivní práce na nové právní úpravě 

civilního procesu obsažené v již existujícím návrhu Věcného záměru civilního řádu 

soudního4, a je tak dle mého názoru ideální čas se poučit z nedostatků stávající právní 

úpravy a tyto promítnout do finální podoby nové právní úpravy civilního procesu. 

S ohledem na shora uvedené jsem si za cíl této rigorózní práce stanovila 

zjištění, zda řízení o nařízení předběžného opatření představuje efektivní nástroj 

sloužící k dosažení bezprostřední ochrany ohrožených nebo porušených práv a zda je 

této bezprostřední ochrany dosaženo legitimními prostředky, resp. zda jsou dány 

 
3 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 272. 
4 Věcný záměr civilního řádu soudního. In crs.justice.cz [online]. [cit. 2019-02-11]. Dostupné z: 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf. 
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dostatečné záruky spravedlivého procesu a nejedná se o nepřiměřený zásah do ústavně 

zaručený práv a svobod. 

K dosažení takového cíle je nejprve třeba si definovat pojem, účel a druhy 

předběžných opatření. Pro pochopení stávající právní úpravy je rovněž nezbytné 

zkoumat její historický vývoj na našem území, jelikož nelze bez dalšího říci, že 

stávající právní úprava je tou nejlepší a nejvhodnější, neboť byla výsledkem dlouhého 

vývoje, ba právě naopak. Nadto nelze pominout, že navrhovaná právní úprava 

civilního procesu, jak sami její tvůrci uvádí, je inspirována rakouskou právní úpravou, 

která byla na našem území platná více než půl století. 

Těžištěm této práce by však měla být zevrubná a ucelená analýza jednotlivých 

fází řízení o nařízení předběžného opatření, a to od zkoumání procesních podmínek, 

předpokladů pro nařízení předběžného opatření ve sporném řízení, návrhu na nařízení 

předběžného opatření, specifického průběhu tohoto řízení, až po vydání rozhodnutí, 

opravných prostředků proti němu a případnou náhradu újmy nebo jiné škody, a to 

ve světle aktuální judikatury obecných soudů České republiky i Evropského soudu 

pro lidská práva. Tím, že bude pozornost zaměřena pouze na předběžná opatření 

ve sporném řízení, bude umožněno uceleně zanalyzovat celý průběh řízení o nařízení 

předběžného opatření dle občanského soudního řádu se všemi jeho specifiky. 

Na základě provedené analýzy, ze které nepochybně vyplynou problematické 

aspekty řízení o nařízení předběžného opatření, bude posléze pozornost věnována 

těmto problematickým aspektům z hlediska naplnění požadavků práva na spravedlivý 

proces. Následně je mým cílem provést srovnání dosavadní právní úpravy s právní 

úpravou předběžných opatření aktuálně platnou a účinnou ve Spolkové republice 

Německo a ve Slovenské republice, jelikož právní úpravou prvně uvedeného státu byla 

naše právní úprava nejednou inspirována a s druhým uvedeným státem nás pojí 

společný historický vývoj. 

Závěr rigorózní práce by měl být věnován úvahám de lege ferenda ve světle 

Věcného záměru civilního řádu soudního, neboť soudím, že takto lze posoudit, zda je 

navrhovaná právní úprava vhodná a reflektuje zjištěné nedostatky dosavadní právní 

úpravy obsažené v občanském soudním řádu. 
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Pro úplnost uvádím, že rigorózní práce obsahuje seznam zkratek, seznam 

použitých zdrojů a přílohu č. 1 obsahující vybrané body Věcného záměru civilního 

řádu soudního, které jsou citovány v předposlední kapitole. 

Rigorózní práce vychází z právního stavu ke dni 1. 9. 2019 a při jejím sepisu 

bylo užito zejména metody analytické a komparativní.  
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1. Předběžná opatření v českém právním řádu 

Pro definování pojmu předběžné opatření je nejprve třeba si objasnit jeho 

postavení v civilním procesu, což nelze učinit bez krátkého historického exkurzu. 

Civilní proces, jakožto jeden z druhů soudních řízení, má základy v původně 

jednotném soudním řízení, které mělo charakter sporu o právo. Postupem času se 

z tohoto jednotného soudního řízení vyčlenilo soudní řízení trestní, správní a posléze 

i ústavní.5 

Cílem civilního procesu je ochrana právních vztahů zejména soukromoprávní 

povahy. Vzhledem k tomu, že tento cíl je jednotný, jsou všem druhům civilního 

procesu společné základní a ústavně zakotvené principy, na nichž je civilní proces 

založen. Co už však společné není, je účel toho kterého řízení. Civilní proces se proto 

vnitřně člení, přičemž každý druh civilního procesu se vyznačuje určitými 

zvláštnostmi, kterými se odlišuje od ostatních druhů. Historicky se za primární členění 

civilního procesu pokládá jeho dělení na řízení nalézací a vykonávací.6 Nadto, 

vzhledem k různosti účelů, se civilní proces dále dělí na řízení insolvenční, rozhodčí a 

zajišťovací.7 

Zajišťovací řízení jsou souhrnem různých institutů, za jehož součást se dnes 

považují právě předběžná opatření.8 Tato řízení se vyznačují potřebou dočasné 

ochrany ohroženého nebo porušeného subjektivního práva soukromoprávní povahy,9 

aniž by bylo zároveň rozhodováno o důvodnosti ochrany takových práv.10 

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

„OSŘ“ nebo „občanský soudní řád“) upravuje předběžná opatření v části druhé 

týkající se činnosti soudu před zahájením řízení, když rozlišuje mezi předběžnými 

řízeními, předběžnými opatřeními a zajištěním důkazů.  

 
5 ZOULÍK, F. In WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první: 

řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 38. 
6 Tamtéž, s. 39. 
7 ŠTEVČEK, M. In SVOBODA, K., ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽÁKOVÁ, K. a kol. Civilní proces. Obecná 

část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 3. 
8 Tak tomu ale nebylo vždy – více viz kap. 2. 
9 ŠTEVČEK, M. In SVOBODA, K., ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽÁKOVÁ, K. a kol. Civilní proces. Obecná 

část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 3. 
10 SCHELLEOVÁ, I. In SCHELLEOVÁ, I. a kol. Úvod do civilního řízení. 1. vydání. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2006, s. 155. 
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1.1. Pojem předběžných opatření 

Předběžná opatření, jakožto nejtypičtější zajišťovací řízení, upravuje občanský 

soudní řád v ust. § 74 a násl. a v ust. § 102 odst. 1. Spolu s předběžnými opatřeními 

zde občanský soudní řád upravuje i smírčí řízení (tzv. prétorský smír) dle ust. § 67 až 

§ 69 OSŘ a zajištění důkazů dle ust. § 78 a násl. OSŘ. Podstatou se však tato řízení 

od předběžných opatření liší. Prvně jmenované směřuje k uzavření dohody 

s totožnými účinky jako pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu ve věci samé,11 

aniž by bylo zahajováno soudní řízení. Podstatou druhého řízení je pak zajištění 

důkazu, pokud je namístě obava, že by tento důkaz nebylo možno později v řízení 

provést, či by tak bylo možno učinit jen se značnými obtížemi.12 

Předběžná opatření jsou tak procesním institutem, který slouží jako nástroj 

dočasné ochrany ohrožených nebo porušených subjektivních práv. Jejich cíl je tak 

totožný s cílem civilního procesu, nicméně míří na situace vyžadující bezodkladný a 

dočasný zásah soudu ve prospěch navrhovatele. 

1.2. Účel předběžných opatření 

Jako hlavní účel předběžných opatření vnímám okamžité, avšak dočasné, 

zajištění ohroženého nebo porušeného práva, které potřebuje bezprostřední ochranu.13 

Jde tedy o případy, kdy nelze vyčkávat konečného rozhodnutí ve věci samé, a to 

z důvodu, že takové rozhodnutí by již v tom kterém řízení mohlo postrádat významu. 

Tím mám na mysli situace, kdy by již právo, které je předmětem předběžného 

opatření, potažmo soudního řízení, bylo nenávratně porušeno, resp. nebylo by možno 

ho reálně vykonat.14 Ostatně Ústavní soud rovněž považuje tento účel předběžných 

opatření za stěžejní, když uvedl, že tato „opatření slouží k zaručení projednatelnosti 

nároku a účinnosti případného poskytnutí soudní ochrany.“15 Občanský soudní řád 

 
11 SALAČ, J. In WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první: 

řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 319. 
12 KŘIVÁČKOVÁ, J. In SVOBODA, K., ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽÁKOVÁ, K. a kol. Civilní proces. 

Obecná část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 119. 
13 Srov. VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, tisk 

č. 147: „Úpravou předběžných opatření umožňuje osnova rychle a pružně řešit takovou situaci, kdy je 

třeba okamžitého zásahu soudu.“. 
14 HRNČIŘÍK, V. O neústavnosti a nepromyšlenosti právní úpravy předběžného opatření podle 

občanského soudního řádu. Právní rozhledy. 2010, číslo 10, s. 354. 
15 Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/09. 
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rozlišuje dvě situace, resp. dva důvody, pro nařízení předběžného opatření. První 

situací je existence zatímní potřeby úpravy poměrů účastníků a druhou je obava 

z ohrožení výkonu rozhodnutí. 

Předběžná opatření se tak vyznačují zejména svou prozatímností a působením 

pro futuro, když slouží k předcházení dalšího ohrožování či porušování práv 

navrhovatele.16 Ačkoliv tak působí do budoucnosti, nelze usuzovat, že by samotným 

předběžným opatřením byla navrhovateli přiznána určitá práva.17 Tak je tomu až 

v případě pravomocného konečného rozhodnutí ve věci samé, přičemž nutno 

zdůraznit, že nařízené předběžné opatření nijak neprejudikuje jeho obsah.18 Ostatně 

trvání předběžného opatření nesmí mít vliv na konečné rozhodnutí soudu.19 Nadto 

nelze vyloučit, že konečné rozhodnutí soudu bude zcela odlišného obsahu než nařízené 

předběžné opatření.20 

Na druhou stranu nelze vždy zabránit tomu, že nařízené předběžné opatření 

bude následkem průtahů v konkrétním řízení trvat i několik let a v podstatě tak bude 

potlačena jeho dočasnost.21 I z tohoto důvodu je zřejmé, že předběžná opatření by 

měla být spíše až krajním (subsidiárním) procesním institutem a měla by být 

nařizována tehdy, kdy obvyklé procesní instituty již nepostačují. 

Tento procesní institut tak v sobě ukrývá i různá rizika. Aby byla zajištěna 

účinná ochrana toho kterého subjektivního práva, musí být jiná práva omezena, resp. 

upozaděna. Dokonce tak může nastat situace, kdy ochrana navrhovatele předběžného 

opatření bude upřednostněna na úkor některých požadavků práva na spravedlivý 

proces. Je proto nezbytné, aby ten který soudce v konkrétním případu důkladně zvážil, 

zda ochrana navrhovatele nedosahuje „takové míry, aby prakticky znemožnila ochranu 

oprávněných zájmů druhé strany.“22 I v řízení o nařízení předběžného opatření musí 

 
16 KŘIVÁČKOVÁ, J. In SVOBODA, K., ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽÁKOVÁ, K. a kol. Civilní proces. 

Obecná část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 123. 
17 Viz Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 12. 1994, sp. zn. 14 Co 847/94: 

„Předběžným opatřením lze poskytnout prozatímní ochranu oprávněnému jedině uložením povinnosti 

druhému účastníku (něco konat, něčeho se zdržet, něco trpět). Je vyloučeno předběžným opatřením 

deklarovat určité právo účastníka.“ 
18 Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 4. 2010, sp. zn. III. ÚS 328/10. 
19 SALAČ, J. In WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první: 

řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 323. 
20 KŘIVÁČKOVÁ, J. In SVOBODA, K., ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽÁKOVÁ, K. a kol. Civilní proces. 

Obecná část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 123. 
21 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 11. 1999, sp. zn. II. ÚS 221/98. 
22 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2002, sp. zn. III. ÚS 394/01. 
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být dodržena zásada rovnosti účastníků.23 Proto by oba účastníci řízení měli být 

v postavení, kdy jeden z nich nebude v podstatně výhodnější situaci než druhý. Tato 

rovnost totiž není absolutní a je tak především povinností soudu uvážit, zda je 

navrhované předběžné opatření přiměřené, tedy nezasahuje do práv protistrany více 

než je potřebné.24 V opačném případě by měl soud „z hlediska doktríny minimalizace 

zásahu dát přednost průchodu uplatnění ústavních kautel práva na spravedlivý 

proces.“25 

1.3. Druhy předběžných opatření 

Ačkoliv účel všech předběžných opatření je totožný, rozdělují se předběžná 

opatření na tzv. obecná a zvláštní.26 Prvně jmenovaná upravuje občanský soudní řád, a 

jako taková jsou předmětem předkládané práce. Nutno rovnou uvést, že tato předběžná 

opatření mohou být vydána ve spojení s jakýmkoliv myslitelným řízením.27 

Dále uvedená předběžná opatření poté upravuje zákon č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZŘS“ nebo 

„zákon o zvláštních řízeních soudních“), a to obecně v ust. § 12, konkrétněji pak 

v ust. § 342 a násl. (řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského 

soudu pro lidská práva), ust. § 400 a násl. (předběžné řízení ve věci ochrany 

proti domácímu násilí) a ust. § 452 a násl. (péče soudu o nezletilé, resp. zvláštní 

ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte). Obě posledně uvedená předběžná 

opatření je možno nařídit pouze na návrh. Rovněž je zde kladen velký důraz 

na rychlost rozhodnutí (do 48 hodin, resp. do 24 hodin), a to s ohledem na předmět 

těchto předběžných opatření, kterým je ochrana před domácím násilím nebo ochrana 

dítěte, tedy v podstatě ochrana lidských životů. 

Obdobu tzv. obecných předběžných opatření zná i zákon č. 216/1994 Sb., 

o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZRŘ“), který v ust. § 22 stanovuje, že pokud před nebo v průběhu rozhodčího 

řízení vyjde najevo, že by výkon rozhodčího nálezu mohl být ohrožen, je soud 

 
23 Viz zásada „rovnosti zbraní“ – nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/09. 
24 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 30. 
25 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 2. 2014, sp. zn. III. ÚS 1888/13. 
26 SALAČ, J. In WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první: 

řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 322. 
27 Tamtéž. 
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oprávněn na návrh jedné ze stran nařídit předběžné opatření. Z toho vyplývá, že 

rozhodcům je v rozhodčím řízení odňata možnost rozhodovat o nařízení předběžného 

opatření, neboť toto oprávnění je svěřeno pouze civilním soudům.28 Nicméně zde 

vyvstává otázka, zda civilní soud může nařídit předběžné opatření i z důvodu 

neuvedeného v ust. § 22 ZRŘ, tedy z důvodu potřeby zatímní úpravy poměrů 

účastníků řízení, který je obsažen v ust. § 74 odst. 1 OSŘ. Dle ust. § 30 ZRŘ totiž 

platí, že občanský soudní řád se použije subsidiárně, ledaže ZRŘ stanoví jinak. 

Někteří autoři tak dle ust. § 30 ZRŘ považují ust. § 22 ZRŘ za lex specialis, a proto by 

se dle jejich názoru ust. § 74 odst. OSŘ uplatnit nemělo.29 S tímto názorem bych si 

dovolila nesouhlasit. Přestože zákonodárce mohl v tomto ustanovení zcela vypustit 

konkrétní důvod pro nařízení předběžného opatření, domnívám se, že tak neučinil 

za účelem restrikce důvodů, ale aby příkladmo uvedl situaci, kdy by mělo být 

předběžné opatření nařízeno. V opačném případě bychom totiž zcela nelogicky 

odejmuly civilnímu soudu pravomoc, která mu dle OSŘ náleží.30 Nadto soudím, že 

cílem této právní úpravy nebylo neposkytnout ochranu účastníkovi řízení v takových 

případech. Ust. § 74 odst. 1 OSŘ se tak dle mého názoru aplikuje při rozhodování o 

nařízení předběžného opatření v rámci rozhodčího řízení v celé šíři. 

Rovněž zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InsZ“) upravuje předběžná opatření. 

Oproti ZRŘ je pak právní úprava značně obsáhlá, když předběžná opatření jsou 

upravena obecně v ust. § 82. Dále pak InsZ obsahuje celou řadu speciálních 

ustanovení.31 Na rozdíl od předběžných opatření dle OSŘ je lze v insolvenčním řízení 

nařídit i bez návrhu, ledaže zákon určí jinak. Stejně jako v ZRŘ pak platí, že 

ustanovení InsZ jsou speciální oproti OSŘ. Nutno podotknout, že i přes velmi 

podrobnou úpravu předběžných opatření v InsZ z dosavadní praxe insolvenčních 

soudů vyplývá, že předběžná opatření nejsou obvyklým procesním institutem 

 
28 BĚLOHLÁVEK, A. J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2012, s. 815. 
29 Tamtéž nebo ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád 

(§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 244. 
30 Shodně HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 

s. 98 nebo DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 

1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 424. 
31 Viz ust. § 100, § 112, § 113, § 122 odst. 3, 140 odst. 1 a 4, § 147 odst. 6, § 245 odst. 4, § 324 odst. 2 a 

3, § 397 odst. 4 InsZ. 
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užívaným v insolvenčním řízení, a to na rozdíl od předběžných opatřeních 

dle občanského soudního řádu nebo zákona o zvláštních řízeních soudních.32  

 
32 FALTUS, V. Předběžná opatření v insolvenčním řízení. In epravo.cz [online]. [cit. 2019-04-22]. 

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/predbezna-opatreni-v-insolvencnim-rizeni-98071.html. 
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2. Vývoj předběžných opatření v českém právním řádu 

Pro pochopení současné právní úpravy předběžných opatření je rovněž 

nezbytné zkoumat historický vývoj a kontext tohoto institutu, jelikož jen tak lze 

komplexně zhodnotit dnešní právní úpravu. V ideálním případě by současná právní 

úprava měla odrážet historicky osvědčené instituty a postupy. Tak tomu však nemusí 

být ve všech případech. 

Vzhledem k tomu, že nyní stojíme u zrodu nové právní úpravy civilního 

procesu, je nejvhodnější čas poučit se z chyb a nedostatků minulých a snažit se jim 

vyvarovat v nové právní úpravě. I z toho důvodu mohou některé historické instituty a 

postupy být inspirací pro návrhy právní úpravy de lege ferenda.33 

2.1. Počátky právní úpravy předběžných opatření 

Předběžná opatření mají na našem území mnohaletou tradici. Počátky právní 

úpravy předběžných opatření lze vypátrat již v 18. století, kdy na našem území platil 

Josefínský soudní řád z roku 1781, jenž byl přijat na základě patentu Josefa II.34 

Tehdejší právní úprava obsahovala institut exekuce uhrazovací a exekuce 

zajišťovací, které měly obdobný průběh. Exekuce zajišťovací se však od exekuce 

uhrazovací lišila ve dvou zásadních aspektech. Na rozdíl od exekuce uhrazovací 

sloužila k tomu, aby byla zajištěna věřitelova pohledávka vyplývající z (doposud) 

nepravomocného soudního rozhodnutí. Zároveň byl vymožený peněžitý výtěžek 

skládán nikoliv k rukám věřitele, ale vždy do soudní úschovy. K vymožení jiného, 

nikoliv peněžitého, plnění pak kupříkladu sloužil institut záznamu zástavního práva 

v pozemkových knihách.35 

Vedle exekuce zajišťovací právní úprava Josefínského soudního řádu 

obsahovala přímo tzv. zabezpečovací opatření,36 tedy personální a reální arest, které se 

od exekuce zajišťovací lišily tím, že zde ještě nemuselo být vydáno konečné soudní 

 
33 Více viz kap. 6. 
34 HORA, V. Československé civilní právo procesní. I. – III. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, 

I. díl, s. 12. 
35 FIALA, J. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. Monographia. Praha: Univerzita Karlova, 1974, s. 80. 
36 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 16. 
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rozhodnutí a bylo je tak možno užít jak před zahájením soudního řízení, tak i v jeho 

průběhu.37 Předpokladem pro nařízení arestu (u obou jeho druhů) byla obava z toho, 

že by dlužníkovo chování bylo schopno ohrozit následný výkon rozhodnutí.  

Podstatou personálního arestu bylo vzetí dlužníka do vazby, pokud byla 

osvědčena reálná obava z dlužníkova útěku.38 Vzetí do vazby bylo možné zvrátit jen 

tak, že dlužník složil soudem určenou jistotu. Vazbu bylo ale možno zrušit, pokud poté 

nebyla věřitelem podána žaloba ve věci samé, či ta byla zamítnuta. V obou případech 

pak byl věřitel povinen uhradit dlužníku spravedlivé zadostiučinění.39 

Naopak podstatou reálního arestu byla soudem uložená povinnost dlužníkovi 

dlužníka (tzv. poddlužníkovi), aby dlužníku ničeho neplatil.40 Popřípadě mohl soud 

reálním arestem nařídit dočasnou správu předmětu soudního řízení.41 Reální arest však 

mohl být zrušen jen tehdy, pokud byl dluh uhrazen, případně ten byl zajištěn 

dostatečnou jistotou nebo pokud nebylo vyhověno žalobě ve věci samé. 

Jak exekuci zajišťovací, tak oba aresty lze dnes považovat za základ pro právní 

úpravu prozatímních, resp. předběžných, opatření.42 

Po více než jednom století platnosti Josefínského soudního řádu43 byl nahrazen 

několika procesními předpisy.44 Jedním z nich byl zákon č. 79/1896 ř.z., o řízení 

exekučním a zajišťovacím (exekuční řád), ze dne 27. 5. 1896 (dále jen „Exekuční řád 

1896“), který na našem území platil až do konce roku 1950.45 Exekuční řád 1896 

obsahoval nejen exekuci k zajištění, ale i obdobu arestu, a to zatímní opatření, která 

vycházela z právní úpravy Josefínského soudního řádu, nicméně jejich úprava byla 

mnohem podrobnější a propracovanější. O tom ostatně svědčí i to, že zatímním 

opatřením bylo věnováno více než 20 ustanovení. 

 
37 FIALA, J. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. Monographia. Praha: Univerzita Karlova, 1974, s. 79. 
38 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 17. 
39 Tamtéž, s. 18. 
40 Tento institut by se tak dal přirovnat k arrestatoriu, tak jak ho dnes známe z exekučních řízení, 

přičemž je zřejmé, že i název tohoto institutu vychází z historické úpravy. 
41 FIALA, J. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. Monographia. Praha: Univerzita Karlova, 1974, s. 80. 
42 Tamtéž. 
43 OTT, E. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2012, s. 2. 
44 HORA, V. Československé civilní právo procesní. I. – III. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, 

I. díl, s. 14. 
45 Exekuční řád 1896 byl vydán spolu s uvozovacím zákonem k němu, a to zákonem č. 78/1896 ř.z., 

o zavedení zákona o řízení exekučním a zajišťovacím, ze dne 27. 5. 1896. 
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Exekuci k zajištění upravoval Exekuční řád 1896 v ust. § 370 a násl., když 

stanovil, že mohla být zahájena výlučně na návrh a pouze tehdy, bylo-li osvědčeno, že 

by vydobytí peněžité pohledávky mohlo být zmařeno, značně ztíženo nebo dokonce, 

že by muselo být provedeno v cizině.46 Další podmínkou byla existence 

(nepravomocného) exekučního titulu. Způsoby vymožení pohledávky pak byly 

obdobné jako v Josefínském soudním řádu, kupříkladu knihovním záznamem 

zástavního práva na nemovitostech. 

Vedle exekuce k zajištění obsahoval Exekuční řád 1896 úpravu zatímních 

opatření v ust. § 378 a násl. Ta se od exekuce k zajištění odlišovala především absencí 

požadavku na vydaný exekuční titul, když samotný nárok tak ještě nebyl najisto 

zjištěn konečným rozhodnutím.47 Zatímní opatření tak mířila na situace, kdy zde byla 

dána potřeba domoci se prozatímní právní úpravy před zahájením řízení.48 Zároveň 

však nebylo vyloučeno, aby bylo zatímní opatření nařízeno i v průběhu soudního 

řízení nebo exekučního řízení. To však platilo především o tzv. jiných plnění, jelikož 

ta peněžitá měla být primárně předmětem exekuce. Pouze v případě, že exekuce 

nebyla možná, bylo umožněno užít zatímní opatření i na peněžitá plnění. 

Zatímní opatření dle ust. § 370 Exekučního řádu 1896 bylo možno v případě 

peněžitých plnění nařídit tehdy, pokud hrozilo, že by jednání dlužníkovo mohlo zmařit 

či výrazně ztížit vydobytí tohoto plnění, kdyby předběžné opatření nebylo nařízeno.49 

U jiného plnění dle ust. § 381 Exekučního řádu 1896 byla nadto dána možnost nařídit 

takové zatímní opatření v případě, pokud jím mělo být zabráněno hrozícímu násilí či 

odvrácena hrozící nenapravitelná škoda. Primárním účelem zatímních opatření tak 

v obou případech byla dočasná ochrana věřitele před újmami, které mu hrozily 

z důvodu vedení soudního řízení.50 

Návrh na nařízení zatímního opatření musel dle ust. § 389 Exekučního řádu 

1896 obsahovat následující náležitosti: 

1) návrh zatímního opatření, 

 
46 FIALA, J. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica. Monographia. Praha: Univerzita Karlova, 1974, s. 83. 
47 HORA, V. Soustava exekučního práva. Soudní řízení nesporné. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2016, s. 289. 
48 PROKEŠ, L. Výkon předběžných opatření. Evropské a mezinárodní právo. 1999, číslo 7-8, s. 18. 
49 HORA, V. Soustava exekučního práva. Soudní řízení nesporné. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2016, s. 290. 
50 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 21. 
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2) dobu trvání, 

3) tvrzený nárok, 

4) odůvodnění. 

Pro nařízení předběžného opatření bylo třeba, aby byl osvědčen jak předmětný 

nárok, tak i hrozba nebezpečí.51 Zatímní opatření tedy nemohlo být nařízeno tehdy, 

pokud navrhovatel neosvědčil svůj tvrzený nárok. Výjimkou pak byla situace, kdy 

mohla být újma hrozící odpůrci odčiněna peněžitou náhradou. Jestliže tak navrhovatel 

složil soudem stanovenou přiměřenou jistotu (k odčinění případné újmy formou 

peněžité náhrady), bylo zatímní opatření nařízeno.52 Soudu bylo navíc dáno k uvážení, 

zda složením jistoty podmíní nařízení zatímního opatření i v jiných případech.53 

Příslušným soudem k podání návrhu na nařízení zatímního opatření byl 

dle ust. § 387 Exekučního řádu 1896 soud, u kterého bylo či mělo být vedeno řízení 

ve věci samé, eventuálně exekuční řízení. Místně příslušným pak byl obecný soud 

odpůrce (vždy okresní soud), ledaže ten se nacházel v cizině, poté se místní příslušnost 

řídila místem věci postižené zatímním opatřením nebo místem, kde bydlel dlužník 

dlužníka (tzv. poddlužník). 

Zatímní opatření příslušný okresní soud nařizoval formou usnesení, které 

obsahovalo dobu trvání a druh zatímního opatření a popřípadě i lhůtu k jednání 

dlužníka, pokud zatímní opatření předpokládalo jeho aktivní konání. Dlužník měl 

posléze možnost účinky nařízeného zatímního opatření zvrátit složením určité peněžité 

částky. Nařízení zatímního opatření dále mohlo být v souladu s ust. § 391 Exekučního 

řádu 1896 zrušeno tehdy, jestliže marně uplynula soudem určená lhůtu k podání 

žaloby ve věci samé nebo exekučního návrhu.  

Exekuční řád 1896 v ust. § 392 řešil i problematiku kumulace návrhů 

na nařízení zatímních opatření pro tentýž nárok. Různá zatímní opatření mohla být 

současně nařízena vedle sebe, pokud to soud seznal za účelné, jinak bylo nařízeno to 

nejméně zasahující do práv dlužníka. 

 
51 HORA, V. Soustava exekučního práva. Soudní řízení nesporné. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2016, s. 291. 
52 Tamtéž, s. 297. 
53 Zákon č. 113/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní řád soudní), 

obsahoval v ust. § 458 téměř totožnou úpravu, a to pouze s tím rozdílem, že jistotou bylo možno 

podmínit nařízení prozatímního opatření, „pokud se to jeví nutným k odvrácení naléhavého nebezpečí 

protiprávního poškození, k odvrácení násilností nebo k zamezení neodčinitelné škody.“ 
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Zatímní opatření ovšem nikdy nepostihovala nemovitý majetek dlužníka. Mezi 

základní způsoby vydobytí plnění tak patřilo zejména soudní uložení nebo správa 

movitých věcí, zápověď přikazující se zdržení škodlivých činů či soudní obstávka, jež 

zakazovala dlužníku dlužníka mu určitou věc dodat nebo vydat. 

K výkonu zatímního opatření bylo v určitých případech dle ust. § 393 

Exekučního řádu 1896 nutno složit navrhovatelem náklady takového zatímního 

opatření. Tyto náklady pak mohl navrhovatel v případě důvodného návrhu vymáhat 

po odpůrci. V opačném případě byl odpůrce oprávněn požadovat náhradu majetkové 

újmy způsobené mu zatímním opatřením po navrhovateli. 

Odpůrce se mohl proti nařízenému zatímnímu opatření bránit podáním odporu 

dle ust. § 397 až 398 Exekučního řádu 1896, a to ve lhůtě 14 dní ode dne doručení 

předmětného usnesení. Pokud však byl před nařízením zatímního opatření slyšen, 

podání odporu mu nebylo dovoleno. Nutno podotknout, že ani po podání odporu se 

výkon zatímního opatření nestavěl. 

Na základě podaného odporu bylo posléze nařízeno ústní jednání, na němž se 

jednalo o přípustnosti a přiměřenosti zatímního opatření. Zatímní opatření příslušný 

soud zrušil nebo omezil, jestliže postačovalo k naplnění jeho účelu i menší omezení 

odpůrce, změnily se zásadně poměry původně odůvodňující jeho nařízení, odpůrce 

složil dostatečnou jistotu nebo bylo v řízení ve věci samé rozhodnuto o zamítnutí 

žaloby. Pokud tak bylo zatímní opatření zrušeno, vydal soud odpůrci jistotu, jež 

navrhovatel složil za účelem úhrady nákladů nebo na náhradu škody.54 

Exekuční řád v tomto znění nakonec zůstal v platnosti až do konce roku 1950, 

jelikož po vzniku Československa byl do našeho tehdejšího právního řádu převzat tzv. 

recepční normou, zákonem č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu 

československého, vyhlášeným a účinným ke dni 28. 10. 1918. Po vzniku 

Československa se zde posléze objevovaly snahy o rekodifikaci civilního procesu, 

nicméně ty zůstaly kvůli historickým událostem nenaplněny. Na konci 30. let 

 
54 HORA, V. Soustava exekučního práva. Soudní řízení nesporné. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2016, s. 302. 
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20. století byla sice vypracována tzv. Osnova československého civilního řádu 

soudního, nicméně k žádné významnější rekodifikaci nedošlo.55 

2.2. Právní úprava předběžných opatření po roce 1950 

Rok 1948 posléze přinesl převrat i do právní úpravy civilního procesu, včetně 

řízení o nařízení předběžného opatření. Exekuční řád 1896 byl zrušen a nahrazen 

zákonem č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád), 

ve znění účinném do 31. 3. 1964 (dále jen „OSŘ 1950“), který zavedl tzv. jednotné 

soudní řízení. Tento předpis spolu se zákonem č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, 

ve znění účinném do 5. 7. 1961, byl významně ovlivněn tzv. socialistickou koncepcí56 

a zcela tak potlačoval specifika toho kterého řízení, když do jednoho kodexu zahrnul 

jak nalézací (sporné i nesporné), tak vykonávací řízení.57 Navíc právní řád v této době 

sloužil především pro uplatňování politických zájmů, když byly opuštěny základní 

zásady civilního procesu doposud uznávané a za vůdčí zásadu byla prohlášena zásada 

materiální pravdy.58 Následkem této situace došlo k deformování ostatních procesních 

zásad, zvláště pak zásady projednací a dispoziční.59 

Zásadní rozdíly oproti přechozí právní úpravě byly následující: 

1) nové pojmenování tohoto institutu jako předběžných opatření (namísto 

zatímních opatření dle Exekučního řádu 1896), 

2) omezení počtu ustanovení týkajících se předběžných opatření, 

3) jejich přemístění z exekučního do nalézacího řízení.60  

Na předběžná opatření tak bylo nově nahlíženo jako na součást řízení 

nalézacího. Nutno totiž podotknout, že takové nahlížení nebylo a doposud není úplně 

 
55 ZOULÍK, F., DVOŘÁK, B. K vývoji a perspektivám českého civilního procesu. Právní fórum. 2009, 

č. 1, s. 1. 
56 ZOULÍK, F. In WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první: 

řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 55. 
57 SCHELLE, K. In SCHELLEOVÁ, I. a kol. Civilní proces. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, 

s. 65. 
58 ZOULÍK, F., DVOŘÁK, B. K vývoji a perspektivám českého civilního procesu. Právní fórum. 2009, 

č. 1, s. 2. 
59 Tamtéž. 
60 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 26. 
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obvyklé ani v okolních státech.61 Zcela vypuštěna pak byla právní úprava exekuce 

k zajištění.62 

Právní úpravu předběžných opatření obsahoval OSŘ 1950 v ust. § 219 a násl., 

když stanovil, že předběžné opatření byl soud oprávněn nařídit v případě, kdy bylo 

třeba zatímně upravit poměry účastníků nebo zde byla obava z ohrožení výkonu 

rozhodnutí. Příslušným soudem k takovému rozhodnutí byl vždy ten soud, který vedl 

řízení ve věci samé, nebo u něhož mělo být takové řízení následně vedeno. 

Nařízení předběžného opatření mohlo být učiněno na základě návrhu nebo i 

bez návrhu, pokud se řízení ve věci samé zahajovalo z úřední povinnosti. Nařízení 

předběžného opatření nepředcházelo ústní jednání, přičemž ale platilo, že shledal-li 

soud účelným slyšení některého účastníka řízení, mohl tak učinit, pokud to připouštěla 

povaha věci. Za stejných podmínek pak mohl soud uložit navrhovateli, aby složil 

přiměřenou jistotu. V každém případě však soud prováděl nutné šetření. 

Jestliže soud po provedeném šetření seznal návrh na nařízení předběžného 

opatření důvodný, vydal usnesení, ve kterém stanovil dobu trvání a konkrétní druh 

předběžného opatření. OSŘ 1950 v ust. § 225 předpokládal především tyto druhy 

předběžných opatření: 

1) složení peněz, vkladní knížky, cenného papíru atp. do soudní úschovy, 

2) zákaz dispozic s určitými věcmi nebo právy, 

3) plnění poddlužníka do soudní či jiné úschovy, 

4) zákaz určitého konání. 

Nařízené předběžné opatření následně mohlo být zrušeno ještě před uplynutím 

doby jeho trvání, jestliže se změnily poměry tak, že zde již nebyla dána nutnost ani 

účelnost takové dočasné úpravy. Dále pak bylo zrušeno v situaci, kdy nebyla složena 

jistota nebo nebyl podán návrh na zahájení řízení v dané lhůtě, či byla žaloba 

pravomocně zamítnuta nebo oprávněný nenavrhl povolení exekuce v dané lhůtě. 

Navrhovatel nicméně nesl náklady vynaložené ve spojitosti s předběžným 

opatřením, avšak bylo mu umožněno je nárokovat po odpůrci, pokud byl návrh 

na nařízení předběžného opatření posouzen jako důvodný. Na druhou stranu byl 

 
61 Více viz kap. 5. 
62 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 26. 
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odpůrce (i třetí osoby dotčené předběžným opatřením) oprávněn požadovat náhradu 

újmy způsobené zrušeným předběžným opatřením, ledaže to bylo zrušeno z důvodu, 

že navrhovateli bylo později vyhověno ve věci samé nebo byl již uspokojen. 

Bez povšimnutí nemohu ponechat zvláštní úpravu některých předběžných 

opatření obsaženou v ust. § 228 a § 229 OSŘ 1950. Prvním z těchto speciálních 

předběžných opatření byl prodej movitých věcí dlužníka bez nutnosti vydaného 

exekučního titulu. Prodej nařizoval soud zásadně bez ústního jednání i bez slyšení 

dlužníka. Speciální úprava pak soudu umožňovala prodat movité věci dlužníka i tehdy, 

pokud byla proti takovému usnesení podána stížnost. Nicméně to nebránilo soudu, aby 

tento prodej odložil a vykonal ho až po nabytí právní moci usnesení. Druhým 

případem pak bylo zájemné popsání movitých věcí nájemce. Úprava zájemného 

popsání obsažená v OSŘ 1950 odkazovala na ust. § 394 odst. 2 zákona 

č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 3. 1964. Zájemné 

popsání nařizoval soud, v jehož obvodu se nacházel předmět návrhu na nařízení 

zájemného popsání movitých věcí, přičemž soud o tomto návrhu rozhodoval zásadně 

bez ústního jednání. Výslovně pak bylo vyloučeno, aby se zájemné popsání 

vztahovalo i na věci vyloučené z exekuce. Zájemné popsání tak bylo nařizováno 

zejména tehdy, pokud nebylo uhrazeno dlužné nájemné a nájemce se stěhoval. 

V takovém případě byl pronajímatel oprávněn zadržet movité věci nájemce 

(na základě zákonného zástavního práva), avšak zákon mu ukládal povinnost do 8 dnů 

od tohoto zadržení podat návrh na nařízení zájemného popsání. 

Nad rámec právní úpravy předběžných opatření považuji za vhodné a účelné 

zmínit i právní úpravu předběžné vykonatelnosti rozsudku dle ust. § 163 a § 164 OSŘ 

1950, která v té době byla novinkou.63 Nově byly stanoveny obligatorní případy, kdy 

byla předběžná vykonatelnost rozsudku součástí jeho výrokové části. Jednalo se 

o případy poskytnutí pracovní odměny za dobu maximálně 3 měsíců, poskytnutí 

odměny za užití původských práv nebo za výkony umělců či vědců a dále pak 

kupříkladu při uznání nároku. Nadto byla soudu dána možnost nařídit předběžnou 

vykonatelnost rozsudku na návrh účastníka řízení, jemuž by případně hrozila značná a 

těžko nahraditelná újma či byla přítomna odůvodněná obava z nemožnosti splnění 

určité uložené povinnosti. 

 
63 Tamtéž. 
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K 1. 4. 1964 nabyla účinnosti nová právní úprava civilního procesu, a to 

občanský soudní řád z roku 1963. Přestože byl tento zákon nesčetněkrát novelizován, 

zůstává v platnosti dodnes. 

Původní znění OSŘ navázalo na koncepci jednotného soudního řízení, což 

znamenalo, že právní úprava předběžných opatření byla společná jak pro sporná, tak 

nesporná řízení. Rovněž bylo zachováno jejich umístění v rámci tohoto civilního 

kodexu jakožto součásti nalézacího řízení, resp. činnosti soudu před zahájením řízení. 

Rozsah právní úpravy předběžných opatření v OSŘ se však oproti již tak stručnému 

OSŘ 1950 ještě ztenčil. Občanský soudní řád ve svém originálním znění totiž 

obsahoval pouze čtyři ustanovení týkající se předběžných opatření. Toto okleštění 

právní úpravy bylo způsobeno státním režimem, v němž bylo potlačeno soukromé 

vlastnictví i podnikání,64 proto nebylo předběžného opatření téměř třeba. Navíc 

v některých případech nebylo užití předběžného opatření vůbec předpokládáno.65 

Prvním ustanovením týkajícím se předběžných opatření bylo ust. § 74 OSŘ 

stanovující důvody pro nařízení předběžného opatření a příslušnost soudu. Nutno 

zdůraznit, že obsah tohoto ustanovení zůstal dodnes nezměněn. Doposud tak platí, že 

před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby 

byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo je-li zde obava, že by výkon soudního 

rozhodnutí byl ohrožen. Ust. § 102 OSŘ pak stejně jako dnes upravovalo možnost 

nařídit předběžné opatření též v průběhu soudního řízení. Oproti předběžnému 

opatření nařízenému před zahájením řízení však ust. § 102 OSŘ vyžadovalo 

přítomnost nebezpečí z prodlení, jinak nebylo možno předběžné opatření v průběhu 

soudního řízení nařídit. Právní úprava okruhu účastníků řízení a příslušnosti soudu 

zůstala taktéž ve své podstatě zachována. 

Ust. § 75 OSŘ poté navazovalo na předchozí právní úpravu v OSŘ 1950, když 

předepisovalo, že předběžné opatření se nařizuje na návrh, popř. i bez návrhu, pokud 

se řízení ve věci samé zahajuje z úřední povinnosti. Též zůstalo zachováno i 

ustanovení týkající se ústního jednání. To totiž nebylo nutno nařizovat, jelikož 

předběžné opatření mohlo být nařízeno i bez slyšení účastníků. 

 
64 JIRSA, J. Předběžná opatření – účelná i zneužitelná zbraň. Právní fórum. 2009, č. 9, s. 361. 
65 Kupř. v obchodních či spolkových záležitostech. Srov. HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním 

řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 26. 
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Demonstrativní výčet jednotlivých druhů předběžných opatření byl následně 

obsažen v ust. § 76 OSŘ, když stanovil, že účastníku řízení nebo osobě, po níž to lze 

spravedlivě požadovat, lze uložit hlavně: 

1) placení výživného v nezbytné míře, 

2) odevzdání dítěte do péče druhého rodiče nebo jiné osoby označené 

soudem, 

3) poskytnutí části pracovní odměny navrhovateli, jemuž trvá pracovní poměr, 

avšak ten ze závažných důvodů nepracuje, 

4) složení finančních prostředků nebo movité věci do notářské úschovy, 

5) zákaz dispozic s určitými právy nebo věcmi, 

6) povinnost vykonat, zdržet se nebo snášet určité jednání. 

Dále byla vyzdvižena zatímnost a výjimečnost tohoto institutu tím, že soudu 

bylo umožněno přikázat navrhovateli podat návrh na zahájení řízení ve věci samé 

v soudem určené lhůtě nebo omezit trvání předběžného opatření pouze na soudem 

určenou dobu. Toto ustanovení pak zůstalo takřka nezměněno až do doby nabytí 

účinnosti zákona o zvláštních řízeních soudních, kdy z něho byla vypuštěna část 

týkající se odevzdání dítěte do péče druhému rodiči či jiné osobě označené soudem. 

Poslední ustanovení týkající se předběžných opatření v původním znění OSŘ, 

tedy ust. § 77 OSŘ, se věnovalo zániku a zrušení předběžných opatření. Předběžné 

opatření ex lege zanikalo v následujících případech: 

1) návrh na zahájení řízení ve věci samé nebyl podán v určené lhůtě, 

2) návrhu na zahájení řízení ve věci samé nebylo vyhověno, 

3) návrhu na zahájení řízení ve věci samé bylo vyhověno, ale uplynulo 15 dní 

od vykonatelnosti rozhodnutí ve věci samé, 

4) uplynula soudem určená doba trvání předběžného opatření. 

Naopak zrušeno mohlo být pouze rozhodnutím soudu, pokud již důvody, 

pro které bylo předběžné opatření nařízeno, zanikly. Současně bylo předepsáno, že 

pokud bylo předběžné opatření zrušeno či ex lege zaniklo, byl navrhovatel povinen 

nahradit újmu té osobě, které újma vznikla v důsledku nařízení předběžného opatření a 

která se náhrady domáhala. Náhrada újmy se poskytovala vždy, ledaže předběžné 
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opatření zaniklo z důvodu vyhovění návrhu na zahájení řízení ve věci samé nebo 

uspokojení navrhovatele. 

2.3. Právní úprava předběžných opatření po roce 1989 

Rok 1989 znamenal zásadní změnu nejen v civilním procesu, ale i v celém 

právním řádu. Doposud byla činnost soudů značně zúžena, když v podstatě jedinými 

spory byly ty rodinné, pracovní či bytové.66 Tehdejší právní úprava tak byla častokráte 

velmi stručná a kusá, jelikož problémy se řešily spíše u národního výboru než 

u soudu.67 

Nová doba tak s sebou přinesla potřebu významně zasáhnout do právní úpravy 

civilního procesu. Občanský soudní řád byl do té doby novelizován jenom 

v nejnutnějších případech, tedy pouze pětkrát, proto byla tato potřeba více než 

naléhavá. O tom svědčí i skutečnost, že již v roce 1990 byl občanský soudní řád 

novelizován celkem dvacetkrát.68 Nejvýznamnější novelu v tomto období představoval 

zákon č. 513/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád, 

který kupříkladu zavedl dovolání či správní soudnictví a vrátil rozhodování 

obchodních sporů do rukou soudů.69 Postupně začala být reflektována rovněž specifika 

sporného a nesporného řízení, když každé z nich se řídilo různými procesními 

zásadami. 

K výraznější novelizaci právní úpravy předběžných opatření však došlo 

až v roce 1995, kdy nabyl účinnosti zákon č. 238/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje 

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické 

republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela byla 

vedena snahou o precizaci právní úpravy předběžných opatření. Ust. § 74 OSŘ tak 

doznalo změny, když do něho byly vloženy dva nové odstavce zpřesňující příslušnost 

soudu. Dále bylo do občanského soudního řádu vloženo nové ust. § 76a zavádějící 

 
66 ZOULÍK, F., DVOŘÁK, B. K vývoji a perspektivám českého civilního procesu. Právní fórum. 2009, 

č. 1, s. 3. 
67 JIRSA, J. Předběžná opatření – účelná i zneužitelná zbraň. Právní fórum. 2009, č. 9, s. 362. 
68 BUREŠ, J., DRÁPAL, L. Novelizovat ještě jednou občanský soudní řád? Právní rozhledy. 1999, č. 3, 

s. 105. 
69 ZOULÍK, F., DVOŘÁK, B. K vývoji a perspektivám českého civilního procesu. Právní fórum. 2009, 

č. 1, s. 3. 
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předběžné opatření týkající se ochrany nezletilých dětí. V souvislosti s tímto 

ustanovením byla novelizována i další ustanovení, která tento nový druh předběžného 

opatření upřesňovala. 

Další zásadní novelou byl zákon č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony (tzv. velká novela OSŘ). Tato novela vložila do ust. § 75 OSŘ dva nové 

odstavce. První z nich určoval lhůtu, do kdy musí předseda senátu o návrhu 

na nařízení předběžného opatření rozhodnout. Bylo rozlišeno, zda se jedná 

o předběžné opatření „běžné“ nebo na ochranu nezletilých. V obou případech bylo 

nutno rozhodnout bezodkladně, nicméně v prvně uvedeném případu byla předsedovi 

soudu dána maximální lhůta 7 dnů, v druhém případu pak pouhých 24 hodin. Druhý 

odstavec pak postavil najisto, že rozhodujícím stavem pro nařízení předběžného 

opatření je doba vyhlášení, resp. vydání, předběžného opatření.  

Velká novela OSŘ tak kladla důraz na zásadu rychlosti řízení, když i nové 

ust. § 75a OSŘ výslovně vyloučilo aplikaci ust. § 43 OSŘ upravující výzvu 

k odstranění vad podání, ledaže se jednalo o předběžné opatření dle ust. § 76a OSŘ. 

Pokud tak návrh na nařízení předběžného opatření neobsahoval všechny náležitosti, 

nebo byl nesrozumitelný či neurčitý, byl bez dalšího odmítán, pokud pro tyto 

nedostatky nebylo možno v řízení pokračovat. Zpřísnění právní úpravy předběžných 

opatření se dále dotklo navrhovatele i z hlediska povinnosti podat návrh na zahájení 

řízení ve věci samé v určité lhůtě. Nové znění ust. § 76 odst. 3 OSŘ tak již soudci 

nedávalo na výběr, zda navrhovateli uloží tuto povinnost nebo omezí dobu trvání 

předběžného opatření. 

S účinností zákona č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se právní 

úprava předběžných opatření značně rozšířila a zpřesnila. Cílem této novely byla 

především větší efektivita a rychlejší rozhodování soudů o návrzích na nařízení 

předběžného opatření. Zpřesnění právní úpravy se týkalo i dosavadního ust. § 75 OSŘ, 

které upravovalo náležitosti návrhu na nařízení předběžného opatření. Nově bylo 

výslovně upraveno, že tento návrh musí nad rámec obecných náležitosti 

dle ust. § 42 odst. 4 OSŘ obsahovat rovněž náležitosti zvláštní, konkrétně zde 
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vyjmenované. Již tak nebyla nutná subsidiární aplikace ust. § 79 odst. 1 OSŘ.70 

V souvislosti s tímto ustanovením bylo mimo jiné dále předepsáno, že navrhovatel byl 

povinen přiložit k návrhu listiny, jichž se dovolává. 

Tato novela navíc odňala tomu kterému soudci právo na úvahu, zda v daném 

případě vyslechne účastníky řízení, výslovně totiž bylo na rozdíl od předchozí právní 

úpravy stanoveno, že je rozhodováno bez slyšení účastníků. Upřesnění se rovněž 

dočkala právní úprava náhrady újmy, když do občanského soudního řádu bylo vloženo 

nové ust. § 77a. To stanovilo, že náhrady škody a jiné újmy se lze po navrhovateli 

domáhat nejpozději do 6 měsíců ode dne zániku či zrušení nařízeného předběžného 

opatření. 

Rozšířením pak došlo ke (znovu)zavedení institutu finanční jistoty 

dle ust. § 75b OSŘ,71 a to ve výši 50 000 Kč a speciálně pro věci obchodní ve výši 

100 000 Kč, s tím, že v případě nesložení této jistoty se návrh bez dalšího odmítá. 

Povinnost složit jistotu byla obligatorní, s výjimkou explicitně stanovených případů, 

což bylo už v této době předmětem kritiky.72 Naopak za pozitivní byla považována 

úprava vyhlášení, závaznosti a vykonatelnosti předběžných opatření a uložení 

povinnosti soudu zaslat účastníkům nařízené předběžné opatření do 3 dnů ode dne 

jeho vyhlášení, resp. vydání, dle ust. § 76b OSŘ.73 

Další významnější změnu přinesl zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony (tzv. souhrnná novela OSŘ) a zákon č. 218/2009 Sb., kterým se mění zákon 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony. Ač se tzv. souhrnná novela OSŘ netýkala přímo právní úpravy předběžných 

opatření, novelizovala ust. § 169 odst. 2 OSŘ, když zakotvila, že usnesení o nařízení 

předběžného opatření není třeba odůvodňovat.74 Druhá uvedená novelizace pak 

reagovala na Usnesení Rady vlády ČR pro lidská práva doporučující snížení výše 

jistoty v neobchodních věcech z částky 50 000 Kč na částku 20 000 Kč.75 V rámci 

 
70 KOUKAL, P. Nová právní úprava předběžného opatření. Ad notam. 2005, č. 2, s. 66. 
71 Institut finanční jistoty obsahovala již právní úprava Exekučního řádu 1896. 
72 Např. UZSÁK, M. Právní úprava předběžných opatření v civilním procesu a některé úvahy se 

zřetelem k zákonu č. 59/2005 Sb. Právní rozhledy. 2005, č. 9, s. 330. 
73 Tamtéž. 
74 Více viz kap. 3.6.2 a kap. 4.4. 
75 VLÁDA ČR. Usnesení Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 13. prosince 2007 k povinnosti skládat 

tzv. jistoty při podávání návrhu na předběžná opatření v občanském soudním řízení v neobchodních 
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legislativního procesu však nakonec došlo jak ke snížení výše jistoty v neobchodních 

věcech na částku 10 000 Kč, ale i ve věcech obchodních z částky 100 000 Kč 

na částku 50 000 Kč. Nutno podotknout, že těchto změn se nedomáhali ochránci 

sociálně slabších spoluobčanů, nýbrž dle mnohých byla tato změna vedena snahou 

usnadnit soudům práci.76 Nadto motivy této novelizace nijak neosvětluje ani důvodová 

zpráva.77  

Pro úplnost doplňuji, že tato novela rovněž navázala na předchozí menší 

novelizace, když upřesnila podmínky pro nařízení předběžného opatření 

dle ust. § 76b OSŘ ve věcech domácího násilí. 

Jistoty se posléze týkala i novelizace provedená zákonem č. 69/2011 Sb., 

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zakotvil v nově vloženém ust. § 75b odst. 1 

a § 76h OSŘ institut doplatku jistoty, který umožňoval soudu vyzvat navrhovatele 

k doplacení přiměřené jistoty v situaci, kdy by zákonem stanovená jistota zjevně 

nepostačovala k zajištění hrozící újmy vzniklé případným nařízením předběžného 

opatření.78 Tento postup se tak uplatnil v situaci, kdy předběžné opatření ještě nebylo 

nařízeno. Naopak po jeho nařízení už soud tento postup nemohl zvolit, jelikož 

k podání návrhu na složení doplatku jistoty byl oprávněn pouze účastník řízení, 

kterému byla nařízeným předběžným opatřením uložena určitá povinnost. V obou 

případech ale platilo, že pokud navrhovatel neuhradil doplatek jistoty, soud jeho návrh 

na nařízení předběžného opatření odmítl, resp. nařízené předběžné opatření zrušil. 

Zásadní změny se právní úprava předběžných opatření následně dočkala až 

v roce 2014, kdy došlo k nabytí účinnosti zákona o zvláštních řízeních soudních. 

V rámci této novely byla předběžná opatření týkající se domácího násilí a ochrany 

nezletilých dětí přesunuta do tohoto předpisu, který lépe reflektuje jejich podstatu. 

 
věcech. In: vlada.cz. [online]. [cit. 2019-03-11]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/jistoty-

usnesen__schv_len__Radou.pdf. 
76 Např. JIRSA, J. Předběžná opatření – účelná i zneužitelná zbraň. Právní fórum. 2009, č. 9, s. 362-

363. 
77 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 218/2009 Sb., kterým se mění zákon 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, tisk č. 559. 
78 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 69/2011 Sb., kterým se mění zákon 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, tisk č. 233. 
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Občanský soudní řád tak od účinnosti zákona o zvláštních řízeních soudních upravuje 

pouze tzv. obecná předběžná opatření, přičemž ustanovení týkající se předběžných 

opatření byla terminologicky přizpůsobena spornému řízení. 

Poslední novelou, jež se dotkla právní úpravy předběžných opatření, byl zákon 

č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony. Změna se opět týkala institutu jistoty, a to 

jejího doplatku. Do ust. § 75b odst. 1 OSŘ bylo vloženo, že soud vyzve navrhovatele 

k doplatku jistoty v případě, kdy jde o opětovný návrh na nařízení totožného nebo 

obdobného předběžného opatření mezi stejnými účastníky na základě analogických 

důvodů. Cílem této novely bylo zabránit případům zneužívání práva prostřednictvím 

opakovaných a zjevně nedůvodných návrhů na nařízení předběžného opatření.79 

Ostatně, jak upozorňuje i odborná veřejnost, z praxe jsou známy situace, kdy se 

návrhy na nařízení předběžného opatření podávají účelově, když mají za cíl pouze 

mediální pozornost a poškození osoby, které by byla předběžným opatřením uložena 

povinnost.80 

Novela rovněž vložila do občanského soudního řádu nové ust. § 220a, které 

zakotvilo opravný prostředek proti nařízenému předběžnému opatření, které už 

zaniklo, bylo zrušeno či pozbylo účinků. Zavedení opravného prostředku bylo 

iniciováno na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (dále jen 

„ESLP“), který v této věci apeloval na Českou republiku ohledně zavedení účinného 

prostředku nápravy v těchto situacích.81 V praxi tak bude ten který soudce o opravném 

prostředku rozhodovat tak, že určí, zda se jednalo o nezákonné usnesení nařizující 

předběžné opatření nebo nikoliv, přičemž vychází z právního a skutkového stavu 

v době vydání usnesení, jež je předmětem řízení.82  

 
79 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, tisk č. 987. 
80 NERADA, A. Změna právní úpravy předběžného opatření. In epravo.cz [online]. [cit. 2019-03-12]. 

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zmena-pravni-upravy-predbezneho-opatreni-

106515.html. 
81 Rozsudek ESLP ve věci Hanzelkovi proti České republice ze dne 11. 12. 2014, stížnost č. 43643/10. 
82 NERADA, A. Změna právní úpravy předběžného opatření. In epravo.cz [online]. [cit. 2019-03-20]. 

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zmena-pravni-upravy-predbezneho-opatreni-

106515.html. 
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2.4. Současná právní úprava předběžných opatření a shrnutí 

historického vývoje 

Lze shrnout, že právní úprava předběžných opatření doznala průběhem času 

mnohých změn, přičemž některé z nich nebyly vždy změnou k lepšímu. 

Počátky právní úpravy předběžných opatření, tedy právní úprava Josefínského 

soudního řádu 1781 a především Exekučního řádu 1896, byly na tehdejší dobu velmi 

kvalitní, když ustanovení týkající se předběžných opatření byla značně podrobná a 

propracovaná. Domnívám se, že právě tato právní úprava by mohla být v některých 

aspektech i inspirací pro právní úpravu budoucí.83 

Kontinuitu historického vývoje posléze narušily události roku 1948, když došlo 

k popření základních zásad civilního procesu a zestručnění celé právní úpravy natolik, 

že po roce 1989 bylo nutno přijmout velké množství novelizací, aby se civilní proces 

vůbec přiblížil základním zásadám, na nichž byl původně založen. Nicméně až po roce 

1991 se úpravy dočkala i právní úprava předběžných opatření, když ta byla postupně 

doplňována a upřesňována až do její dnešní podoby. 

Zůstává však otázkou, zda je možno takovými novelizacemi docílit právní 

úpravy odpovídající modernímu civilnímu procesu tak, aby byla rovněž přehledná a 

pochopitelná v celé své šíři. Současná situace ukazuje, že nejvhodnější cestou, jak 

tohoto stavu docílit, je příprava nového civilního kodexu, který bude odpovídat 

modernímu pojetí civilního procesu a nebude obsahovat pozůstatky z dob minulých. 

Aktuálně tak probíhá příprava nového civilního kodexu. Nakolik se skupině odborníků 

českého civilního procesu,84 kteří vypracovali Věcný záměr nového civilního řádu 

soudního,85 daří naplnit shora uvedené cíle, bude předmětem dalšího posouzení. 

Závěrem si pak pouze dovolím poukázat na určitou nelogičnost procesu 

rekodifikace civilního procesu. Odborníci se shodují, že nový civilní kodex by neměl 

 
83 Více viz kap. 6. 
84 Členy pracovní skupiny jsou: JUDr. Petr Lavický, Ph.D., prof. JUDr. Alena Winterová, CSc., JUDr. 

Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M., JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D. a JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., 

LL.M. 
85 Věcný záměr civilního řádu soudního. In crs.justice.cz [online]. [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf. 
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upravovat sporná a nesporná řízení společně.86 Zároveň je však zřejmé, že právní 

úprava sporných řízení je i z historického hlediska jádrem civilního procesu. Proto se 

lze pozastavit nad tím, zda zákon o zvláštních řízeních soudních, který odkazuje 

na občanský soudní řád v případech, kdy sám neobsahuje speciální úpravu, bylo 

vhodné přijmout před novou právní úpravou sporného řízení.  

 
86 Viz Usnesení č. 2 Odborného kolegia pro občanské právo (při Ústavu státu a práva) ze dne  

18. listopadu 2014. In ilaw.cas.cz [online]. [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: 

https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/odb_kolegium_pro_obc_pravo/II_usneseni_kolegium.pdf. 
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3. Předběžná opatření ve sporném řízení 

Právní úprava předběžných opatření v občanském soudním řádu je obsažena 

v 15 ustanoveních. Je tak na první pohled zřejmé, že se nejedná o právní úpravu 

komplexní, jelikož v tomto počtu ustanovení zcela jistě nelze upravit všechny aspekty 

předběžných opatření.87 V občanském soudním řádu však nenalezneme výslovný 

odkaz na subsidiární užití ostatních částí tohoto zákona, jak bychom mohli 

předpokládat. Nicméně dlouhodobě se dovozuje jejich aplikace,88 a to především části 

třetí (řízení v prvním stupni) u předběžných opatření nařizovaných před zahájením 

řízení, ledaže by to bylo vyloučeno přímo speciálními ustanoveními.89 

Cílem této kapitoly je tak analyzovat právní úpravu řízení o nařízení 

předběžného opatření v rámci sporného řízení obsaženou v ust. § 74 až § 77a OSŘ a 

ust. § 102 odst. 1 OSŘ, upozornit na její problematické aspekty a posoudit, zda je tato 

úprava funkční a naplňuje požadavky práva na spravedlivý proces.90 

Řízení o nařízení předběžného opatření je specifické hned v několika 

aspektech. Především se jedná o řízení, jehož účelem není konečné rozhodnutí ve věci 

samé, ale poskytnutí okamžité a prozatímní ochrany ohroženému nebo porušenému 

právu.91 Je tomu tak proto, že vyčkávání na konečné rozhodnutí by mohlo způsobit, že 

takové rozhodnutí by již pozbylo smyslu, neboť by to které právo bylo nenávratně 

porušeno. Cílem předběžného opatření je tak zajištění toho, že konečným rozhodnutím 

bude poskytnuta účinná soudní ochrana,92 pokud bude shledána důvodnou. 

Po provedení dokazování v rámci řízení u soudu prvního stupně totiž může být 

zjištěno, že žaloba není důvodná. I proto je namístě zdůraznit skutečnost, že nařízené 

předběžné opatření nijak nepředvídá, jak bude rozhodnuto v rámci konečného 

rozhodnutí.93 Z tohoto důvodu nelze nařídit předběžné opatření, které by bylo stejného 

 
87 Kupř. Exekuční řád 1896 upravoval tehdy ještě „zatímní“ opatření ve více než 20 ustanovení. 
88 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 2007, sp. zn. 33 Odo 417/2005 nebo Usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 8. 6. 2011, sp. zn. 28 Cdo 800/2011. 
89 Kupř. ust. § 75a OSŘ, které vylučuje užití ust. § 43 OSŘ (výzva k odstranění vad). 
90 Podrobněji viz kap. 4. 
91 SALAČ, J. In WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první: 

řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 323. 
92 Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/09. 
93 Nález Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2001, sp. zn. IV. ÚS 189/01. 
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obsahu jako konečné rozhodnutí.94 Zároveň by pak případné trvání nařízeného 

předběžného opatření nemělo ovlivňovat úvahu soudu při konečném rozhodování,95 

přičemž takové rozhodnutí s ohledem na podstatu předběžného opatření nepředstavuje 

porušení zásady předvídatelnosti.96 

Předběžné opatření by rovněž mělo být přiměřené, resp. nemělo by nedůvodně 

a nad rámec účinné ochrany ohroženého nebo porušeného práva zasahovat 

do oprávněných zájmů osob, kterým jsou nařízeným předběžným opatřením uloženy 

určité povinnosti.97 Respektována by měla být i zásada rovnosti. 

Aby mohlo být zaručeno shora uvedené, rozhoduje o nařízení předběžného 

opatření výhradně soudce. Ust. § 11 písm. d) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších 

soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vylučuje možnost, aby o nařízení 

předběžného opatření rozhodl vyšší soudní úředník, popř. asistent soudce dle ust. 

§ 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 

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

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

V soudní praxi se pak při podání návrhu na nařízení předběžného opatření 

postupuje následovně. Návrh na nařízení předběžného opatření se po podání zapisuje 

do rejstříku, přičemž se rozlišuje, zda jde o předběžné opatření před zahájením řízení 

dle ust. § 74 a násl. OSŘ (rejstřík Nc) nebo v řízení již zahájeném dle ust. 

§ 102 odst. 1 OSŘ (rejstřík C). To je důležité především pro určení konkrétního 

(zákonného) soudce dle rozvrhu práce. I z tohoto důvodu by měl navrhovatel vždy 

označit konkrétní řízení ve věci samé, pokud již bylo zahájeno, aby předešel možným 

komplikacím.98 

 
94 Kupř. nelze předběžným opatřením jmenovat hmotněprávního opatrovníka společnosti, neboť 

to je cílem konečného rozhodnutí (Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 8. 2017, sp. zn. 

14 Cmo 259/2017). 
95 SALAČ, J. In WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první: 

řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 323. 
96 KŘIVÁČKOVÁ, J. In SVOBODA, K., ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽÁKOVÁ, K. a kol. Civilní proces. 

Obecná část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 123. 
97 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2002, sp. zn. III. ÚS 394/01. 
98 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 451. 
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3.1. Procesní podmínky 

Nejprve je nutno upozornit, že aby mohlo být rozhodnuto o návrhu na nařízení 

předběžného opatření, je třeba splnit podmínky řízení, které jsou předpokladem 

projednání a rozhodnutí o tomto návrhu.99 V praxi se pak tyto podmínky nejčastěji 

označují jako procesní podmínky, neboť nejsou předpokladem pro zahájení řízení, ale 

pro projednání a rozhodnutí v daného případu.100 Pokud však v daném případě splněny 

nejsou, dochází k zastavení řízení. V praxi se proto postupuje od zkoumání procesních 

podmínek (na straně soudu i účastníků101 a tzv. negativních procesních podmínek), 

přes uvedení všech náležitostí podání, zaplacení soudního poplatku až ke splnění 

ostatních podmínek.102 

3.1.1. Pravomoc soudu 

Pravomoc soudu upravuje ust. § 7 OSŘ, když stanovuje, že civilní soudy 

projednávají a rozhodují věci, které vyplývají z poměrů soukromého práva, ledaže je 

zákonem toto projednání a rozhodování svěřeno jinému orgánu. 

Opomenuta by zároveň neměla být ani případná mezinárodní pravomoc, když 

ust. § 6 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZMPS“), zakládá pravomoc českých civilních soudů, 

pokud z procesních předpisů vyplývá, že místně příslušný soud se nachází v České 

republice.103 

Pravomoc českých civilních soudů pro řízení o nařízení předběžného opatření 

též zakládá čl. 35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 

12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí 

 
99 Procesní podmínky musí být splněny po celou dobu řízení, přičemž soudem jsou zkoumány jak 

po zahájení řízení, tak i v jeho průběhu. 
100 WINTEROVÁ, A. In WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část 

první: řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 215. 
101 Procesním podmínkám na straně účastníků řízení (resp. procesní subjektivitě a procesní způsobilosti) 

není v této kapitole věnována pozornost, neboť se jim věnuje kap. 3.2 týkající se účastníků řízení. 
102 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 159. 
103 Např. pokud účastník řízení (cizinec) vlastní v České republice majetek, uplatní se příslušnost 

českých soudů dle ust. § 6 odst. 1 ZMPS a § 86 odst. 2 OSŘ. Přičemž za majetek se rovněž považuje 

vlastnictví podílu ve společnosti sídlící na našem území (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2000, 

sp. zn. 20 Cdo 2499/98). Pravomoc českých soudů může rovněž založit skutečnost, kdy žalovaný 

(cizinec) má pohledávku, která je splatná u české banky (Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 

10. 6. 1996, sp. zn. 5 Cmo 306/96). 



31 

v občanských a obchodních věcech (dále jen „Brusel I bis“) a čl. 20 nařízení Rady 

(ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení 

nařízení (ES) č. 1347/2000 (dále jen „Brusel II bis“). Zjednodušeně řečeno, jak 

Brusel I bis, tak i Brusel II bis, stanovují, že pokud danou věc projednává a rozhoduje 

určitý soud, je tento soud rovněž oprávněn rozhodnout o nařízení předběžného 

opatření.104 

Zásadní je však odlišit, kdy je dána pravomoc jiných orgánů než civilních 

soudů. V praxi je tak tato problematika řešena především ve vztahu ke správním 

orgánům a správnímu soudnictví. Kupříkladu bylo judikaturou dovozeno, že 

„Rozhodnout o návrhu na předběžné opatření (zde: katastrálnímu úřadu se ukládá 

zdržet se provedení záznamu v katastru nemovitostí) je v pravomoci soudu a nikoli 

správního orgánu, je-li dána pravomoc soudu rozhodnout také ve věci samé (zde: 

o žalobě pro zmatečnost).“105 Naopak bylo rozhodnuto, že civilní soudy nejsou 

oprávněny v rámci řízení o náhradě škody rozhodnout o nařízení předběžného 

opatření, jímž by byl „na určitém úseku místní komunikace zakázán provoz, zastavení 

a stání určitých motorových vozidel.“106 Tato rozhodnutí jsou pak důsledkem dalšího 

specifika tohoto řízení, když nařízená předběžná opatření zásadně nemohou ovlivňovat 

jiná řízení (ať správní či trestní).107 

Naopak civilní soud je oprávněn rozhodnout o nařízení předběžného opatření 

jak v průběhu, tak i před zahájením rozhodčího řízení.108 Místně příslušným soudem 

pak v případě nařízení předběžného opatření je dle ust. § 43 ZRŘ ten soud, který by 

byl místě příslušný, kdyby nebyla uzavřena rozhodčí smlouva.109 Domnívám se, že 

v tomto případě civilní soud, pokud shledá návrh na nařízení předběžného opatření 

důvodným, rozhodne i o lhůtě k podání návrhu na zahájení řízení ve věci samé. 

Vzhledem k tomu, že se přiměřeně užije ust. § 106 OSŘ týkající se rozhodčí 

 
104 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 182. 
105 Usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých 

kompetenčních sporů, ze dne 16. 9. 2008, č.j. Konf 41/2008-12. 
106 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. 25 Cdo 1017/2001. 
107 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 67. 
108 Podrobněji k nařízení předběžného opatření v rámci rozhodčích řízení viz kap. 1.3. 
109 POLEDNE, P. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2009, s. 711. 
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smlouvy,110 soudím, že lhůta je zachována, pokud je návrh na zahájení řízení podán 

v této lhůtě u rozhodčího soudu, tedy nikoliv u soudu civilního. 

Nad rámec shora uvedeného pak v souvislosti s rozhodčím řízením považuji 

za vhodné zmínit, že judikaturou bylo dále dovozeno, že předběžné opatření, jímž 

civilní soud „žalovanému zakázal nakládat s určitou věcí, nebrání tomu, aby rozhodčí 

soud v řízení vedeném proti témuž žalovanému vydal rozhodčí nález, kterým uložil 

žalovanému danou věc vydat.“111 Tento judikát tak potvrzuje, že ani v případě 

konkurence rozhodčího řízení a řízení před civilním soudem nařízené předběžné 

opatření nijak nepredikuje, jak bude rozhodnuto ve věci samé. 

3.1.2. Příslušnost soudu 

Věcnou a místní příslušnost soudu pro řízení o nařízení předběžného opatření 

pak upravuje přímo ust. § 74 odst. 3 OSŘ, když určuje, že příslušný je soud 

projednávající a rozhodující v meritu věci,112 ledaže zákon stanoví jinak.113 

Aby však byl soud s to zhodnotit, zda je věcně příslušný, je navrhovatel 

povinen se v návrhu na nařízení předběžného opatření před zahájením řízení alespoň 

krátce vyjádřit k tomu, co bude předmětem budoucího návrhu na zahájení řízení 

ve věci samé.114 V opačném případě může soud dospět k závěru, že není věcně 

příslušný, a tedy ani není oprávněn rozhodnout o nařízení předběžného opatření,115 

pročež bude postupovat dle ust. § 104a OSŘ, čímž dojde k případnému odsunutí 

ochrany ohroženého nebo porušeného práva. Obdobně je tomu i v případě místní 

příslušnosti, kdy soud při vyslovení místní nepříslušnosti postupuje dle ust. 

§ 105 OSŘ. 

 
110 DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2009, s. 420. 
111 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2012, sp. zn. 29 Cdo 5146/2009. 
112 Viz obecná úprava v ust. § 9, § 11, § 84 až 89a, § 104a až § 104c, § 249 a § 252 OSŘ. 
113 Např. ust. § 400 ZŘS. 
114 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 452. 
115 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 8. 1994, sp. zn. 13 Co 651/94. 
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Pro vyloučení jakýchkoli pochybností pak bylo v praxi upřesněno, že 

v průběhu dovolacího řízení je věcně příslušným k nařízení předběžného opatření soud 

prvního stupně, který ve věci rozhodoval.116 

V souvislosti s rozhodnutím o věcné a místní nepříslušnosti by dle mého 

názoru mělo být rovněž postupováno bezodkladně, přičemž za stejně podstatné 

považuji i doručování těchto rozhodnutí. Aby nebyl zmařen účel předběžného 

opatření, neměla by se osoba, jíž případně bude předběžným opatřením uložena určitá 

povinnosti, dozvědět o existenci návrhu na nařízení předběžného opatření dříve než 

v okamžiku, kdy bude předběžné opatření skutečně nařízeno. Z toho vyplývá, že 

všechna rozhodnutí soudu týkající se věcné a místní nepříslušnosti lze zaslat výhradně 

navrhovateli. Analogicky se tak dle mého názoru uplatní ust. § 76g OSŘ, které 

předepisuje, že je-li návrh na nařízení předběžného opatření odmítnut či zamítnut, 

popř. bylo-li toto řízení zastaveno, doručuje se takové usnesení pouze navrhovateli.117 

Nad rámec shora uvedeného se domnívám, že soud by rovněž neměl 

poskytovat informace o podaných návrzích na nařízení předběžného opatření dříve, 

než je o nich rozhodnuto. Stejně tak by neměl umožnit, aby protistraně bylo umožněno 

nahlédnout do spisu, pokud byl podán návrh na nařízení předběžné opatření, o kterém 

ještě nebylo rozhodnuto, aby nemohlo dojít ke zmaření účelu předběžného opatření.118 

3.1.3. Překážka věci zahájené a pravomocně rozhodnuté 

V případě rozhodování o nařízení předběžného opatření se též uplatní 

tzv. negativní procesní podmínky vyplývající ze zásady ne bis in idem.119 Jedná se tak 

o překážku věci zahájené (neboli litispendence) a překážku věci pravomocně 

rozhodnuté (neboli res iudicata).120 

Tyto překážky tak brání vydání předběžného opatření v téže věci a mezi 

totožnými účastníky řízení. Nicméně vzhledem k účelu předběžného opatření je 

zřejmé, že překážku věci pravomocně rozhodnuté nepředstavuje podání opětovného 

návrhu na nařízení (stejného) předběžného opatření, pokud navrhovateli prvně nebylo 

 
116 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. 28 Nd 290/2007. 
117 Shodně kupř. JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. 

§ 1–78g občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 453. 
118 Tamtéž. 
119 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 2007, sp. zn. 33 Odo 417/2005. 
120 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2008, sp. zn. 29 Cdo 841/2007. 
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vyhověno, když až poté navrhovatel zjistil a osvědčil nové skutečnosti, jejichž dřívější 

neznalost sám nezavinil.121 Někteří autoři zde mluví o principu tzv. intencionální 

efektivity, která spočívá v tom, že nové skutečnosti mohou být důvodem pro vydání 

nového rozhodnutí o nařízení předběžné opatření, nikoliv však důvodem revize 

prvostupňového rozhodnutí odvolacím soudem.122 Platí totiž, že co není osvědčeno či 

prokázáno do doby rozhodnutí soudu prvního stupně, nelze užít ani v odvolacím 

řízení.123 K tomu doplňuji, že za novou skutečnost lze považovat i dodatečně 

zpracovaný znalecký posudek.124 

Na druhou stranu však nelze vydat předběžné opatření v situaci, kdy 

navrhovatel v opakovaném návrhu na nařízení předběžného opatření pouze zúžil 

rozsah původně navrhovaného omezení, přičemž nebyly doplněny žádné nové 

skutečnosti.125 Pokud by totiž soud shledal původně navrhované předběžné opatření 

jako nepřiměřeně zasahující do poměrů osoby, proti níž směřovalo, nebránilo mu 

ničeho vyhovět návrhu pouze částečně, a to v takovém rozsahu, který by soud 

považoval za přiměřený. 

3.2. Účastníci řízení 

Účastenství v rámci řízení o nařízení předběžného opatření je speciálně 

upraveno v ust. § 74 odst. 2 OSŘ, které předepisuje, že účastníky tohoto řízení jsou 

navrhovatel i ti, kteří by jimi byli v řízení ve věci samé.126 

Obecně se v rámci řízení o nařízení předběžného opatření uplatní právní úprava 

způsobilosti být účastníkem řízení dle ust. § 19 OSŘ a procesní způsobilosti 

dle ust. § 20 OSŘ. Prvně uvedenou způsobilost lze vymezit jako schopnost být 

subjektem soudního řízení, přičemž tato způsobilost je navázána na právní osobnost.127 

Pokud právní osobnost účastník řízení nemá, jedná se o neodstranitelný nedostatek 

procesní podmínky a řízení je bez dalšího zastaveno. Naproti tomu procesní 

způsobilost se definuje jako schopnost samostatně v soudním řízení jednat, přičemž je 

navázána na svéprávnost.128 Jedná se však o odstranitelný nedostatek procesní 

 
121 Nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 1997, sp. zn. I. ÚS 31/97. 
122 SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 184. 
123 Usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 10. 2012, sp. zn. II. ÚS 2485/12. 
124 Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1422/12. 
125 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2011, sp. zn. 28 Cdo 800/2011. 
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podmínky, proto je soud povinen učinit vhodná opatření k odstranění tohoto 

nedostatku. 

Stejně jako v případě posouzení věcné a místní příslušnosti, je i pro posouzení 

okruhu účastníků zcela zásadní, aby se navrhovatel vyjádřil k předmětu řízení ve věci 

samé, pokud se jedná o předběžné opatření nařizované před zahájením řízení ve věci 

samé.129 Jen tak lze zhodnotit, že navrhovatel správně určil, resp. označil, účastníka 

řízení, proti němuž návrh směřuje (žalovaného). Je tomu tak z důvodu, že ve sporném 

řízení toto určení náleží výhradně žalobci, přestože by formulace tohoto ustanovení130 

mohla dle mne vést k nesprávnému výkladu, že by účastníkem byla i osoba, která 

nebyla navrhovatelem označena.131 To by však odporovalo základním zásadám 

sporného řízení. 

V rámci řízení o nařízení předběžného opatření nacházejí své místo i další 

procesní instituty, a to přistoupení a záměna účastníků řízení, vedlejší účastenství a 

procesní nástupnictví.132 Ačkoliv se nejedná o často užívané instituty,133 a to zejména 

s ohledem rychlost rozhodování, jejich použití není vyloučeno. Nicméně, pokud by 

mělo v konkrétním případě dojít ke změně účastníků řízení na straně žalobce, je nutno 

předložit souhlas těchto účastníků dle ust. § 92 odst. 1 a 2 OSŘ. Vzhledem k rychlosti 

tohoto řízení soud o tomto návrhu samostatně nerozhoduje, nýbrž se s ním vypořádá 

přímo v odůvodnění rozhodnutí o nařízení předběžného opatření.134 

Pro úplnost pak dodávám, že v rámci řízení dle části páté OSŘ jsou účastníky 

řízení dle ust. § 250a odst. 1 OSŘ taktéž ti, kdo byli účastníky v řízení u správního 

orgánu. Tato úprava se tak uplatní i u řízení o nařízení předběžného opatření a stejně 

tak se uplatní i druhý odstavec citovaného ustanovení ohledně rozhodnutí soudu 

 
126 V řízení o nařízení předběžného opatření se rovněž uplatní společenství účastníků dle ust. § 91 OSŘ. 
127 JIRSA, J., VANČUROVÁ, k. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. 

Kniha I. § 1–78g občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 121. 
128 Tamtéž, s. 132. 
129 SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 185.. 
130 „Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu.“ 
131 Shodně HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 

s. 179. 
132 JAVŮRKOVÁ, N. In DAVID, L., IŠTVÁNEK, F., JAVŮRKOVÁ, N., KASÍKOVÁ, M., 

LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, 

s. 309. 
133 Někteří autoři tyto instituty dokonce označují ze nepraktické – viz DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L., 

BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 422. 
134 Tamtéž. 
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o přibrání osoby, která má být účastníkem řízení, avšak nebyla navrhovatelem 

označena.135 

3.3. Předpoklady pro nařízení předběžného opatření 

Občanský soudní řád obsahuje obecné předpoklady pro nařízení předběžného 

opatření v ust. § 74 odst. 1. To předepisuje, že předběžné opatření lze nařídit 

ze dvou důvodů, a to: 

1) potřeby zatímní úpravy poměrů účastníků, nebo 

2) obavy, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.136 

Tyto důvody, resp. jeden z nich, je nutno tvrdit již v samotném návrhu 

na nařízení předběžného opatření. Zároveň je nutno zdůraznit, že v každém případě je 

nezbytné, aby byla zachována vazba na ohrožený nárok, který má být či již byl 

uplatněn v řízení ve věci samé.137 

3.3.1. Ohrožený nárok 

Předtím než se budu věnovat jednotlivým důvodům, je třeba si uvědomit, že 

existence ohroženého nároku je zásadním předpokladem pro nařízení předběžného 

opatření.138 To je zásadní především proto, že předběžné opatření je navázáno na věc 

samu, resp. musí být nepochybné, čeho se navrhovatel domáhá nebo bude domáhat 

ve věci samé. Bez znalosti a vědomosti toho, jakého konečného rozhodnutí chce 

navrhovatel dosáhnout, nelze předběžné opatření nařídit, a to z následujících důvodů. 

Smyslem předběžného opatření je toliko dočasná ochrana práva navrhovatele. 

Předběžné opatření tak nesmí předjímat konečné rozhodnutí ve věci samé, tedy nesmí 

být stejného obsahu.139 Zároveň předběžné opatření nesmí jít nad rámec 

uplatňovaného nároku ve věci samé, neboť nelze vybočit z mezí tohoto nároku, což je 

 
135 LEVÝ, J. In SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 290. 
136 Téměř analogicky viz ust. § 102 odst. 1 OSŘ – více viz kap. 3.3.3 
137 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 63. 
138 UZSÁK, M. Právní úprava předběžných opatření v civilním procesu a některé úvahy se zřetelem 

k zákonu č. 59/2005 Sb. Právní rozhledy. 2005, č. 9, s. 328. 
139 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 10. 1995, sp. zn. 7 Co 1834/95. 
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rovněž projevem zásady Iudex ne eat ultra petita partium.140 Ohrožený nárok tak 

v podstatě představuje hranicí pro nařízení předběžného opatření, neboť limituje jeho 

rozsah. 

V rámci řízení o nařízení předběžného opatření je tak nejprve nutno posoudit, 

zda je hlavní nárok navrhovatele vůbec existující. Pokud by tomu tak nebylo, nelze 

ochranu poskytnout, a to ani tehdy, pokud by nárok v budoucnu vzniknul.141 V této 

souvislosti je taktéž nutno posoudit i to, zda se jedná o nárok navrhovatele, tedy zda je 

v daném případě navrhovatel aktivně legitimován k podání návrhu na nařízení 

předběžného opatření, resp. ve věci samé. 

Na rozdíl od ohroženého nároku a ostatních skutečností, které postačí 

osvědčit,142 důvody pro nařízení předběžného opatření musí být prokázány,143 přičemž 

břemeno tvrzení a důkazní leží zásadně na navrhovateli.144 Současně je třeba, aby 

důvody pro nařízení předběžného opatření byly posuzovány vzhledem k hlavnímu 

nároku. Alespoň stručný popis žaloby, pokud se jedná o předběžné opatření 

před zahájením řízení, je tak nezbytný.145 Je totiž nezbytné, aby z návrhu na zahájení 

řízení vyplývalo, „zda bude následovat žaloba na určení (přičemž je třeba uvést 

konkrétní právní vztah či právo, jež by mělo být předmětem takového určení 

s uvedením, z čeho navrhovatel dovozuje svůj naléhavý právní zájem na požadovaném 

určení), či zda má následovat žaloba na plnění s uvedením důvodu požadovaného 

plnění. Teprve tehdy může soud při nařízení předběžného opatření navrhovateli 

zároveň podle § 76 odst. 3 OSŘ uložit, aby návrh na zahájení řízení ve lhůtě, kterou 

mu určí, podal.“146 

Dalším předpokladem pro nařízení předběžného opatření je jeho přiměřenost a 

přímá souvislost s namítaným zásahem do práv navrhovatele.147 

 
140 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 64-66. 
141 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 12. 8. 1921, sp. zn. R II 310/21 (viz VÁŽNÝ, F. 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech občanských, svazek třetí, obsahující 

rozhodnutí z roku 1921. V Praze 1923. Číslo. 1149, s. 533). 
142 Více viz kap. 3.5.3. 
143 Viz ust. § 75c odst. 1 OSŘ. 
144 Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2008, sp. zn. II. ÚS 2419/07. 
145 Shodně JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1 – 

78g občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 452. 
146 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 3. 2000 sp. zn. 7 Cmo 237/2000. 
147 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 7. 1997, sp. zn. 3 Cmo 35/97. 
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3.3.2. Potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků 

Prvně uvedený důvod v ust. § 74 odst. 1 OSŘ míří na situace, kdy je třeba 

zatímně upravit poměry účastníků řízení. Podstatou tohoto důvodu je především 

zatímnost a dočasnost této úpravy, nejedná se tak o úpravu trvalou, které bude toliko 

dosaženo až konečným rozhodnutím ve věci. Do doby konečného rozhodnutí však 

nelze vyčkávat, pokud současné poměry navrhovatele, které mají být předběžným 

opatřením upraveny, nejsou pro navrhovatele objektivně snesitelné a únosné.148 Tato 

naléhavost zatímní úpravy poměrů pak musí být v řízení prokázána,149 soud tak o ní 

musí být přesvědčen.150 V rámci sporných řízení se tak jedná především o hrozící 

nenapravitelnou škodu nebo jinou újmu, které má být prostřednictvím nařízeného 

předběžného opatření zabráněno. 

Občanský soudní řád obsahuje v ust. § 76 odst. 1 typové situace, u nichž se 

naléhavost zatímní úpravy poměrů účastníků předpokládá. Jsou jimi kupříkladu 

situace potřeby placení výživného, poskytnutí pracovní odměny či zákazu dispozic 

s určitými věcmi či právy atp. Naopak u čistě majetkových škod nahraditelných penězi 

se za dostatečnou považuje ochrana poskytnutá konečným rozhodnutím.151 

V rámci odborné veřejnosti však nepanuje shoda ohledně povahy poměrů, 

které mají být předběžným opatřením upraveny, resp. zda se jedná o poměry právní152 

nebo faktické.153 Osobně se domnívám, že rozlišování, o jaké poměry se jedná, není 

podstatné, neboť ochrana by měla být poskytnuta vždy, pokud je zde dána naléhavost 

potřeby zatímní úpravy, a to bez ohledu na povahu těchto poměrů. Nadto soudím, že 

ve většině případů jsou právní a faktické poměry vzájemně provázány a nelze je 

bez dalšího odlišit. Například fakticky může navrhovateli hrozit újma tím, že mu 

nebyla vyplacena pracovní odměna, právně však vznik nároku na tuto odměnu může 

být sporný. 

 
148 SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 194. 
149 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 450. 
150 Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 4. 2010, sp. zn. III. ÚS 328/10. 
151 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 174. 
152 K tomuto názoru se kloní kupř. JAVŮRKOVÁ, N. In DAVID, L., IŠTVÁNEK, F., JAVŮRKOVÁ, 

N., KASÍKOVÁ, M., LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 308. 
153 K tomuto názoru se kloní kupř. SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu 

účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 194. 
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Naopak za zásadní považuji tu skutečnost, že úprava poměrů má účinky pouze 

pro futuro, resp. ex nunc.154 Předběžným opatření nelze zasahovat do minulosti, neboť 

tím by byl zcela popřen smysl této právní úpravy, jejímž cílem je budoucí a dočasná 

úprava poměrů. Opět tak podtrhuji, že nařízené předběžné opatření nijak nepředvídá, 

jak bude rozhodnuto v rámci konečného rozhodnutí a z tohoto důvodu nelze nařídit 

předběžné opatření, které by bylo stejného obsahu jako konečné rozhodnutí. Rovněž 

poté, co dojde k zániku nebo zrušení nařízeného předběžného opatření dle ust. § 77 a 

§ 77a OSŘ, dochází k zániku povinností ex nunc.155 

V praxi bylo nicméně dovozeno, že potřeba zatímní úpravy poměrů není dána 

tehdy, pokud účastník řízení (oprávněně) poukazuje na nepřiměřenou délku řízení 

ve věci samé.156 Stejně tak tato potřeba není dána, pokud si osoba, proti níž by mělo 

nařízené předběžné opatření směřovat, nepřebírá poštu na adrese svého sídla nebo 

změnila své obchodní jméno.157 

3.3.3. Obava z ohrožení výkonu rozhodnutí 

Druhým důvodem je pak obava, že by provedení výkonu rozhodnutí mohlo být 

ohroženo. Tato obava musí být odůvodněná, přičemž navrhovatel musí o této 

odůvodněnosti přesvědčit soud.158 Není tak třeba, aby navrhovatel soudu prokázal 

konkrétní jednání osoby, vůči níž má předběžné opatření směřovat, které by výkon 

rozhodnutí ohrožovalo. V opačném případě by totiž soudní řízení nemuselo zajistit 

náležitou ochranu ohroženého nároku.159 

Na první pohled by se mohlo zdát, že občanský soudní řád činí rozdíl mezi 

návrhem na nařízení předběžného opatření před zahájením řízení nebo v jeho průběhu, 

jelikož ust. § 102 odst. 1 OSŘ se nepatrně odlišuje od ust. § 74 odst. 1 OSŘ, když 

předepisuje, že zde musí být dána obava, že by výkon posléze vydaného rozhodnutí 

mohl být ohrožen. V minulosti bylo dovozeno, že v případě předběžného opatření 

 
154 Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. 6. 1964, sp. zn. 5 Co 209/64. 
155 SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 195. 
156 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2008, sp. zn. I. ÚS 974/08. 
157 Usnesení Vrchního sudu v Praze ze dne 10 7. 1997, sp. zn. 10 Cmo 280/97. 
158 Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 4. 2010, sp. zn. III. ÚS 328/10 
159 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 11. 1999, sp. zn. II. ÚS 221/98. 
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nařizovaného před zahájením se předpokládá existence rozhodnutí160 a někteří autoři 

se k tomuto výkladu stále kloní.161 Osobně se však domnívám, že tento výklad 

v současnosti nemá své opodstatnění.162 Mám toliko za to, že v tomto případě by měl 

navrhovatel osvědčit to, že bez své vlastní viny doposud nemohl podat bezvadnou 

žalobu, resp. návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuční návrh). Tento výklad 

dle mého názoru podporuje i ta skutečnost, že cílem předběžného opatření je dočasná 

ochrana ohroženého nároku, a to do doby poskytnutí ochrany konečným rozhodnutím. 

Pokud bychom se ale přiklonili k názoru, že zde vždy musí existovat rozhodnutí, aby 

bylo možno nařídit předběžné opatření před zahájením řízení, nedovedu si představit, 

jaké konkrétní řízení by mělo být následně zahájeno. To ostatně potvrzuje i praxe, 

když bylo dovozeno, že „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.“163 Proto 

soudím, že v podstatě jediným případem, kdy zde bude již existovat rozhodnutí, je 

před zahájením soudního výkonu rozhodnutí (exekuce). V jiných případech není 

existující rozhodnutí předpokladem pro nařízení předběžného opatření, nicméně zde 

musí být vždy dána mimořádnost situace odůvodňující nařízení předběžného 

opatření.164 

Typickým případem odůvodněné obavy je situace, kdy se osoba záměrně 

zbavuje svých aktiv.165 Odůvodněná obava je namístě také tehdy, kdy se „majetková 

podstata změní kvalitativně (složením majetku).“166 Naopak nezaplacení kupní ceny 

v termínu uvedeném ve smlouvě o prodeji závodu tuto obavu neodůvodňuje167 a taktéž 

ani případ, kdy se lze domnívat, že výkon posléze vydaného rozhodnutí v části týkající 

se náhrady nákladů řízení bude ohrožen, neboť nejde o věc samu.168 

 
160 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 2. 1995, sp. zn. 7 Co 46/95. 
161 Kupř. ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 

250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 244. 
162 Shodně kupř. Usnesení Městského soudu v Brně ze dne 17. 7. 2001, sp. zn. 1 Nc 55/2001 nebo 

SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 200. 
163 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2002 sp. zn. 39 Co 340/2002. 
164 SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 196. 
165 Usnesení Městského soudu v Brně ze dne 17. 7. 2001, sp. zn. 1 Nc 55/2001. 
166 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 1996, sp. zn. 9 Co 685/96. 
167 Usnesení Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 4. 10. 1993, sp. zn. Nc 8/93. 
168 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. 29 Cdo 238/2007. 
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3.4. Zahájení řízení o nařízení předběžného opatření 

V rámci sporného řízení lze dle ust. § 75 odst. 1 OSŘ zahájit řízení o nařízení 

předběžného opatření pouze na návrh.169 Není přitom rozhodné, zda se jedná o návrh 

na nařízení předběžného opatření před zahájením řízení ve věci samé nebo v jeho 

průběhu. Řízení je bez výjimky zahajováno pouze na návrh.170 Tato skutečnost je 

toliko projevem dispoziční zásady, která tato řízení ovládá. 

V souvislosti s podáním návrhu na nařízení předběžného opatření je třeba řešit 

i vznik poplatkové povinnosti. Dle ust. § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb., 

o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSOP“) platí, že 

povinnost zaplatit soudní poplatek vzniká až uložením této povinnosti v rozhodnutí 

o nařízení předběžného opatření, tedy nikoliv podáním samotného návrhu.171 Výše 

soudního poplatku pak v tomto případě činí 1 000 Kč.172 Součástí výroku usnesení 

o návrhu na nařízení předběžného opatření, bez ohledu na to, zda se návrh odmítá, 

zamítá nebo se mu vyhovuje, je tak vždy uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek. 

Pokud by však byl soudní poplatek zaplacen již spolu s podáním návrhu na nařízení 

předběžného opatření, soud znovu tuto povinnost v rozhodnutí o nařízení předběžného 

opatření neukládá.173 Nutno podotknout, že osvobození od soudního poplatku dle ust. 

§ 11 ZSOP se uplatní i v tomto řízení.174 V takovém případě pak povinnost zaplatit 

soudní poplatek přechází na osobu, které byla nařízeným předběžným opatřením 

uložena povinnost, ledaže ta by byla rovněž osvobozena.175 

3.4.1. Návrh na vydání předběžného opatření a jeho náležitosti 

Po podání návrhu na nařízení předběžného opatření je třeba nejprve zkoumat, 

zda obsahuje všechny náležitosti dle ust. § 75 odst. 2 OSŘ, tedy: 

1) obecné náležitosti dle ust. § 42 odst. 4 OSŘ, 

 
169 Srov. ust. § 12 odst. 1 ZŘS. 
170 LEVÝ, J. In SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 296. 
171 Na rozdíl od jistoty – podrobněji viz kap. 3.4.3. 
172 Viz položka č. 5 Sazebníku poplatků, který je přílohou ZSOP. Soudní poplatek ve stejné výši pak 

platí i pro podané odvolání – viz položka č. 22 bod 3 Sazebníku poplatků. 
173 PEJŠEK, V. Předběžné opatření. Právní rádce. 2006, č. 3, s. 24. 
174 Jedná se o tzv. věcné a osobní osvobození od soudních poplatků. Toto osvobození nelze směšovat 

s institutem osvobození od soudních poplatků na návrh dle ust. § 138 OSŘ. 
175 GRYGAR, J. Předběžná opatření a vybrané problémové okruhy. Jurisprudence. 2012, číslo 4, s. 11. 
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2) označení účastníků řízení, popř. jejich zástupců, 

3) vylíčení skutečností odůvodňujících potřebu zatímní úpravy poměry 

účastníků, nebo obavu z ohrožení výkonu rozhodnutí, popřípadě dalších 

skutečností odůvodňujících nařízení předběžného opatření, 

4) návrh předběžného opatření (petit). 

Při posuzování, zda návrh obsahuje všechny náležitosti, je třeba si uvědomit, že 

soud je tímto návrhem, resp. petitem,176 dle ust. § 153 OSŘ vázán.177 Avšak 

navrhovatel je oprávněn, a to až do doby rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného 

opatření, svůj návrh v souladu s ust. § 95 odst. 1 OSŘ měnit.178 Odstavec druhý 

citovaného ustanovení týkající se nepřipuštění změny se neužije, neboť v rámci tohoto 

řízení není prováděno dokazování v procesním smyslu. 

Posouzení, zda návrh na nařízení předběžného opatření obsahuje obecné 

náležitosti, toliko nečiní větších obtíží, neboť tato úprava platí i pro návrh na zahájení 

řízení (žalobu) ve věci samé. Naopak náležitosti zvláštní jsou již specifické, a proto se 

na ně níže zaměřím podrobněji. 

Pokud jde o účastníky řízení, je třeba, aby je navrhovatel vymezil dostatečně 

určitě (jméno, příjmení, bydliště, společnost, sídlo atp.), přičemž u sporů týkajících se 

podnikatelů a jejich činnosti rovněž nelze opomenout uvést jejich identifikační číslo. 

Nicméně není třeba, aby návrh na nařízení předběžného opatření podaný v průběhu 

řízení obsahoval tak určitou specifikaci účastníků řízení, neboť ta již vyplývá z textu 

návrhu na zahájení řízení ve věci samé.179 Proto je důležité rozlišovat, zda se jedná 

o návrh na nařízení předběžného opatření před zahájením řízení nebo v jeho průběhu. 

Co se týče vylíčení rozhodujících skutečností, je nutno si v první řadě 

uvědomit, že dostatečné vylíčení těchto skutečností je zcela zásadní pro zhodnocení 

důvodnosti návrhu. Na rozdíl od návrhu na zahájení řízení jsou na tento návrh kladeny 

větší požadavky, neboť se jedná o právní úpravu dočasnou, kdy ještě nebylo 

rozhodnuto ve věci samé, tedy důvodnost nároku ještě nebyla postavena najisto. 

 
176 SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 184. 
177 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 187. 
178 DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2009, s. 429. 
179 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 10. 2001, sp. zn. 7 Cmo 649/2001. 
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Navrhovatel je tak nejprve povinen se vyjádřit k samotnému (ohroženému) nároku,180 

jelikož musí být zřejmé, čeho se chce domáhat v řízení ve věci samé, popř. čeho se již 

domáhá.181 To souvisí s tím, že u řízení o nařízení předběžného opatření 

před zahájením řízení je navrhovateli, v případě jeho úspěchu, uložena povinnost 

podat určitý návrh na zahájení řízení ve stanovené lhůtě. V takovém případě však soud 

navrhovatele nepoučuje o tom, jak by měl vymezit petit budoucího návrhu na zahájení 

řízení, nýbrž mu pouze uloží povinnost takový návrh podat.182 

Dále z návrhu musí vyplývat, z jakého důvodu by mělo být předběžné opatření 

nařízeno. Proto je nezbytné osvětlit, v čem je spatřován ten který důvod, resp. z čeho 

navrhovatel dovozuje potřebu zatímní úpravy poměrů či obavu z ohrožení výkonu 

rozhodnutí.183, 184 

V neposlední řadě je pak navrhovatel povinen vymezit, čeho se domáhá. Není 

však nezbytné, aby přesně specifikoval svůj návrh (petit), pokud je zřejmé, čeho se 

domáhá a co má být komu uloženo za povinnost.185 Tímto návrhem je soud vázán 

s ohledem na dispoziční zásadu. To však znamená pouze toliko, že soud je vázán 

v tom smyslu, komu a jakou povinnost by mělo předběžné opatření ukládat.186 Je totiž 

věcí soudu, zda kupříkladu uzná za vhodné omezit dobu trvání předběžného opatření 

pouze na určitý časový úsek.187 Stejně tak může soud z vlastní iniciativy omezit výši 

částky, pod kterou nelze na konkrétním bankovním účtu klesnout, a to vzhledem 

k výši tvrzené pohledávky.188 

Je to tak navrhovatel, kdo má povinnost dostatečně určitě vymezit povinnost, 

která by měla být předběžným opatřením uložena. Pokud tak zamýšlí, aby bylo dané 

osobě zakázáno disponovat s určitou nemovitostí, musí ji řádně označit.189 Stejně tak 

v případě movitých věcí musí být zřejmé, o které přesně věci se jedná. Je nutné je 

 
180 Podrobněji viz kap. 3.3.1. 
181 V tomto případě lze odkázat na návrh na zahájení řízení ve věci samé. 
182 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 3. 2000, sp. zn. 7 Cmo 237/2000. 
183 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 458. 
184 Podrobněji viz kap. 3.3.2 a 3.3.3. 
185 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 459. 
186 ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). 

Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 250. 
187 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 1998, sp. zn. 25 Cdo 1847/98. 
188 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 5. 2012, sp. zn. 2 Cmo 164/2012. 
189 Viz ust. § 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
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popsat tak, aby nebyly zaměnitelné s věcmi jinými, neboť nelze připustit, aby nebylo 

postaveno najisto, o které konkrétní věci jde.190 

Ke shora uvedeným povinnostem přidává ust. § 75 odst. 3 OSŘ ještě povinnost 

připojit k návrhu listiny, kterých se navrhovatel dovolává. V rámci řízení o nařízení 

předběžného opatření se jedná o zcela zásadní povinnost, neboť ten který soudce 

vychází pouze z obsahu spisové dokumentace, resp. předložených důkazů.191 Pokud 

by navrhovatel tyto listiny nepředložil, soudu sice nic nebrání v tom, aby navrhovatele 

vyzval k jejich předložení, nicméně s ohledem na běh již tak krátké lhůty k rozhodnutí 

o návrhu na nařízení předběžného opatření tak obyčejně nestihne učinit a ani to není 

jeho povinností.192 Tím se řízení o nařízení předběžného opatření zásadně odlišuje 

od řízení ve věci samé, neboť pokud by tato situace nastala v jeho rámci, soud vyzve 

účastníka řízení k jejich předložení a případně ho poučí dle ust. § 118a odst. 3 OSŘ. 

Už kvůli tomu by si navrhovatel měl uvědomit, že pokud listiny nepředloží, nemůže 

jeho návrh být úspěšný, protože pravděpodobně neosvědčí splnění předpokladů pro 

nařízení předběžného opatření.193 V takovém případě soudu nezbude nic jiného, než 

návrh zamítnout pro neosvědčení potřeby zatímní úpravy poměrů nebo obavy 

z ohrožení výkonu rozhodnutí či jiných rozhodujících skutečností odůvodňujících 

nařízení předběžného opatření. 

3.4.2. Vady návrhu na nařízení předběžného opatření 

Vzhledem k rychlosti řízení o nařízení předběžného opatření bylo 

do občanského soudního řádu tzv. velkou novelou OSŘ z roku 2000 vloženo ust. 

§ 75a, které vylučuje možnost užití výzvy k odstranění vad dle ust. § 43 OSŘ. Platí 

tak, že pokud návrh na nařízení předběžného opatření neobsahuje všechny shora 

uvedené náležitosti, je nesrozumitelný nebo neurčitý, soud již navrhovatele nevyzývá 

k odstranění těchto vad a bez dalšího návrh odmítne, pokud pro tyto nedostatky není 

možno v řízení pokračovat. Zdůrazňuji však, že navrhovateli nic nebrání v odstranění 

vad ze své vlastní iniciativy. Limitován je pouze rozhodnutím soudu, jelikož pouze 

 
190 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 457. 
191 Tamtéž. 
192 DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2009, s. 430. 
193 LEVÝ, J. In SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 298. 
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do této doby lze vady odstranit.194 Pokud to do té doby navrhovatel stihne, je 

povinností soudu k odstranění vad přihlédnout a vypořádat se s ním.195 

Nicméně je otázkou, zda je navrhovatel schopen si uvědomit takové 

nedostatky, aniž by na ně poukázal právě soud. Domnívám se, i s ohledem 

na své vlastní poznatky z praxe, že k odstranění vad z vlastní iniciativy dochází 

málokdy. Mnohem častěji jsou vady odstraněny až s novým návrhem na nařízení 

předběžného opatření, když ten předchozí byl právě pro tyto vady odmítnut,196 anebo 

v rámci odvolacího řízení. V případě odvolání proti usnesení o odmítnutí návrhu 

na nařízení předběžného opatření totiž dle ust. § 210a OSŘ platí, že prvoinstanční 

soud je oprávněn změnit své rozhodnutí, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. 

Touto autoremedurou tak lze do jisté míry obejít vyloučení užití výzvy k odstranění 

vad. To považuji za vhodné, jelikož cílem předběžného opatření je účinná a rychlá 

ochrana práv navrhovatele. Navíc, pokud je navrhovateli posléze vyhověno 

prvoinstančním soudem v rámci autoremedury, neztrácí osoba, proti níž nařízené 

předběžné opatření směřuje, právo na odvolání.197 

Typickým nedostatkem návrhu na nařízení předběžného opatření je pak 

nedostačující vylíčení rozhodných skutečností odůvodňujících nařízení předběžného 

opatření, opomenutí alespoň stručného popisu budoucího návrhu na zahájení řízení 

ve věci samé či nejasné vymezení povinnosti, která má být dané osobě uložena.198 

Přestože jsem si vědoma povinností navrhovatele, domnívám se, že by soudy 

neměly při rozhodování o návrhu na nařízení předběžného opatření postupovat příliš 

formalisticky, a to zejména s ohledem na účel předběžných opatření. Pokud lze 

v konkrétním případě bez větších potíží dovodit, co navrhovatel chtěl vyjádřit, měl by 

soud dát přednost tomuto výkladu a neodmítat návrh na nařízení předběžného opatření 

pro formální nedostatky nebránící pokračování v řízení, pokud z něho jinak vyplývá, 

že je důvodný.199 Domnívám se tak, že by soudy neměly odmítat návrh na nařízení 

předběžného opatření, pokud navrhovatel opomněl uvést identifikační číslo osoby, 

i když se jedná o vztahy mezi podnikateli a tuto povinnost mu ukládá ust. 

 
194 KŘIVÁČKOVÁ, J. In SVOBODA, K., ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽÁKOVÁ, K. a kol. Civilní proces. 

Obecná část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 125. 
195 DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2009, s. 431. 
196 Usnesení o odmítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření nepředstavuje překážku res iudicata. 
197 Srov. kap. 3.7. 
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§ 75 odst. 2 OSŘ.200 Stejně tak by neměly odmítat návrh na nařízení předběžného 

opatření podaný v průběhu řízení ve věci samé, pokud navrhovatel neoznačil účastníky 

řízení tak, jak to vyžaduje ust. § 75 odst. 2 OSŘ, nicméně z řízení ve věci samé je 

zřejmé, kdo tito účastníky jsou.201 

3.4.3. Jistota k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy 

Institut jistoty upravený v ust. § 75b a § 76h OSŘ je institutem výjimečným, 

který nachází své místo, v rámci nalézacího řízení, pouze v řízení o nařízení 

předběžného opatření. Nejedná se však o institut nikterak nový, neboť ho známe již 

z Josefínského soudního řádu nebo Exekučního řádu 1896.202 Oproti právní úpravě 

jistoty v těchto předpisech však došlo k několika zásadním změnám 

při (znovu)zakotvení jistoty do současného občanského soudního řádu. Poměrně 

nekoncepčně se tak zákonodárce odklonil od původního pojetí jistoty, kdy ta byla 

fakultativní, tedy ten který soudce měl možnost uvážit, zda je namístě uložit 

navrhovateli povinnost složit jistotu či nikoliv. To soudci umožňovalo posoudit 

okolnosti konkrétního případu a případně tak navrhovateli uložit povinnost složit 

jistotu ve výši a ve lhůtě, které byly určeny právě s ohledem na okolnosti daného 

případu. Naproti tomu je dnes soudní diskrece téměř vyloučena.203 To nepovažuji 

za vhodné a domnívám se, že právě u tohoto institutu by byla možnost soudcovského 

uvážení více než namístě, k čemuž se dále vyjadřuji u jednotlivých problematických 

aspektů aktuální právní úpravy. 

Podstatou jistoty je zajištění náhrady škody nebo jiné újmy vzniklé případným 

nařízením předběžného opatření osobě, proti níž předběžné opatření směřuje. Je tomu 

tak proto, že při rozhodování o nařízení předběžného opatření soud neprovádí 

dokazování v procesním smyslu, nýbrž rozhoduje o důvodnosti, resp. 

o pravděpodobnosti oprávněnosti nároku navrhovatele pouze na základě předložených 

 
198 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 460. 
199 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2012, sp. zn. 21 Cdo 1708/2011. 
200 Shodně JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–

78g občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 458 popř. 

analogicky usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 2. 2003, sp. zn. 7 Cmo 588/2001. 
201 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 10. 2001, sp. zn. 7 Cmo 649/2001. 
202 Podrobněji viz kap. 2. 
203 HRNČIŘÍK, V. Jistoty k zajištění náhrady škody a na náklady řízení, včetně problematiky jejich 

včasného, pozdějšího a pozdního složení. Právní rozhledy. 2013, číslo 21, s. 732. 
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listin. S ohledem na tuto skutečnost proto nelze vyloučit případy, kdy po standardním 

dokazování v řízení ve věci samé bude prokázáno, že nárok navrhovatele oprávněný 

nebyl, a žalovanému nebo třetí osobě v mezidobí, kdy nařízené předběžné opatření 

trvalo, vznikla škoda nebo jiná újma. Nicméně jistota není na pravděpodobnost vzniku 

takové škody nebo jiné újmy nijak vázána, a proto musí být složena vždy, ledaže 

povinnost složit jistotu nevzniká. 

Přestože to zákon výslovně neuvádí, jsem toho názoru, že cílem zakotvení 

jistoty do občanského soudního řádu v roce 2005 bylo rovněž vyvážení nerovného 

postavení účastníků řízení o nařízení předběžného opatření, tedy zajištění zásady 

rovnosti účastníků řízení. Toto řízení by mělo především sloužit k bezprostřední a 

dočasné ochraně práv navrhovatele, pokud je zde dána taková mimořádnost situace, 

která takovou ochranu vyžaduje. V této situaci je tak ospravedlnitelný stav, kdy druhá 

strana nemá takové možnosti obrany jako v řízení ve věci samé.204 Zásadně by ale 

tento institut, jak jsem již upozorňovala, neměl být součástí „běžné“ procesní taktiky 

navrhovatele. 

Dalším cílem, ač to zákon opět nestanovuje, je z mého pohledu též snaha 

odradit navrhovatele od podávání zjevně nedůvodných nebo dokonce šikanózních 

návrhů na nařízení předběžného opatření.205 

Nejen z důvodů shora uvedených se výše jistoty různí podle věci, které se 

řízení týká. Pokud se řízení dotýká vztahů mezi podnikateli v rámci jejich 

podnikatelské činnosti206 činí výše jistoty 50 000 Kč, v ostatních případech pak 

10 000 Kč. Rozdílnost výše je taktéž dána možností vzniku škody nebo jiné újmy. Lze 

totiž předpokládat, že v rámci podnikatelské činnosti podnikajících subjektů může 

dojít k mnohonásobně vyšší škodě nebo jiné újmě.207 Tato úprava byla shledána 

 
204 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 462. 
205 GRYGAR, J. Předběžná opatření a vybrané problémové okruhy. Jurisprudence. 2012, číslo 4, s. 12. 
206 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2007, sp. zn. 32 Cdo 1138/2007: „Pokud má být 

závazkový vztah mezi účastníky závazkovým vztahem mezi podnikateli, je nutno, aby z okolností při jeho 

vzniku bylo nepochybně zřejmé, že se v době uzavírání smlouvy jejich vzájemné právní úkony skutečně 

týkají jejich podnikatelské činnosti. Pouze z toho, že žalovaná kupovala od žalobce velké množství káčat 

a krmiva, jež bylo podle odvolacího soudu mimo osobní potřebu žalované, nelze dovodit, že účastníkům 

bylo zřejmé, že se tato koupě týkala podnikatelské činnosti žalované a že se mezi účastníky jednalo 

o závazkový vztah mezi podnikateli ve smyslu § 261 odst. 1 ObchZ.“ 
207 Více viz kap. 3.9 
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ústavně konformní, když bylo dovozeno, že se jedná o objektivní a rozumné kritérium 

pro stanovení rozdílné výše jistoty.208 

V zásadě pak s tímto stanoviskem Ústavního soudu souhlasím, nicméně 

za problematické považuji to, že výše jistoty byla zákonem paušálně stanovena. 

Soudím, že předchozí úprava, kdy bylo soudci dáno volné uvážení ohledně možnosti 

uložit navrhovateli povinnost složit jistotu, jejíž výši soudce stanovil s přihlédnutím 

k okolnostem případu, byla vhodnější. Někteří autoři se dokonce domnívají, že 

obligatornost složení jistoty byla do občanského soudního řádu vložena s cílem ulehčit 

soudům práci, neboť když není složena, soudy návrh na nařízení předběžného 

opatření, aniž by navrhovatele k jejímu dodatečnému složení vyzývaly, odmítají.209 

V minulosti i v současnosti jsou známy případy, kdy byla potřeba nařídit 

předběžné opatření více než naléhavá, ale navrhovatel nebyl s to jistotu zaplatit a 

zároveň nebyl ani dán důvod pro jeho osvobození od této povinnosti. V takových 

případech pak i dnes může docházet k odepření přístupu k soudu, resp. denegatio 

iustitiae, což je nepřípustné, proto jsem se rozhodla této problematice věnovat i 

samostatnou kapitolu.210 

Stanovení konkrétní výše jistoty je však problémem i z opačné strany. V řízení 

o nařízení předběžného opatření týkající se vztahů mezi podnikateli může naopak 

docházet k tomu, že složení jistoty v zákonem požadované výši zcela určitě nemůže 

dostát svému účelu, neboť zde hrozí mnohonásobně vyšší škoda nebo jiná újma. 

I proto mám za to, že snížení jistoty v obchodních věcech z částky 100 000 Kč 

na částku 50 000 Kč v roce 2009 nebylo logické ani důvodné. Je to především řízení 

týkající se podnikatelských vztahů, kde častěji a ve větším rozsahu hrozí vznik škody. 

Opět tak musím navíc zdůraznit, že toto snížení nebylo nikterak motivováno tlakem 

ze strany laické či odborné veřejnosti.211 Ani důvodová zpráva nikterak neosvětlila 

důvody, proč tak bylo učiněno.212 Nutno podotknout, že v této době byl důraz kladen 

pouze na snížení jistoty v neobchodních věcech, neboť stanovená jistota v původní 

 
208 Usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 5. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 46/05. 
209 Např. JIRSA, J. Předběžná opatření – účelná i zneužitelná zbraň. Právní fórum. 2009, č. 9, s. 362-

363. 
210 Více viz kap. 4.3. 
211 JIRSA, J. Předběžná opatření – účelná i zneužitelná zbraň. Právní fórum. 2009, č. 9, s. 362. 
212 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 218/2009 Sb., kterým se mění zákon 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, tisk č. 559. 
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výši 50 000 Kč bránila v přístupu k soudu mnoha lidem,213 přičemž toto snížení 

s ohledem na koncepci pevně stanovené jistoty považuji za více než žádoucí. 

Na rozdíl od výše jistoty, splatnost jistoty je pro všechny případy stejná, a to 

v den, kdy je návrh na nařízení předběžného opatření podán u soudu. Navrhovatel 

k jejímu složení není vyzýván a je tak jeho povinností zajistit, aby do konce dne, 

v němž byl návrh u soudu podán, složil jistotu u tohoto soudu.214 Není rozhodné, zda 

tak učiní v hotovosti v pokladně soudu či bezhotovostním převodem na účet. Pokud 

jistota složena nebude, soud návrh na nařízení předběžného opatření pro nezaplacení 

jistoty bez dalšího odmítne. 

V této souvislosti však může vyvstat problém, jelikož jistota skládaná 

prostřednictvím bezhotovostního převodu nemusí být na účet soudu připsána ještě 

téhož dne, jako byl návrh podán. Domnívám se, že v případě připsání jistoty na účet 

dne následujícího po podání návrhu byla povinnost složit jistotu splněna.215 Mimo to 

bylo dovozeno, že složení jistoty před rozhodnutím o odmítnutí návrhu 

pro nezaplacení jistoty způsobuje, že by soud měl ve věci rozhodovat věcně a nikoliv 

formalisticky návrh odmítnout.216 Ačkoliv v podstatě souhlasím s tímto rozhodnutím, 

je třeba mít na paměti, že soud není povinen vyčkávat, jestli navrhovatel jistotu nesloží 

ve lhůtě, ve které je soud povinen rozhodnout. Soudu nic nebrání v tom, aby 

o odmítnutí návrhu pro nezaplacení jistoty rozhodl v kratší lhůtě, než mu zákon 

poskytuje. Proto mám za to, že složení jistoty téhož dne, jako je vydáno usnesení 

o odmítnutí návrhu, je zcela v souladu s právní úpravou, pokud soud neměl o složené 

jistotě povědomí.217 V opačném případě by soud měl dát přednost neformalistickému 

 
213 VLÁDA ČR. Usnesení Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 13. prosince 2007 k povinnosti 

skládat tzv. jistoty při podávání návrhu na předběžná opatření v občanském soudním řízení 

v neobchodních věcech. In: vlada.cz. [online]. [cit. 2019-06-16]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/jistoty-

usnesen__schv_len__Radou.pdf. 
214 Pokud je navrhovatelů více, mají povinnost složit jistotu společně a nerozdílně (viz ust. § 75b odst. 1 

věta třetí OSŘ). 
215 Shodně JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–

78g občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 466. 
216 Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2012, sp. zn. II. ÚS 3805/11 nebo usnesení Vrchního soudu 

v Praze ze dne 21. 9. 2011, sp. zn. 3 Cmo 246/2011. 
217 Shodně JIRSA, J. Splatnosti jistoty za návrh na nařízení předběžného opatření. In pravniprostor.cz 

[online]. [cit. 2019-06-16]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/judikatura/procesni-

pravo/splatnosti-jistoty-za-navrh-na-narizeni-predbezneho-opatreni. 
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výkladu a rozhodnout věcně, obzvláště v případě, kdy se návrh jeví jako důvodný.218 

Nadto je třeba si uvědomit, že i pozdějším složení jistoty je její funkce naplněna. 

Jestliže navrhovatel jistotu nesloží před rozhodnutím o odmítnutí návrhu a má 

nadále zájem o nařízení předběžného opatření, nebrání mu ničeho v podání nového 

návrhu. Usnesení o odmítnutí návrhu pro nezaplacení jistoty totiž nepředstavuje 

překážku res iudicata.219 

Kromě shora uvedeného zná právní úprava od roku 2011 též institut doplatku 

jistoty zakotvený v ust. § 75b odst. 1 věta druhá a § 76h OSŘ. Doplatkem jistoty se 

rozumí její navýšení v konkrétním případě. Dle důvodové zprávy má tento institut 

umožňovat soudu vyzvat navrhovatele k doplacení přiměřené jistoty v situaci, kdy by 

zákonem stanovená jistota zjevně nepostačovala k zajištění hrozící újmy vzniklé 

případným nařízením předběžného opatření.220 

Z mého pohledu se jeví zakotvení doplatku jistoty jako nevyhnutelný důsledek 

toho, že zákonodárci jistotu zavedli jako obligatorní, a to ještě v pevně stanovené výši, 

k čemuž jsem se nepříliš pochvalně vyjadřovala již výše. Domnívám se totiž, že 

v některých případech rozhodnutí o složení doplatku jistoty nemusí být dostatečné. 

Kupříkladu si představme, že v konkrétním případě bude rozhodnuto o doplatku jistoty 

a vzápětí bude předběžné opatření nařízeno, neboť jinak by ten který soudce nestihl 

rozhodnout bezodkladně, resp. v sedmidenní lhůtě. Poté však navrhovatel nesloží 

doplatek jistoty a předběžné opatření bude zrušeno. V mezidobí ale již mohla 

vzniknout škoda nebo jiná újma. Ze své praxe na obchodním úseku Krajského soudu 

v Praze si dodnes pamatuji případ, kdy došlo k nařízení předběžného opatření 

týkajícího se nekalé soutěže, kdy byly zatímně upraveny poměry mezi nadnárodními 

potravinářskými společnostmi, kdy bylo rozhodnuto o doplatku jistoty po nařízení 

předběžného opatření, které bylo pro jeho nezaplacení zrušeno. Avšak v době, kdy 

předběžné opatření trvalo, vznikla druhé straně několikamilionová škoda. Složená 

jistota ve výši 50 000 Kč, která měla sloužit k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, 

pak v tomto případu byla zcela zanedbatelná oproti celkově vzniklé škodě. 

 
218 Shodně HRNČIŘÍK, V. Jistoty k zajištění náhrady škody a na náklady řízení, včetně problematiky 

jejich včasného, pozdějšího a pozdního složení. Právní rozhledy. 2013, číslo 21, s. 734. 
219 ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). 

Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 255. 
220 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 69/2011 Sb., kterým se mění zákon 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, tisk č. 233. 
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Případy, kdy občanský soudní řád předpokládá rozhodnutí o doplatku jistoty, 

by se dle mého názoru daly rozčlenit následovně: 

1) složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy 

vzniklé případným nařízením předběžného opatření (bez návrhu, 

před nařízením předběžného opatření), 

2) jedná se o opětovný a totožný návrh na nařízení předběžného opatření 

(bez návrhu, před nařízením předběžného opatření), 

3) složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy 

vzniklé případným nařízením předběžného opatření (na návrh osoby, jíž 

byla uložena povinnost, po nařízení předběžného opatření), 

4) jedná se o opětovný a totožný návrh na nařízení předběžného opatření 

(na návrh osoby, jíž byla uložena povinnost, po nařízení předběžného 

opatření). 

Rozlišení těchto případů je totiž zásadní pro případnou přípustnost opravných 

prostředků. V prvním a druhém případě rozhoduje soud prostřednictvím usnesení, 

proti kterému není odvolání přípustné, jelikož se jím upravuje vedení řízení. Odvolat 

se lze až proti následnému usnesení o odmítnutí návrhu na nařízení předběžného 

opatření pro nesložení doplatku jistoty. To s sebou samozřejmě nese ten problém, že 

může dojít ke zbytečným průtahům, které v řízení o nařízení předběžného opatření 

rozhodně nejsou žádoucí. Navrhovateli totiž v případě neúměrně vysokého doplatku 

jistoty bude případná ochrana poskytnuta až po odmítnutí jeho návrhu. Tímto 

pozdějším rozhodnutím však již může být zmařen účel takového předběžného 

opatření. Naopak ve třetím a čtvrtém případě se lze rovnou odvolat proti usnesení 

nařizujícím doplatit zvýšenou jistotu, neboť je rozhodováno na návrh.221 

Nicméně ve všech uvedených případech soud uloží navrhovateli, aby složil 

doplatek jistoty ve lhůtě 3 dnů, a to ve výši, kterou určí s ohledem na okolnosti toho 

kterého případu, přičemž zákonem není tato výše nijak limitována. Lhůta ke složení 

doplatku jistoty je lhůtou zákonnou dle ust. § 55 OSŘ, nemůže tak být případně 

prodloužena, ale její zmeškání může být dle ust. § 58 odst. 1 OSŘ prominuto.222 Soud 

však musí mít na paměti, že tato lhůta nikterak neovlivňuje jeho povinnost rozhodnout 

 
221 SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 211. 
222 Tamtéž, s. 210. 



52 

o nařízení předběžného opatření bez zbytečného odkladu, resp. do sedmi dnů, pokud 

zde není nebezpečí z prodlení.223 Tyto lhůty totiž na sebe nejsou navázány. Někteří 

autoři však upozorňují, že v praxi mohou nastat situace, kdy z objektivních důvodů 

nelze dodržet lhůtu sedmi dnů pro věcné rozhodnutí.224 V těchto případech by ale 

soudu nemělo být kladeno k tíži jeho pozdější rozhodnutí, pokud to bylo zapříčiněno 

tím, že nejprve bylo rozhodnuto o doplatku jistoty a až posléze věcně, neboť je jeho 

povinností rozhodnout o doplatku jistoty, pokud jsou zde dány zákonné důvody. 

Občanský soudní řád rozlišuje přesně dva důvody pro navýšení jistoty. Prvním 

z nich je stav, kdy by složená jistota zjevně nepostačovala k zajištění náhrady škody 

nebo jiné újmy vzniklé v případě, kdy by bylo předběžné opatření nařízeno. Jedná se 

o tzv. preventivní doplatek jistoty.225 Proto se domnívám, že soud je povinen 

před nařízením předběžného opatření zvážit, zda není tento důvod dán a popřípadě tak 

bezodkladně rozhodnout o navýšení jistoty. Avšak poté, co je již předběžné opatření 

nařízeno, soud nemá povinnost kontrolovat, zda je tento důvod dán, resp. zda se tento 

důvod nově vyskytl. To dovozuji z toho, že soud po nařízení předběžného opatření již 

sám ze své vlastní iniciativy není oprávněn rozhodnout o zvýšení jistoty, jelikož dle 

ust. § 76h OSŘ tak může učinit pouze k návrhu osoby, jíž byla předběžným opatřením 

uložena povinnost.226 

Druhý důvod byl do občanského soudního řádu zakotven až novelou v roce 

2017. Cílem této novely bylo zabránit případům zneužívání práva prostřednictvím 

opakovaných a zjevně nedůvodných návrhů na nařízení předběžného opatření.227 Sama 

důvodová zpráva k tomu uvádí, že se jeví „jako nezbytné, umožnit zvýšení jistoty 

v těchto opakovaných případech návrhů na předběžné opatření, které směřují k téže 

věci a požadují, aby byly poměry účastníků upraveny stejně nebo obdobně.“228 K tomu 

je třeba uvést, že cíle zákonodárce byly rozhodně chvályhodné, nicméně nejsem 

přesvědčena o smysluplnosti této právní úpravy. Soudím totiž, že v případě, kdy se 

 
223 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 5. 2017, sp. zn. IV. ÚS 736/17. 
224 GRYGAR, J. Předběžná opatření a vybrané problémové okruhy. Jurisprudence. 2012, číslo 4, s. 14. 
225 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 463. 
226 Shodně GRYGAR, J. Předběžná opatření a vybrané problémové okruhy. Jurisprudence. 2012, číslo 

4, s. 13. 
227 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, tisk č. 987. 
228 Tamtéž. 
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jedná o opakovaný a opět nedůvodný návrh mezi týmiž účastníky odůvodněný 

obdobně a obsahující obdobný nebo stejný návrh (petit), aniž by zde byly uvedeny 

nové skutečnosti nebo důkazy,229 je namístě tento návrh zamítnout, pokud předchozí 

rozhodnutí o nařízení předběžného opatření skončilo odmítnutím.230 Popřípadě pokud 

již bylo v předchozím řízení o nařízení předběžného opatření rozhodnuto věcně, je 

namístě toto řízení zastavit pro překážku res iudicata.231 Nadto musím uvést, že 

v takovém případě by dle mne zcela dostačovala obecná úprava doplatku jistoty.232 

Z mého pohledu tak touto novelou došlo přinejlepším k posílení snahy odradit 

navrhovatele od podávání šikanózních návrhů. 

Nutno upozornit, že soud rozhoduje o výši doplatku jistoty s ohledem 

na okolnosti konkrétního případu. To soudu dává poměrně širokou možnost úvahy, 

která by však vždy měla „odpovídat zásadám platným pro uvážení soudu a být tak 

způsobilá k provedení přezkumu v rámci opravných prostředků.“233 Kupříkladu 

u řízení, jejichž předmětem je peněžité plnění, lze vycházet z jeho výše apod. 

Domnívám se tedy, že soud je povinen v odůvodnění ozřejmit, jaké úvahy ho vedly 

ke stanovení konkrétní výše doplatku jistoty v daném řízení, neboť jedině tak bude 

jeho rozhodnutí přezkoumatelné. S tím souvisí i skutečnost, že výše doplatku jistoty 

není zákonem nijak limitována, což samo o sobě nepovažuji za problematické, ale je 

třeba trvat na tom, aby rozhodnutí o výši doplatku jistoty bylo náležitě odůvodněno. 

Právní úprava předběžných opatření však vymezuje i situace, kdy povinnost 

složit jistotu vůbec nevzniká, a proto nelze návrh na nařízení předběžného opatření 

pro její nesložení odmítnout.234 Občanský soudní řád v ust. § 75b odst. 3 taxativně 

vyjmenovává situace, kdy je navrhovatel osvobozen od povinnosti složit jistotu: 

1) věcné osvobození (tři typová řízení – výživné, pracovní věci a náhrada 

újmy na zdraví), 

 
229 Nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 1997, sp. zn. I. ÚS 31/97. 
230 Shodně LEVÝ, J. In SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní 

řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 302. 
231 SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 212. 
232 NERADA, A. Změna právní úpravy předběžného opatření. In epravo.cz [online]. [cit. 2019-06-16]. 

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zmena-pravni-upravy-predbezneho-opatreni-

106515.html. 
233 GRYGAR, J. Předběžná opatření a vybrané problémové okruhy. Jurisprudence. 2012, číslo 4, s. 13. 
234 JAVŮRKOVÁ, N. In DAVID, L., IŠTVÁNEK, F., JAVŮRKOVÁ, N., KASÍKOVÁ, M., 

LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, 

s. 317. 
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2) osobní osvobození (splněny podmínky dle ust. § 138 OSŘ), 

3) incidentní osvobození235 (existence nebezpečí z prodlení, kvůli kterému by 

navrhovateli mohla vzniknout značná újma, přičemž ten osvědčí, že jistotu 

bez své viny nemohl složit). 

Tato osvobození jsou projevem práva na přístup k soudu, když bylo dovozeno, 

že se jedná o objektivní a nediskriminační kritéria pro osvobození od povinnosti složit 

jistotu.236 Cílem této právní úpravy je tak především zabránit situacím, kdy by 

takovým osobám bylo fakticky odepřeno právo na spravedlivý proces. Právní úprava 

osvobození od povinnosti složit jistotu pak do jisté míry kopíruje právní úpravu 

osvobození od soudních poplatků. 

V případě věcných osvobození od povinnosti složit jistotu převažuje zájem 

na ochraně navrhovatele před povinností složit jistotu, neboť v těchto případech se jeví 

tato povinnost jako nepřiměřená vzhledem k povaze a účelu těchto řízení.237 Nutno 

doplnit, že tato typová řízení automaticky způsobují, že navrhovatel je osvobozen 

od soudních poplatků. 

Naproti tomu věcné a incidentní osvobození jsou tzv. relativními důvody 

pro osvobození od povinnosti složit jistotu. V každém jednotlivém případě musí být 

totiž posouzeny a musí být učiněn závěr, zda se na to které řízení takové osvobození 

vztahuje či nikoliv. Předpokladem je ale skutečnost, že navrhovatel toto uvede 

ve svém návrhu na nařízení předběžného opatření. V případě osobního osvobození 

musí navrhovatel osvědčit splnění podmínek pro přiznání osvobození od soudních 

poplatků dle ust. § 138 OSŘ.238 

Ač tato úprava může u veřejnosti vzbuzovat určité pochyby, osobně považuji 

za více než žádoucí, aby i nemajetní občané měli právo na přístup k soudu, aniž by jim 

v tom bránila povinnost složit jistotu, resp. zaplatit soudní poplatek. 

 
235 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 191. 
236 Usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 5. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 46/05. 
237 JAVŮRKOVÁ, N. In DAVID, L., IŠTVÁNEK, F., JAVŮRKOVÁ, N., KASÍKOVÁ, M., 

LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, 

s. 317. 
238 Tamtéž, s. 318. 
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Rovněž incidentní osvobození pak v podstatě kopíruje právní úpravu 

osvobození od soudních poplatků.239 Tento případ osvobození směřuje na situace, kdy 

navrhovatel je ochoten a schopen jistotu zaplatit, avšak momentálně mu v tom brání 

nějaká objektivní okolnost.240 V takové situaci totiž platí, že pokud je potřeba nařízení 

předběžného opatření natolik urgentní, nesmí povinnost složit jistotu způsobit 

nenapravitelné poškození práv navrhovatele.241 

Soud o osvobození povinnosti složit jistotu nerozhoduje samostatným 

usnesením, jako je tomu v případě osvobození od soudních poplatků. Důvodnost 

osvobození si proto posoudí jako otázku prejudiciální, přičemž závěry svého 

posouzení neopomene uvést v odůvodnění rozhodnutí o nařízení předběžného 

opatření.242 

Pokud však navrhovatel nebude od povinnosti složit jistotu osvobozen a tuto 

skutečně složí, může nastat některá ze situací předvídaná v ust. § 75b odst. 4 OSŘ 

nebo § 77a odst. 1 OSŘ. Ty způsobují, že složená jistota bude navrhovateli vrácena. 

Všechny situace toliko vychází z předpokladu, že složená jistota již nenaplňuje svůj 

účel,243 neboť už není potřeba zajistit náhradu škody nebo jiné újmy, přičemž se jedná 

o následující situace: 

1) řízení o nařízení předběžného opatření je pravomocně zastaveno, 

2) návrh na nařízení předběžného opatření je pravomocně odmítnut, 

3) návrh na nařízení předběžného opatření je pravomocně zamítnut 

prvoinstančním soudem, 

4) návrh na nařízení předběžného opatření je pravomocně zamítnut 

druhoinstančním soudem, který změnil vyhovující rozhodnutí 

prvoinstančního soudu a uplyne lhůta k podání žaloby dle ust. § 77a 

odst. 2 OSŘ,244 

 
239 Viz ust. § 9 odst. 4 písm. d) ZSOP. 
240 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 7. 2015, sp. zn. 32 Cdo 76/2015. 
241 DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2009, s. 434. 
242 LEVÝ, J. In SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 301. 
243 Samozřejmě mohou nastat i další situace, kdy je jistota vrácena. Ty ale nevychází z právních situací 

předpokládaných zákonem, nýbrž ze skutečnosti, že jistota byla složena omylem, přestože byl 

navrhovatel osvobozen nebo ve vyšší než zákonné výši. 
244 Nařízené předběžné opatření je dle ust. § 76d OSŘ vykonatelné vyhlášením. Škoda nebo jiná újma 

tak může vzniknout v mezidobí od vyhlášení předběžného opatření do doby rozhodnutí 
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5) návrhu na nařízení předběžného opatření je vyhověno, předběžné opatření 

posléze pravomocně zanikne a uplyne lhůta k podání žaloby dle ust. 

§ 77a odst. 2 OSŘ, 

6) žaloba na náhradu škody nebo jiné újmy dle ust. § 77a odst. 2 OSŘ je 

pravomocně zamítnuta. 

Ve všech shora uvedených případech má soud povinnost vracet jistotu 

navrhovateli bez zbytečného odkladu, a to automaticky, aniž by navrhovatel, který 

jistotu složil, musel podat návrh nebo soud jinak k vrácení vyzvat.245 V soudní praxi 

by tak mělo fungovat, že soudní spisy týkající se řízení, v jejichž rámci byl podán 

návrh na nařízení předběžného opatření a složena jistota, nebudou uloženy na spisovnu 

do té doby, dokud nenastane některá ze shora uvedených situací pro vrácení jistoty 

nebo ta nebude použita na náhradu škody nebo jiné újmy. Z mého pohledu tak lze 

doporučit, aby na obalu spisu byla učiněna poznámka o složené jistotě, s níž je třeba se 

vypořádat před uložením spisu na spisovnu. 

3.5. Průběh řízení o nařízení předběžného opatření 

Po zahájení řízení, resp. podání návrhu na nařízení předběžného opatření, 

postupuje soud od zkoumání procesních podmínek, kdy nejprve zkoumá pravomoc a 

příslušnost soudu, přes zaplacení soudního poplatku,246 splnění ostatních podmínek až 

k uvedení všech náležitostí podání.247 Pokud dojde k závěru, že zde nejsou důvody 

pro zastavení řízení nebo odmítnutí návrhu, o kterých bylo pojednáno již výše,248 

projedná soud návrh na nařízení předběžného opatření po věcné stránce. 

Nad rámec shora uvedených situací, kdy je namístě řízení zastavit, pouze 

doplňuji, že řízení může být zastaveno i na základě dispozičního úkonu navrhovatele, 

tedy z důvodu zpětvzetí návrhu na nařízení předběžného opatření. V takovém případě 

se nevyžaduje souhlas jiných účastníků řízení, neboť se zde vychází z předpokladu, že 

 
druhoinstančního soudu [viz ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský 

soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, 

s. 256]. 
245 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 469. 
246 Povinnost zaplatit soudní poplatek vzniká až uložením této povinnosti v rozhodnutí o nařízení 

předběžného opatření, tedy nikoliv podáním samotného návrhu (více viz kap. 3.4). 
247 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 159. 
248 Viz kap. 3.1, 3.2 a 3.4. 
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tito rozhodně nemají zájem na tom, aby jim nařízeným předběžným opatřením byly 

uloženy povinnosti, a to i v situaci, kdy je návrh vzat zpět až v rámci odvolacího 

řízení.249 Je-li tak řízení zastaveno nebo návrh odmítnut, doručuje se takové 

rozhodnutí v souladu s ust. § 76g OSŘ pouze navrhovateli, ledaže jde o případ, kdy 

v řízení před prvoinstančním soudem bylo předběžné opatření nařízeno a zpětvzetí 

podá navrhovatel až v rámci odvolacího řízení. Je totiž nezbytné, aby se i ostatní 

účastníci řízení dozvěděli o tom, že nařízené předběžné opatření již netrvá. 

3.5.1. Lhůta pro rozhodnutí 

Vzhledem k účelu předběžného opatření, kterým je okamžité a dočasné 

zajištění ohroženého nebo porušeného práva, které vyžaduje bezprostřední ochranu, je 

zcela zřejmé, že v řízení je kladen důraz především na rychlost rozhodování. Proto 

nikoho nepřekvapí, že zákonodárce určil v ust. § 75c odst. 2 OSŘ konkrétní lhůtu, 

ve které musí být rozhodnuto o návrhu na nařízení předběžného opatření. Platí tak, že 

soud rozhoduje bez zbytečného odkladu, popřípadě do sedmi dnů, není-li zde 

nebezpečí z prodlení. 

Rozhodnutí bez zbytečného odkladu je třeba vnímat jako základní pravidlo, 

z něhož existuje výjimka spočívající v možnosti rozhodnout až ve lhůtě sedmi dnů.250 

Ten který soudce si tak předně musí uvědomit, že nelze bezdůvodně vyčkávat až 

na konec této lhůty. Soudce je totiž povinen rozhodnout „v takové době, do jejíhož 

uplynutí nemůže dojít ke zmaření požadovaného předběžného opatření a ani 

k poškození práv, kterým má být nařízením předběžného opatření poskytnuta 

ochrana.“251 Z tohoto důvodu je nezbytné, aby u všech prvoinstančních soudů byl 

mimo pracovní dobu v dosahu soudce, který drží pohotovost a mohl tak 

bez zbytečného odkladu o podaném návrhu na nařízení předběžného opatření 

rozhodnout.252 Kupříkladu u soudu, kde sama působím, je navíc prostřednictvím 

 
249 DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2009, s. 436. 
250 LEVÝ, J. In SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 307. 
251 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 

13. 6. 2007, k rozhodování soudů ve věcech předběžných opatření, sp. zn. Cpjn 19/2006. 
252 To je nezbytné hlavně kvůli předběžným opatřením dle ust. § 400 a § 452 ZŘS, a to v situacích, kdy 

jde o život, zdraví, svobodu nebo lidskou důstojnost. 
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webových stránek upozorněno, kde konkrétně lze podat návrh na nařízení 

předběžného opatření mimo pracovní dobu soudu.253 

3.5.2. Rozhodující stav pro rozhodnutí 

Rovněž s ohledem na účel předběžných opatření zákonodárce vymezil přesný 

okamžik, který je rozhodný pro věcné rozhodnutí. Dle ust. § 75c odst. 4 OSŘ je tímto 

rozhodujícím okamžikem stav v době vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu prvního 

stupně. Přičemž je rozhodné, jak vypadal spis v době, kdy prvoinstanční soud 

rozhodoval, a nikoliv reálný stav v době rozhodování.254 

Podstatou tohoto konkrétního okamžiku je proto fakt, že jak prvoinstanční, tak 

i druhoinstanční soud musí v tom kterém případě vycházet ze skutkových tvrzení a 

předložených důkazů, kterými prvoinstanční soud disponoval v době rozhodování 

o návrhu na nařízení předběžného opatření.255 V tomto kontextu by se tak tento 

okamžik dal označit za koncentraci řízení o nařízení předběžného opatření.256 Z toho 

vyplývá, že skutková tvrzení a důkazy předložené po rozhodnutí soudu prvního stupně 

tak nejsou pro soud druhého stupně významné, ten k nim proto nepřihlíží. Je tomu tak 

proto, že řízení o nařízení předběžného opatření je do jisté míry specifické, jelikož 

soud neumožňuje účastníkům sporu po vyhlášení rozhodnutí přednášet nové 

argumenty a předkládat nové důkazy, a to z důvodu rychlosti tohoto řízení.257 Pokud 

by tak účastníci řízení přesto učinili, a i kdyby bylo na základě těchto důkazů zřejmé, 

že realita byla v době rozhodování prvoinstančního soudu diametrálně odlišná od té, 

ze které prvoinstanční soud vycházel, není to pro posouzení druhoinstančního soudu 

vůbec relevantní.258 Nadto bylo dovozeno, že druhoinstanční soud nepřihlíží ani 

k tomu, že po vyhlášení rozhodnutí prvoinstančního soudu „pominuly důvody, 

pro které bylo předběžné opatření nařízeno, popřípadě že bylo předběžné opatření 

 
253 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. Předběžná opatření – mimořádné návrhy. In justice.cz 

[online]. [cit. 2019-06-23]. Dostupné z: https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-

6/zakladni-informace?clanek=predbezna-opatreni-mimoradne-navrhy-upozorneni-. 
254 SVOBODA, K. Doplnění dokazování při rozhodování o předběžném opatření odvolacím soudem. 

Soudní rozhledy. 2017, č. 4, s. 114. 
255 ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). 

Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 262. 
256 Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2005, sp. zn. II. ÚS 362/04. 
257 Usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 10. 2012, sp. zn. II. ÚS 2485/12. 
258 SVOBODA, K. Doplnění dokazování při rozhodování o předběžném opatření odvolacím soudem. 

Soudní rozhledy. 2017, č. 4, s. 114. 
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soudem prvního stupně posléze zrušeno nebo že ze zákona zaniklo.“259 Ze shora 

uvedeného je tudíž evidentní, že pokud navrhovateli není prvoinstančním soudem 

vyhověno a posléze získá nové důkazy, jeví se jako vhodnější a rychlejší podat nový 

návrh na nařízení předběžného opatření, než podat odvolání, které bude zřejmě 

neúspěšné.260 

Jako stojící proti shora uvedenému se pak na první pohled může jevit 

rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2012,261 kdy odvolací soud na základě argumentů 

osoby, jíž bylo nařízeným předběžným opatřením zakázáno disponovat s několika 

nemovitostmi, změnil rozhodnutí prvoinstančního soudu. Domnívám se totiž, že 

někteří autoři vyvodili nesprávné, resp. nepřesné, závěry z tohoto rozhodnutí, když 

kupříkladu (dle mého názoru nesprávně) bylo dovozeno, že „odvolací soud je povinen 

při rozhodování o předběžném opatření přihlédnout k okolnostem, které dokládá 

odpůrce, i když byly uplatněny až po vyhlášení rozhodnutí ze strany soudu prvého 

stupně.“262 V daném případě však toliko odvolací soud částečně potvrdil a částečně 

změnil rozhodnutí prvoinstančního soudu, když zamítl návrh na nařízení předběžného 

opatření ohledně jedné z nemovitostí, s níž mělo být osobě zakázáno disponovat, 

neboť považoval za přiměřený zákaz dispozic v menším rozsahu (pouze k jedné, 

namísto dvou nemovitostí). Nadto vyšlo v odvolacím řízení najevo, že předmětná 

nemovitost již byla prodána a aktuálně probíhá řízení o povolení vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí. V daném případě tak dle mého názoru bylo rozhodující 

to, že odvolací soud shledal nařízené předběžné opatření nepřiměřené, resp. zasahující 

do vlastnického práva nad rámec nezbytnosti, nikoliv uvedená „nová“ skutečnost, že 

došlo k prodeji této nemovitosti. Ústavní soud tak správně odmítl ústavní stížnost 

stěžovatele (navrhovatele předběžného opatření), který tvrdil, že odvolací soud vzal 

při rozhodování v potaz námitky druhé strany sporu ohledně prodeje nemovitosti, 

neboť ten posuzoval především přiměřenost nařízeného předběžného opatření. 

 
259 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 

8. 3. 2017, k výkladu § 75c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve vztahu 

k rozhodování odvolacího soudu o odvolání proti usnesení soudu prvního stupně ve věci předběžného 

opatření, sp. zn. Cpjn 202/2016. 
260 Shodně JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–

78g občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 476. 
261 Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2012, sp. zn. II. ÚS 2485/11. 
262 Citováno dle SVOBODA, K. Přehled judikatury ve věcech předběžných opatření. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 45. 
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3.5.3. Specifický rozsah dokazování 

Vzhledem k rychlosti řízení o nařízení předběžného opatření nedochází 

k dokazování,263 jelikož to probíhá zásadně při jednání, které se však v tomto řízení 

nenařizuje.264 Soud tak dochází k závěrům o skutkovém stavu na základě méně 

formalizovaného procesu spočívajícím v prokazování, resp. osvědčování, konkrétních 

skutečností vyplývajících z předložených důkazů.265  

Z ust. § 75c odst. 1 OSŘ pak vyplývá, které skutečnosti musí být prokázány a 

které se osvědčují, přičemž platí, že prokazování je spojeno s větší mírou jistoty 

ohledně pravdivosti skutkových tvrzení oproti osvědčování.266 Podstatou prokazování 

je toliko doložení konkrétních skutkových tvrzení tak, že soud je považuje za zjištěné. 

Naopak osvědčování je spojeno s menší mírou jistoty, když postačí, že soud má 

existenci konkrétních skutkových tvrzení za pravděpodobnou. To vše je toliko 

důsledkem povahy řízení o nařízení předběžného opatření, když je důraz kladen 

zejména na rychlost a efektivnost poskytnutí dočasné ochrany ohroženým nebo 

porušeným právům.267 

V řízení o nařízení předběžného opatření se prokazuje: 

1) potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků, nebo 

2) obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.268 

Ačkoliv z ust. § 75c odst. 1 OSŘ plyne, že právě tyto předpoklady (důvody) 

pro nařízení předběžného opatření je třeba prokázat, považuji za důležité se krátce 

pozastavit u zákonné formulace druhého důvodu spočívající v obavě z ohrožení 

výkonu soudního rozhodnutí. Někteří autoři s ohledem na podstatu slova obava totiž 

(dle mého názoru nesprávně) dovozují, že tuto obavu je třeba osvědčit, resp. toto 

ohrožení považovat za pravděpodobné, neboť obavu nelze prokázat, jelikož se jedná 

 
263 Název této podkapitoly je proto třeba vykládat v souladu se specifiky tohoto řízení., 
264 SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 198. 
265 KŘIVÁČKOVÁ, J. In SVOBODA, K., ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽÁKOVÁ, K. a kol. Civilní proces. 

Obecná část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 128. 
266 JIRSA, J. Osvědčení a prokázání předpokladů pro nařízení předběžné opatření. In pravniprostor.cz 

[online]. [cit. 2019-06-30]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/judikatura/procesni-

pravo/osvedceni-a-prokazani-predpokladu-pro-narizeni-predbezne-opatreni. 
267 KŘIVÁČKOVÁ, J. In SVOBODA, K., ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽÁKOVÁ, K. a kol. Civilní proces. 

Obecná část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 129. 
268 K předpokladům pro nařízení předběžného opatření více viz kap. 3.3. 
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o subjektivní pocit.269 Z mého pohledu je však nutné si uvědomit, že podstatou tohoto 

důvodu je reálná obava, přičemž předmětem prokazování jsou právě ty objektivní 

skutečnosti, které reálnou obavu vyvolávají.270 Proto se domnívám, že je třeba trvat 

na zákonné formulaci a tento důvod, resp. objektivní skutečnosti svědčící o jeho 

důvodnosti, prokazovat. 

Naopak osvědčení pak postačí ohledně skutečností, jež jsou rozhodné 

pro nařízení předběžného opatření, tedy zejména osvědčení existence ohroženého 

(hlavního) nároku,271 který se musí jevit jako pravděpodobný, resp. se musí jako 

pravděpodobný jevit úspěch navrhovatele v řízení ve věci samé.272 Soud tak vždy 

vychází z konkrétních okolností daného případu. Je tak zřejmé, že ke každému případu 

je třeba přistupovat individuálně, neboť nelze všeobecně říci, jak velká míra 

pravděpodobnosti je ta dostačující pro osvědčení. 

Nutno podtrhnout, že uvedená břemena tvrzení, prokazování a osvědčování 

leží zásadně na navrhovateli. To na navrhovatele klade nemalé požadavky, neboť soud 

navrhovatele již zásadně nevyzývá k doplnění důkazů nebo skutečností. 

3.5.4. Rozhodnutí bez slyšení účastníků 

V návaznosti na shora uvedené je patrné, že v řízení o nařízení předběžného 

opatření je částečně potlačena zásada kontradiktornosti,273 neboť v řízení se zásadně 

nenařizuje jednání a ten který soudce tak rozhoduje bez slyšení účastníků dle ust. 

§ 75c odst. 3 OSŘ. Účastníkovi, proti němuž návrh na nařízení předběžného opatření 

směřuje, tak není umožněno vyjádřit se k předloženým důkazům a předneseným 

skutkovým tvrzení, na základě nichž ten který soudce rozhoduje o důvodnosti tohoto 

návrhu.274 

 
269 SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 199. 
270 Shodně MAŘÁDEK, D. Právní režim objasňování skutkového stavu v řízení o návrhu na předběžné 

opatření podle občanského soudního řádu. Právní rozhledy. 2019, č. 1, s. 31. 
271 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 141. 
272 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 471. 
273 KŘIVÁČKOVÁ, J. In SVOBODA, K., ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽÁKOVÁ, K. a kol. Civilní proces. 

Obecná část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 128. 
274 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2001, sp. zn. 20 Cdo 134/99. 
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 Toto ustanovení bývá často předmětem kritiky, když za problematický aspekt 

je považováno potlačení práva být slyšen a tím i rovnosti účastníků a veřejnosti řízení. 

Na rozdíl od předchozích právních úprav v Exekučním řádu 1896 i OSŘ 1950 totiž 

dnes platí, že jednání v tomto řízení nařídit nelze. Naopak přechozí právní úprava 

možnost slyšení některého účastníka řízení výslovně připouštěla, pokud to soud 

shledal účelným a povaha věci to připouštěla. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexnější problém, o čemž svědčí jak 

množství judikatury Ústavního soudu, tak i Evropského soudu pro lidská práva, 

rozhodla jsem se této problematice více věnovat v samostatné kapitole.275 

3.5.5. Posouzení přiměřenosti a proveditelnosti předběžného opatření 

Ještě předtím, než soud věcně rozhodne o důvodnosti návrhu na nařízení 

předběžného opatření, je ten který soudce povinen posoudit, zda je navrhované 

předběžné opatření přiměřené ve vztahu k osobě, jíž mají být předběžným opatřením 

uloženy povinnosti, a zda je vůbec reálně proveditelné. To by měl učinit i přesto, že je 

jinak přesvědčen o důvodnosti návrhu na nařízení předběžného opatření.276 

Soudce totiž musí zvážit, zda by ochrana navrhovatele nedosahovala „takové 

míry, aby prakticky znemožnila ochranu oprávněných zájmů druhé strany.“277 

I z tohoto důvodu je soudce oprávněn zúžit rozsah navrhovaného předběžného 

opatření, pokud dojde k závěru, že takový rozsah postačí k naplnění účelu 

předběžného opatření, resp. takový rozsah považuje za přiměřený.278 

V rámci svého posouzení tak soud zhodnotí, zda navrhované předběžné 

opatření není ve zjevném nepoměru k zátěži, kterou by mohlo způsobit osobě, jíž mají 

být předběžným opatřením uloženy povinnosti.279 Kupříkladu to lze demonstrovat 

na již shora uvedeném případu z roku 2012,280 kdy odvolací soud došel k závěru, že 

postačí osobě uložit zákaz disponovat pouze s jednou nemovitostí, namísto se dvěma, 

neboť předmětem řízení ve věci samé byla částka okolo 1 mil. Kč, tedy částka 

 
275 Více viz kap. 4.2. 
276 SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 200. 
277 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2002, sp. zn. III. ÚS 394/01. 
278 Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 10. 1998, sp. zn. III. ÚS 119/98. 
279 Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2005, sp. zn. II. ÚS 537/03. 
280 Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2012, sp. zn. II. ÚS 2485/11. 



63 

několikanásobně nižší, než byla hodnota obou nemovitostí. Původně nařízené 

předběžné opatření tak nebylo z hlediska předmětu sporu shledáno jako přiměřené. 

Výsledkem posouzení ohledně přiměřenosti navrhovaného předběžného 

opatření by tak měl být závěr, že v důsledku nařízení předběžného opatření vznikne 

méně škod, než kdyby předběžné opatření nařízeno nebylo.281 Přičemž právě hrozící 

škoda nebo jiná újma (na obou stranách) spolu s reálnou možností její náhrady a 

nezbytností ochrany by měly být základními hledisky, která soud v této souvislosti 

posuzuje.282 Proto soud „zkoumá i to, zda případný škodlivý následek, kterému má být 

předběžným opatřením zamezeno, nelze dodatečně a zcela odčinit podáním další 

žaloby“, a to kupříkladu žaloby na náhradu škody.283 Zásadně by tak nemělo být 

nařízeno předběžné opatření, jehož následkem by byl vznik takové škody, které by 

byla ve zjevném nepoměru k prospěchu, který by získal nařízením předběžného 

opatření navrhovatel.284 

Následně si musí soud taktéž posoudit, zda je vůbec navrhované předběžné 

opatření reálně splnitelné. Pokud by totiž bylo posléze, resp. po nařízení předběžného 

opatření, zjištěno, že jej nelze provést, byl by zde dán důvod pro jeho změnu, nebo 

dokonce zrušení.285 V této souvislosti je též třeba upozornit na to, že v některých 

řízeních vůbec nelze předběžné opatření vydat, a to kupříkladu v řízení o soudní výkon 

rozhodnutí, resp. v exekučním řízení, neboť vykonávací řízení následuje až 

po konečném řešení věci.286 

3.6. Usnesení o nařízení předběžného opatření 

Poté, co si soud posoudí všechny shora uvedené aspekty, rozhodne o návrhu 

na nařízení předběžného opatření meritorně, přičemž rozhoduje v souladu s ust. 

§ 167 odst. 1 OSŘ formou usnesení, neboť se nejedná o rozhodnutí ve věci samé.287 

Rozhoduje „od stolu“ a bez slyšení účastníků (bez nařízení jednání), a to dle ust. 

 
281 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 471. 
282 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 175. 
283 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 11. 1998, sp. zn. 3 Cmo 166/98. 
284 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 12. 1994, sp. zn. 14 Co 847/94. 
285 Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2004, sp. zn. III. ÚS 553/03. 
286 Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2007, sp. zn. III. ÚS 937/06. 
287 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2008, sp. zn. 29 Cdo 2640/2008. 
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§ 75c odst. 3 OSŘ. Zároveň dle ust. § 201 ve spojení s ust. § 202 odst. 1 OSŘ platí, že 

odvolání proti tomuto usnesení je přípustné. 

3.6.1. Věcné rozhodnutí o nařízení předběžného opatření 

V případě, že soud dospěje k závěru, že nejsou splněny podmínky pro nařízení 

předběžného opatření, návrh na jeho nařízení zamítne. Nicméně bylo dovozeno, že tak 

nelze učinit pouze z důvodu, že je zde předpoklad rozsáhlého dokazování 

v meritorním řízení, kdy až na základě něho bude možné učinit závěr o tom, že nárok 

navrhovatele je po právu.288 Ten který soudce toliko musí považovat oprávněnost 

nároku navrhovatele za pravděpodobnou (osvědčenou), nikoliv za prokázanou. 

V návaznosti na zamítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření je pak 

soud, stejně jako v případě odmítnutí návrhu, nebo zastavení řízení, povinen 

rozhodnout o nákladech řízení. To vyplývá z ust. § 151 odst. 1 OSŘ, neboť se jedná 

o rozhodnutí, kterým se řízení končí. Soud proto ve výroku svého rozhodnutí uvede, 

že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení,289 když neúspěšný navrhovatel 

nemá právo na náhradu nákladů řízení a zároveň žádnému jinému účastníkovi náklady 

nevznikly, neboť návrh na nařízení předběžného opatření jim nebyl doručován. 

Dle mého názoru se však tato úprava vztahuje pouze na situace, kdy byl zamítnut 

návrh na nařízení předběžného opatření podaný před zahájením řízení ve věci samé. 

V opačném případě se totiž o oprávněnosti nároku navrhovatele včetně náhrady 

nákladů řízení rozhoduje až v meritorním rozhodnutí.290 

V souladu s ust. § 76g OSŘ se poté usnesení o zamítnutí návrhu doručuje 

pouze navrhovateli, neboť ze shora uvedeného vyplývá, že se jedná o řízení 

bez jednání a bez slyšení účastníků řízení, není tak třeba ostatní účastníky řízení, 

mimo navrhovatele, o zamítnutí návrhu informovat, neboť tito o něm nemají 

povědomí. To je důležité i z toho důvodu, že navrhovateli nebrání ničeho, aby podal 

návrh nový, doplněný o nové skutečnosti anebo důkazy,291 a případně i úspěšný. To, 

že se ostatním účastníkům řízení toto usnesení nedoručuje, rovněž zabraňuje zmaření 

 
288 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 7. 1998, sp. zn. 3 Cmo 50/98. 
289 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 476. 
290 Shodně SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2019, s. 188. 
291 Pokud by byl návrh totožný, byla by zde dána překážka res iudicata – více viz kap. 3.1.3. 
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účelu předběžného opatření, pokud by bylo napříště nařízeno.292 V opačném případě 

by totiž osoba, vůči níž má předběžné opatření směřovat, mohla v mezidobí 

od zamítnutí návrhu do podání návrhu nového, resp. jeho vyhovění, učinit takové 

kroky, pro které by nařízení předběžného opatření pozbylo smyslu.293 

Pokud však soud shledá, že jsou naplněny shora uvedené předpoklady 

pro nařízení předběžného opatření, vyhoví navrhovateli a předběžné opatření nařídí. 

V takovém případě pak vychází z návrhu na nařízení předběžného opatření, kterým je 

vázán v rozsahu, komu a jakou povinnost má předběžné opatření ukládat.294 Je tak 

vázán výlučně obsahem tohoto návrhu, a nikoliv jeho formální vyjádřením.295 

Eventuálně může soud ze své vlastní iniciativy omezit dobu trvání předběžného 

opatření. Nutno upozornit, že předběžné opatření vždy upravuje poměry s účinky 

pro futuro, resp. ex nunc.296 Nelze jím totiž retroaktivně zasahovat do minulosti, 

naopak jeho cílem je budoucí a dočasná úprava poměrů účastníků. 

Podstatnými náležitostmi výroku usnesení o nařízení předběžného opatření 

jsou: 

1) konkrétní stanovení povinnosti, která směřuje vůči účastníkovi řízení nebo 

třetí osobě, 

2) stanovení povinnosti navrhovateli zaplatit soudní poplatek, ledaže řízení 

nepodléhá poplatkové povinnosti nebo je navrhovatel osvobozen,297 

3) stanovení konkrétní doby trvání předběžného opatření, pokud to soud sezná 

za vhodné, 

4) stanovení povinnosti podat návrh na zahájení řízení ve věci samé v určené 

lhůtě, pokud se jedná o návrh na nařízení předběžného opatření podaný 

před zahájením tohoto řízení. 

Usnesení o nařízení předběžného opatření, jímž bylo návrhu alespoň částečně 

vyhověno, zásadně neobsahuje výrok o náhradě nákladů řízení,298 neboť tímto 

 
292 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 493. 
293 Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 12. 2007, sp. zn. IV. ÚS 2959/07. 
294 Více viz kap. 3.4.1. 
295 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 457. 
296 Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. 6. 1964, sp. zn. 5 Co 209/64. 
297 Více viz kap. 3.4. 
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usnesením se řízení nekončí.299 Rovněž toto usnesení neobsahuje konstatování, že 

předběžné opatření pozbývá platnosti dnem právní moci rozhodnutí ve věci samé, 

neboť to vyplývá přímo z občanského soudního řádu.300 

Prvně uvedenou součástí výroku tak je stanovení povinnosti směřující vůči 

účastníkovi řízení nebo třetí osobě. Ust. § 76 odst. 1 OSŘ příkladmo uvádí různé 

povinnosti, které lze uložit účastníkovi řízení, a to například: 

1) placení výživného v nezbytné míře, 

2) poskytnutí části pracovní odměny navrhovateli, jde-li o trvání jeho 

pracovního poměru a ten ze závažných důvodů nepracuje, 

3) složení finančních prostředků nebo movité věci do soudní úschovy, 

4) zákaz dispozic s určitými právy nebo věcmi, 

5) povinnost vykonat, zdržet se nebo snášet určité jednání. 

Ze shora uvedeného tak vyplývá, že lze nařídit i jiné povinnosti, než zákon 

výslovně předpokládá.301 Nicméně za důležité pokládám připomenutí si té skutečnosti, 

že předběžným opatřením nelze deklarovat určité právo navrhovatele302 a též 

předběžné opatření zásadně nesmí předjímat konečné meritorní rozhodnutí, resp. 

nesmí být stejného obsahu.303 Stejně tak bylo dále dovozeno, že nelze předběžným 

opatřením uložit oprávněnému povinnost zdržení se exekuce.304 

Prvně uvedená povinnost, tedy placení výživného v nezbytné míře, míří 

na situace, kdy se změnily (finanční) poměry oprávněného účastníka do takové míry, 

že je třeba zajistit, aby mu bylo povinným účastníkem placeno výživné alespoň 

v nezbytné míře.305 Touto mírou je pak myšleno minimum pokrývající základní 

 
298 ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). 

Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 260. 
299 Srov. ust. § 151 odst. 1 a § 145 OSŘ 
300 Směrnice pléna Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 1967, sp. zn. Pls 6/67, o předpokladech pro zvýšení 

úrovně soudních rozhodnutí v občanském soudním řízení u soudů prvního stupně (uveřejněné 

pod V/1968 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR). 
301 ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). 

Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 263-264. 
302 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 12. 1994, sp. zn. 14 Co 847/94. 
303 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 10. 1995, sp. zn. 7 Co 1834/95. 
304 Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2007, sp. zn. III. ÚS 937/06. 
305 ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). 

Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 266. 
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životní potřeby, včetně stravování, léků apod.306 Nutno dodat, že v řízení musí být 

osvědčeno, že povinný již nějakou dobu nehradí přiznané výživné, přičemž 

předběžným opatřením nelze už přiznané výživné dočasně snížit.307 

Druhá uvedená povinnost, poskytnutí části pracovní odměny, pak vychází 

z předpokladu, že je zde navrhovatel (současný anebo bývalý zaměstnanec), který 

se svým zaměstnavatelem vede spor o svou odměnu, resp. o trvání pracovního poměru 

bez ohledu na jeho druh. Tomu tak může být uloženo, aby navrhovateli zaplatil určitou 

část jeho odměny, pokud soud shledá, že ten není schopen z objektivních důvodů 

(zdravotní problémy, pečující o nemohoucí nebo nezletilé) pracovat a nemá žádný jiný 

příjem.308 Na rozdíl od (spotřebovaného) výživného pak platí, že pokud byla pracovní 

odměna, resp. její část, předběžným opatřením přiznána a vyplacena neoprávněně, 

jedná se o bezdůvodné obohacení.309 

Třetí uvedená povinnost, složení peněz nebo věci do soudní úschovy dle ust. 

§ 352 OSŘ, nachází své místo kupříkladu v situaci, kdy je zde obava, že by mohla být 

určitá věc, která je předmětem sporu, znehodnocena nebo když zákon výslovně 

stanovuje tuto povinnost.310 

Čtvrtá uvedená povinnost, tedy uložení povinnosti zákazu dispozic s určitými 

věcmi či právy, pak představuje spolu s následující povinností v soudní praxi 

nejčastější druhy předběžných opatření, když je rozhodováno o zákazu dispozic 

s nemovitostmi nebo penězi, popřípadě movitými věcmi jako je auto apod.311 

Poslední, pátá uvedená povinnost něco konat nebo naopak se něčeho zdržet, je 

poměrně specifická, neboť nachází své místo v rozmanitých případech, a to kupříkladu 

při uložení povinnosti zdržet se rušivého jednání v sousedských sporech i ve věcech 

nekalé soutěže, či autorskoprávních.312 Nelze tak učinit všeobecné závěry týkající se 

 
306 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 479. 
307 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 2. 2010, sp. zn. 14 Co 64/2010. 
308 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 480. 
309 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 208-

209. 
310 DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2009, s. 444. 
311 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 481. 
312 Tamtéž, s. 477. 
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této povinnosti, když každý případ je jedinečný a je třeba ho hodnotit individuálně a 

pečlivě posoudit jeho okolnosti. Pouze v případě, kdy je soudem uložena povinnost 

něco konat, je povinností soudu stanovit i lhůtu k provedení takového konání.313 

Vzhledem k tomu, že obě posledně uvedené povinnosti občanský soudní řád 

vymezuje obecně tak, aby je bylo možno užít ve velkém množství případů, je třeba 

vymezit tyto jednotlivé povinnosti či dané věci nebo práva konkrétně a srozumitelně 

ve výroku usnesení, aby nemohlo dojít k nejasnostem ve výkladu nebo zaměnitelnosti 

věcí či práv.314 Judikaturou bylo též dovozeno, že předběžným opatřením lze omezit i 

vlastnické právo osoby, pokud „by jeho výkon byl v rozporu s jinými hodnotami, 

jejichž ochranu č. 11 Listiny základních práv a svobod garantuje.“315 Na druhou 

stranu při ukládání těchto povinností musí soud zjišťovat též jejich reálnou 

proveditelnost, neboť daná věc nebo právo již nemusí být v dispozici osoby, vůči níž 

by mělo předběžné opatření směřovat. Nicméně, pokud byla například uzavřena kupní 

smlouva ohledně nemovitosti, která je předmětem návrhu na nařízení předběžného 

opatření, nebrání soudu ničeho, aby i tak zakázal vlastníku zcizit tuto nemovitost, 

pokud katastrální úřad ještě nepovolil vklad vlastnického práva kupujícího, neboť 

nařízené předběžné opatření bude tomuto vkladu bránit.316 

Povinnosti shora uvedené lze rovněž v souladu s ust. § 76 odst. 2 OSŘ uložit i 

jiné osobě, která není účastníkem řízení, pokud to po této osobě lze spravedlivě žádat. 

Pod tím je třeba si představit situace, kdy s povinností uloženou účastníku řízení 

souvisí (komplementární) povinnost jiných osob. Tím je myšleno především to, že je 

třeba zajistit součinnost této jiné osoby, aby bylo možno splnit povinnost uloženou 

účastníku řízení.317 Typicky se tak jedná hlavně o součinnost bank, spořitelen apod., 

které poskytují spolupráci při zákazu dispozic s finančními prostředky účastníka 

na bankovních či spořicích účtech. Popřípadě lze uvažovat i o spolupráci dlužníka 

účastníka řízení, pokud jde v řízení o zákaz dispozic s finančními prostředky 

 
313 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 211. 
314 Více viz kap. 3.4.1. 
315 Nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 1997, sp. zn. I. ÚS 31/97. 
316 Nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2009, sp. zn. III. ÚS 635/06. 
317 LEVÝ, J. In SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 309. 
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účastníka, který je v pozici věřitele, aby dlužník tomuto účastníku neuhradil 

jeho pohledávku.318 

Na druhou stranu je však nutné upozornit na to, že povinnost uložená pouze 

účastníku řízení (nikoliv třetí osobě) by výlučně měla zasahovat do práv a povinností 

tohoto účastníka řízení. Nelze připustit, aby bylo zasaženo do práv třetí osoby, aniž by 

přímo jí byla předběžným opatřením uložena povinnost.319 Rovněž nelze dovolit, aby 

bez zákonného důvodu bylo předběžným opatřením dotčeno vlastnické právo třetí 

osoby, i když by tato povinnost byla obsažena v usnesení o nařízení předběžného 

opatření.320 Tímto zákonným důvodem ale může být skutečnost, že třetí osoba nabyla 

vlastnické právo k předmětné věci od účastníka, který v této souvislosti jednal 

protiprávně, o čemž je nebo bude vedeno řízení ve věci samé.321 

Pokud už je nařízeným předběžným opatřením uložena povinnost třetí osobě, 

je třeba zajistit, aby se i tato osoba, přestože není účastníkem řízení, mohla proti 

uložení povinnosti bránit. Platí tak, že třetí osoby jsou oprávněny podat odvolání proti 

nařízenému předběžnému opatření, avšak pouze v rozsahu, jenž se jich dotýká.322 

Otázkou však zůstává, zda jsou třetí osoby oprávněny podat též návrh na zrušení 

předběžného opatření dle ust. § 77 odst. 2 OSŘ. Odborná veřejnost tuto problematiku 

až na výjimky neřeší.323 Nicméně Ústavním soudem bylo dovozeno, že člen bytového 

družstva je oprávněn požádat o zrušení předběžného opatření, pokud bytovému 

družstvu bylo zakázáno tomuto členu převést byt do jeho osobního vlastnictví.324 

I z tohoto důvodu se domnívám, že třetí osoby by měly mít právo podat návrh 

na zrušení předběžného opatření, neboť v opačném případě by mohlo dojít k porušení 

jejich práva na přístup k soudu. Lze si totiž představit situaci, kupříkladu i shora 

uvedenou, kdy zájem třetí osoby na zrušení předběžného opatření je zcela jistě dán a 

případná pasivita účastníka, kterému byla předběžným opatřením uložena povinnost, 

by mohla nepřiměřeně zasahovat do práv třetí osoby a případně jí i způsobit škodu. 

 
318 Tamtéž. 
319 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 7. 1998, sp. zn. 3 Cmo 50/98. 
320 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 8. 2012, sp. zn. 19 Co 435/2012. 
321 SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 197. 
322 JAVŮRKOVÁ, N. In DAVID, L., IŠTVÁNEK, F., JAVŮRKOVÁ, N., KASÍKOVÁ, M., 

LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, 

s. 323. 
323 Např. HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 

s. 181. 
324 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2007, sp. zn. I. ÚS 676/07. 
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Další součástí výroku usnesení o nařízení předběžného opatření může být 

stanovení konkrétní doby trvání předběžného opatření. Tu je ten který soudce 

oprávněn stanovit dle své úvahy, neboť není omezen návrhy účastníků řízení,325 ani 

tím, zda už bylo řízení ve věci samé zahájeno či nikoliv. K omezení doby trvání by 

pak mělo být přistoupeno v situaci, kdy je zde předpoklad, že účelu předběžného 

opatření bude dosaženo i v této době.326 V opačném případě by to mohlo znamenat 

nepřiměřený zásah do sféry osob, kterým by byly předběžným opatřením uloženy 

povinnosti. 

Stanovenou dobu trvání je soudce oprávněn i prodloužit, nicméně tak musí 

učinit ještě před uplynutím doby původní.327 Dobu trvání je tak nutno v usnesení 

vymezit přesně, ať už konkrétním datem nebo jasně specifikovanou událostí. To je 

zásadní proto, aby bylo možno bez jakýchkoliv pochyb určit datum zániku takového 

předběžného opatření. 

Poslední součástí výroku je uložení povinnosti podat návrh na zahájení řízení 

ve věci samé v určité lhůtě, ledaže tak již bylo učiněno. I proto je nezbytné, aby 

z návrhu na nařízení předběžného opatření bylo zřejmé, zda již bylo řízení ve věci 

samé zahájeno, popřípadě jaká žaloba bude po nařízení předběžného opatření 

podána.328, 329 

Tato povinnost vyplývá z účelu předběžného opatření, jímž je zatímní úprava 

poměrů účastníků, a to do doby, dokud nebude rozhodnuto ve věci samé týkající se 

hlavního nároku. Předběžné opatření tak zásadně neslouží k dlouhodobé úpravě 

takových poměrů.330 Proto uložení této povinnosti zajišťuje, že o hlavním nároku bude 

rozhodnuto s konečnou platností a již více nebude třeba předběžného opatření. 

Opomenutí uložení této povinnosti soudem proto představuje nepřípustný zásah 

do práv osoby, jíž byla uložena povinnost.331 I z tohoto důvodu je dalším zákonným 

důvodem zániku předběžného opatření ta skutečnost, že návrh na zahájení řízení nebyl 

 
325 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 1998, sp. zn. 25 Cdo 1847/98. 
326 JAVŮRKOVÁ, N. In DAVID, L., IŠTVÁNEK, F., JAVŮRKOVÁ, N., KASÍKOVÁ, M., 

LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, 

s. 324. 
327 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 204. 
328 Srov. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 3. 2000, sp. zn. 7 Cmo 237/2000. 
329 Více viz kap. 3.3.1. 
330 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 484. 
331 Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 11. 2002, sp. zn. II. ÚS 343/02. 
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v dané lhůtě podán, neboť v takovém případě by o hlavním nároku nebylo meritorně 

rozhodnuto. 

Lhůta pro podání návrhu na zahájení řízení je lhůtou soudcovskou, lze ji tak 

k žádosti navrhovatele prodloužit.332 Tuto skutečnost nikdo nezpochybňuje. Naopak 

názory na to, zda se jedná o lhůtu procesní nebo nikoliv, se různí. Někteří autoři se 

ztotožňují s názorem, že jde o lhůtu procesní.333 Nicméně osobně souhlasím s názorem 

Nejvyššího soudu, který dovodil, že tato lhůta není svou povahou lhůtou procesní, 

která by byla určena pro provedení nějakého úkonu. Uvedl totiž, 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 ust. § 82 

odst. 1 o. s. ř. nastává dojitím návrhu soudu. (…) Pro zachování lhůty je nezbytné, aby 

návrh na zahájení řízení (žaloba) nejpozději posledního dne lhůty došel soudu.“334 

Mám za to, že tento názor podporuje právě ust. § 82 OSŘ, dle něhož je řízení zahájeno 

dnem, kdy návrh na zahájení došel soudu, tedy nikoliv dnem, kdy byl návrh podán 

k poštovní přepravě. 

V souvislosti s uložením povinnosti podat návrh na zahájení řízení ve věci 

samé je dále třeba upozornit na skutečnost, že soud vychází z tvrzení uvedených 

v návrhu na nařízení předběžného opatření ohledně v budoucnu zahájeného řízení 

ve věci samé. Zásadně tak není povinností soudu poučovat navrhovatele o tom, jak by 

měl vypadat žalobní návrh pro účely řízení ve věci samé.335 Tato úprava se pak uplatní 

i ve vztahu k rozhodčím řízením, kdy je navrhovateli uložena povinnost podat návrh 

na zahájení řízení ve věci samé u rozhodčího soudu nebo u konkrétního rozhodce.336 

3.6.2. Odůvodnění usnesení o nařízení předběžného opatření 

Ať už se jedná o usnesení o nařízení předběžného opatření, kterým byl návrh 

na jeho nařízení zamítnut nebo mu bylo vyhověno, je třeba toto usnesení vždy 

 
332 ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). 

Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 269. 
333 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 203. 
334 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2647/2003. 
335 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 3. 2000, sp. zn. 7 Cmo 237/2000. 
336 LEVÝ, J. In SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 311. 
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dostatečně odůvodnit.337 Přestože ust. § 169 odst. 2 OSŘ výslovně uvádí, že není třeba 

odůvodňovat usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na nařízení předběžného 

opatření, názor, že by tak i přesto mělo být učiněno, v současné době sdílí většina 

odborné veřejnosti, i když ne vždy tomu bylo tak. 

V roce 2007 totiž bylo Nejvyšším soudem vydáno stanovisko jeho 

občanskoprávního a obchodního kolegia k rozhodování soudů ve věcech předběžných 

opatření, sp. zn. Cpjn 19/2006, jehož závěrem bylo, že usnesení, které v plném 

rozsahu vyhovuje návrhu na nařízení předběžného opatření a kterým „nařídil 

navrhovatelem požadované předběžné opatření bez slyšení ostatních účastníků řízení 

nebo sice po jejich slyšení, přičemž žádný z nich nevyslovil před rozhodnutím soudu 

s navrženým předběžným opatřením nesouhlas, nemusí obsahovat odůvodnění.“ Toto 

stanovisko upřesňovalo tehdejší znění ust. § 169 odst. 2 OSŘ, které stanovilo, že není 

třeba odůvodňovat usnesení, kterým bylo zcela vyhověno návrhu a kterému nikdo 

neodporoval atd. Právě toto „neodporování“ návrhu na nařízení předběžného opatření 

mělo být ospravedlněním pro absenci odůvodnění takového rozhodnutí. Nicméně již 

dva roky po vydání stanoviska Nejvyššího soudu dospěl Ústavní soud k opačnému 

závěru, když stanovisko Nejvyššího soudu označil za protiústavní a uvedl, že postup 

dle ust. § 169 odst. 2 OSŘ je možno využít v situaci, kdy návrhu nikdo neodporoval, 

ač mohl.338 To však v případě usnesení o nařízení předběžného opatření neplatí, neboť 

zde se účastník, kterému má být uložena předběžným opatřením povinnost, nemá 

možnost vyjádřit a nelze tak předpokládat, že by proti tomuto návrhu nic nenamítal, ba 

právě naopak. Ústavní soud dokonce uvedl, že opačný výklad by nutně musel vést 

ke zrušení tohoto ustanovení.339 Stejně tak někteří autoři podotkli, že výklad 

Nejvyššího soudu je „tristním nepochopením principů spravedlivého procesu.“340 

Na druhou stranu nelze mít automaticky za to, že by byly porušeny principy 

spravedlivého procesu, pokud prvoinstanční soud nařídil předběžné opatření 

usnesením, které nebylo odůvodněno. Tento stav totiž může napravit odvolací soud 

tak, že své rozhodnutí odůvodní, čímž v podstatě nahradí absentující odůvodnění 

 
337 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 200. 
338 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1554/08 nebo nález Ústavního soudu 

ze dne 3. 9. 2009, sp. zn. III. ÚS 346/09. 
339 HRNČIŘÍK, V. In SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní 

řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 715. 
340 LAVICKÝ, P. Odůvodňování usnesení v civilním soudním řízení. Právní fórum. 2009, č. 1, s. 8. 
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usnesení prvoinstančního soudu.341 Nutno dodat, že důvody, které vedly prvoinstanční 

soud k vyhovění návrhu na nařízení předběžného opatření, by měly jednoznačně 

vyplývat ze spisové dokumentace, resp. návrhu na nařízení předběžného opatření, a 

odvolací soud by se měl v odůvodnění rovněž vypořádat s námitkami osob, kterým 

byla prvoinstančním soudem uložena povinnost.342 Takový postup je pak jediný 

možný, neboť odvolací soud není oprávněn zrušit rozhodnutí prvoinstančního soudu 

pro absenci jeho odůvodnění.343 

Vzhledem k tomu, že problematika odůvodňování usnesení o nařízení 

předběžného opatření má i ústavněprávní rozměr, rozhodla jsem se jí podrobněji 

věnovat v další kapitole.344 

3.6.3. Vyhlášení, vyhotovení a doručení usnesení o nařízení předběžného 

opatření 

S ohledem na to, že ten který soudce rozhoduje o nařízení, popř. nenařízení, 

předběžného opatření zpravidla mimo soudní síň, dochází k vyhlášení rozhodnutí 

soudu mimo jednání a usnesení je oznamováno účastníkům řízení doručením. 

Nicméně nelze vyloučit situaci, kdy bude o návrhu na nařízení předběžného opatření 

rozhodnuto při ústním jednání, avšak pouze tehdy, pokud je toto jednání nařízeno 

v rámci řízení ve věci samé.345 V takovém případě pak musí dojít k vyhlášení tohoto 

rozhodnutí přímo na tomto jednání. 

Pravidelně však soud v souladu s ust. § 76c odst. 1 a § 75c odst. 2 OSŘ musí 

posoudit, zda konkrétní okolnosti případu nevyžadují, aby usnesení o nařízení 

předběžného opatření, kterým se alespoň zčásti vyhovuje navrhovateli, bylo 

neprodleně vyhlášeno osobě, které je tímto usnesením ukládána nějaká povinnost. 

Rovněž musí být posouzeno, zda zde není přítomno nebezpečí z prodlení, které by 

jinak mohlo zmařit účel takového předběžného opatření. Pokud ten který soudce 

dospěje ke kladné odpovědi alespoň v jednom z případů a jeví-li se to jako potřebné, 

 
341 SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 187. 
342 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2016, sp. zn. II. ÚS 1263/16. 
343 SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 187. 
344 Více viz kap. 4.4. 
345 SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 189. 



74 

musí soud vyhlásit toto usnesení na místě samém (kupř. při zabránění demolici 

nemovitosti). O tom je třeba v souladu s ust. § 40 odst. 1 OSŘ vyhotovit záznam nebo 

protokol. Přičemž platí, že toto usnesení se zásadně vyhlašuje osobám, kterým je 

ukládána povinnost. Tímto vyhlášením je třeba rozumět jeho faktické oznámení.346 

Nutno dodat, že v praxi se s tímto způsobem vyhlášení setkáme ve zcela výjimečných 

případech.347 Osobně jsem se s tímto způsobem vyhlášení nikdy nesetkala a po diskuzi 

se zkušenějšími kolegy ze soudu jsem zjistila, že ani oni ne. 

Usnesení, jímž se alespoň zčásti vyhovuje navrhovateli, mu není třeba 

vyhlašovat.348 Na druhou stranu je ale vhodné navrhovatele informovat o vyhlášení 

tohoto usnesení, neboť obyčejně jde o mimořádnou situaci, pokud již soud dojde 

k závěru, že je třeba toto usnesení vyhlásit tímto způsobem.349 

Poté, co došlo k vyhlášení, popř. vydání, usnesení o nařízení předběžného 

opatření, doručuje se jeho stejnopis spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření 

dle ust. § 76c odst. 2 OSŘ všem osobám, kterým byla nařízeným předběžným 

opatřením uložena povinnost, a dále též navrhovateli. Všem musí být stejnopis 

usnesení odeslán do 3 dnů od jeho vyhlášení, popř. vydání. O tom, zda lze tuto lhůtu 

prodloužit, není jasno. Někteří autoři se domnívají, že ji zásadně prodloužit nelze.350 

Na druhou stranu však nelze nechat bez povšimnutí ust. § 35 odst. 6 instrukce 

Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001, č.j. 505/2001-Org, kterou se vydává 

vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění pozdějších 

instrukcí (dále jen „Kancelářský řád“). Ten totiž stanovuje, že ten který soudce může 

požádat předsedu soudu o prodloužení lhůty k vyhotovení a vypravení usnesení 

o nařízení předběžného opatření. Osobně soudím, že o tomto ustanovení není v soudní 

praxi velkého povědomí, což rozhodně není na škodu, neboť se domnívám, že uvedená 

zákonná lhůta by měla být bez výjimky dodržována a k postupu dle Kancelářského 

řádu by se mělo přistupovat jako k ultima ratio. 

 
346 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 488. 
347 ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). 

Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 272. 
348 DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2009, s. 459. 
349 LEVÝ, J. In SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 313. 
350 JAVŮRKOVÁ, N. In DAVID, L., IŠTVÁNEK, F., JAVŮRKOVÁ, N., KASÍKOVÁ, M., 

LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, 

s. 336. 
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Co se týče předběžných opatření týkajících se nemovitostí, obsahuje občanský 

soudní řád v ust. § 76c odst. 3 speciální právní úpravu, která stanovuje, že stejnopis 

usnesení je ve shora uvedené lhůtě nezbytné odeslat i příslušnému katastrálnímu úřadu 

do datové schránky.351 Pokud by tak soud neučinil, jedná se o nesprávný úřední postup 

soudu a lze se domáhat náhrady škody dle 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 (dále jen „OdpŠk“).352 

O nesprávný úřední postup se však nejedná v situaci, kdy soud neoznámí příslušnému 

katastrálnímu úřadu zánik předběžného opatření, jelikož nenalezneme žádné 

ustanovení, které soudu by tuto povinnost ukládalo.353 

Naopak pokud soud nevyhoví navrhovateli ani částečně, doručuje se usnesení 

o zamítnutí návrhu v souladu s ust. § 76g OSŘ pouze jemu, neboť ze shora uvedeného 

vyplývá, že se jedná o řízení bez jednání a bez slyšení účastníků řízení, není tak ani 

třeba ostatní účastníky řízení, mimo navrhovatele, o zamítnutí návrhu informovat, 

neboť ti o zahájení tohoto řízení doposud nebyli informováni. To je důležité i z toho 

důvodu, že navrhovateli nebrání ničeho, aby podal návrh nový, doplněný o nové 

skutečnosti anebo důkazy,354 a případně i úspěšný. To, že se ostatním účastníkům 

řízení toto usnesení nedoručuje, rovněž zabraňuje zmaření účelu předběžného 

opatření, pokud by bylo napříště nařízeno.355 V opačném případě by totiž osoba, vůči 

níž má předběžné opatření směřovat, mohla v mezidobí od zamítnutí návrhu do podání 

návrhu nového, resp. jeho vyhovění, učinit takové kroky, pro které by nařízení 

předběžného opatření pozbylo smyslu.356 Tento postup se pak uplatní i při odmítnutí 

návrhu na nařízení předběžného opatření či zastavení tohoto řízení. 

 
351 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 481. 
352 Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2015, sp. zn. II. ÚS 2244/14. 
353 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3441/2012. 
354 Pokud by byl návrh totožný, byla by zde dána překážka res iudicata – více viz kap. 3.1.3. 
355 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 493. 
356 Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 12. 2007, sp. zn. IV. ÚS 2959/07. 
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3.6.4. Vykonatelnost usnesení o nařízení předběžného opatření 

Usnesení o nařízení předběžného opatření je dále specifické v tom, že je 

vykonatelné vyhlášením, popř. doručením, osobě, které ukládá povinnost. Tedy je 

možno ho přímo vynutit prostřednictvím státní moci či pod její kontrolou.357 

S ohledem na tato specifika je zřejmé, že oproti obecné právní úpravě 

vykonatelnosti rozsudku, se zde uplatní tato zvláštní právní úprava, když dle ust. 

§ 76d OSŘ platí, že usnesení je (předběžně) vykonatelné, aniž by nabylo právní moci, 

tedy se lze rovnou domáhat výkonu tohoto usnesení.358 Takový postup nemůže 

odvrátit ani podání odvolání proti tomuto usnesení, neboť tím se odkládá pouze jeho 

právní moc, a nikoliv vykonatelnost. Na druhou stranu však lze doporučit posečkat 

s provedením výkonu prvoinstančního usnesení do doby, než odvolací soud rozhodne 

o podaném odvolání.359 Pokud by totiž odvolací soud změnil usnesení prvoinstančního 

soudu tak, že návrh na nařízení předběžného opatření by byl zamítnut, eventuálně by 

toto usnesení bylo zrušeno, došlo by spolu se zánikem původního rozhodnutí i 

k zániku jeho vykonatelnosti.360 

Provedení výkonu usnesení o nařízení předběžného opatření pak probíhá 

dle obecné právní úpravy pro výkon rozhodnutí obsažené v ust. § 251 a násl. OSŘ.361 

3.6.5. Právní moc usnesení o nařízení předběžného opatření 

V návaznosti na speciální úpravu vykonatelnosti usnesení o nařízení 

předběžného opatření zákonodárce přistoupil i k zakotvení speciální úpravy právní 

moci tohoto usnesení. Obecně toliko platí, že pravomocné rozhodnutí má účinky 

pro trvání řízení (tzv. formální právní moc – konečnost) a pro předmět řízení (tzv. 

materiální právní moc – závaznost a nezměnitelnost).362 Přičemž podstatou formální 

právní moci je skutečnost, že proti doručenému pravomocnému rozhodnutí není 

 
357 ZOULÍK, F. In WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první: 

řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 293. 
358 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2010, sp. zn. 20 Cdo 2193/2008 nebo usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 24. 11. 2009, sp. zn. 20 Cdo 4282/2007. 
359 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 488. 
360 Tamtéž. 
361 Této problematice se ve své práci dále nevěnuji, neboť se domnívám, že se jedná o tak komplexní 

téma, které by zasluhovalo samostatnou práci na toto téma a nadto mým cílem je především zanalyzovat 

(zajišťovací) řízení o nařízení předběžného opatření ve sporném řízení, a nikoliv řízení vykonávací. 
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možno se bránit opravnými prostředky.363 Naopak podstatou materiální právní moci je 

skutečnost, že rozhodnutím se musí ty které osoby řídit a o témže předmětu řízení 

mezi totožnými účastníky řízení již není možno znovu rozhodovat.364 Překážka věci 

zahájené (litispendence) a pravomocně rozhodnuté (res iudicata) se tak uplatní i 

v řízení o nařízení předběžného opatření.365, 366 

 Nicméně v rámci řízení o nařízení předběžného opatření zákonodárce 

speciálně upravil jednu z typických vlastností právní moci, a to závaznost vydaného 

usnesení, když ji navázal nikoliv na právní moc, ale na vykonatelnost vydaného 

usnesení dle ust. § 76e OSŘ. Z něho tak vyplývá, že výrok vykonatelného (nikoliv 

pravomocného) usnesení je závazný pro osoby, kterým byla tímto usnesením uložena 

povinnost, a v témže rozsahu též pro všechny orgány, které posuzují právní vztahy 

mezi osobami, pro něž je výrok závazný, a to jako otázku prejudiciální.367 

3.6.6. Neplatnost a neúčinnost právních jednání 

Aby bylo zajištěno, že nařízené a vykonatelné předběžné opatření bude 

skutečně sloužit svému účelu, stanovil zákonodárce v ust. § 76f OSŘ výslovně 

neplatnost právních jednání, která jsou v rozporu s nařízeným předběžným opatřením, 

a která jsou učiněna osobami, pro které je výrok usnesení o nařízení předběžného 

opatření závazný. 

Toto ustanovení je zároveň speciální tím, že se jedná o hmotněprávní úpravu, 

která je obsažena v procesním předpisu.368 Již dříve bylo dovozeno, že se jedná 

o právní úpravu absolutní neplatnosti.369 Přičemž k takové (absolutní) neplatnosti soud 

 
362 JURÁŠ, M. In SVOBODA, K., ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽÁKOVÁ, K. a kol. Civilní proces. Obecná 

část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 328. 
363 ZOULÍK, F. In WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první: 

řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 283. 
364 JURÁŠ, M. In SVOBODA, K., ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽÁKOVÁ, K. a kol. Civilní proces. Obecná 

část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 332. 
365 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2008, sp. zn. 29 Cdo 841/2007. 
366 Více viz kap. 3.1.3. 
367 JAVŮRKOVÁ, N. In DAVID, L., IŠTVÁNEK, F., JAVŮRKOVÁ, N., KASÍKOVÁ, M., 

LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, 

s. 338. 
368 ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). 

Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 277. 
369 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 29 ICdo 36/2013 a usnesení Nejvyššího soudu 

ze dne 21. 1. 2010, sp. zn. 29 Cdo 4633/2008. 
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přihlíží z úřední povinnosti. To nezměnila ani nová hmotněprávní úprava občanského 

práva.370 

Typickým případem je pak kupní smlouva uzavřená mezi stranou prodávající a 

stranou kupující, kdy právě strana prodávající porušila pro ni závazné předběžné 

opatření, když i přes zákaz převodu vlastnického práva k předmětné věci tuto kupní 

smlouvu uzavřela. Pro rozpor se zákonem je pak tato kupní smlouva absolutně 

neplatná.371 Přičemž navrhovatel, kterému byla tímto jednání způsobena škoda, se 

posléze může po osobě, která pro ni závazné předběžné opatření porušila, domáhat její 

náhrady.372 

Speciální úpravy se dočkala i neúčinnost návrhu na vklad do katastru 

nemovitostí. V návaznosti na ust. § 76c odst. 3 OSŘ ohledně odeslání stejnopisu 

usnesení o nařízení předběžného opatření katastrálnímu úřadu, totiž tento katastrální 

úřad posléze vyznačí k dotčené nemovitosti poznámku o nařízeném předběžném 

opatření dle ust. § 23 odst. 1 písm. i) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pokud je tak konkrétní osobě 

uložena povinnost zákazu dispozic s určitou nemovitostí, pozbývá návrh na vklad 

práva týkajícího se této nemovitosti své právní účinky, ledaže o něm už bylo 

rozhodnuto. Tato sankce se vztahuje i na právní jednání (podané návrhy na vklad) 

učiněná předtím, než došlo k vykonatelnosti usnesení o nařízení předběžného opatření. 

V praxi pak příslušný katastrální úřad přeruší vkladové řízení 

do pravomocného skončení řízení o nařízení předběžného opatření. Jakmile je řízení 

pravomocně skončeno, resp. usnesení o nařízení předběžného opatření nabude právní 

moci, katastrální úřad návrh na vklad zamítne.373 V opačném případě bude 

v přerušeném řízení pokračovat.374 Nutno dodat, že i kdyby katastrální úřad 

pochyboval o důvodnosti nařízeného předběžného opatření, nemůže proti němu podat 

 
370 Viz ust. § 588 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
371 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. 5. 2000, sp. zn. 1 Co 18/2000 nebo rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2368/2011. 
372 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 491. 
373 JAVŮRKOVÁ, N. In DAVID, L., IŠTVÁNEK, F., JAVŮRKOVÁ, N., KASÍKOVÁ, M., 

LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, 

s. 339. 
374 BALOUSOVÁ, M. Předběžná opatření týkající se nemovitostí v teorii a praxi. In epravo.cz [online]. 

[cit. 2019-07-14]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/predbezna-opatreni-tykajici-se-

nemovitosti-v-teorii-a-praxi-108146.html. 
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odvolání, jelikož není osobou, které by byla tímto předběžným opatřením uložena 

povinnost.375 

Nicméně i tato právní úprava má své výjimky, když nedopadá na situace, kdy 

byl podán návrh na vklad práva ve prospěch navrhovatele (strany kupující), když 

osobě povinné (straně prodávající) bylo předběžným opatřením zakázáno s dotčenou 

nemovitostí disponovat.376 Stejně tak nebrání ničeho, aby si manželé dohodou 

vypořádali společné jmění manželů, jehož součástí je nemovitost, ohledně níž byl jim 

oběma uložen zákaz dispozic.377 

Nelze však vyloučit i situace, kdy posléze dojde k zániku nebo zrušení 

nařízeného předběžného opatření dle ust. § 77 OSŘ. V takové situaci pak může 

navrhovatel znovu podat návrh na vklad do katastru nemovitostí, případně pokud 

nebylo původní vkladové řízení doposud ukončeno, lze mu vyhovět.378 Nesmí tomu 

však bránit konečné rozhodnutí ve věci samé, neboť pak by bylo namístě návrh 

na vklad zamítnout.379 

3.7. Opravné prostředky 

Proti usnesení, kterým bylo návrhu na nařízení předběžného opatření 

vyhověno, nebo kterým byl návrh zamítnut či odmítnut, popř. řízení zastaveno, je dle 

ust. § 201 OSŘ odvolání přípustné.380 Aktivně legitimováni k podání odvolání 

proti takovému usnesení jsou pak osoby, kterým byla tímto usnesením uložena 

povinnost, a dále též navrhovatel. 

Odvolací soud k rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o návrhu na nařízení 

předběžného opatření v souladu s ust. § 214 odst. 2 písm. c) OSŘ nenařizuje jednání, 

přičemž je povinen rozhodnout (stejně jako prvoinstanční soud) bezodkladně. Přestože 

zákon povinnost odvolacího soudu rozhodnout o odvolání bezodkladně neobsahuje, 

bylo dovozeno, že ust. § 75c odst. 2 OSŘ se vztahuje i na odvolací soudy, neboť jinak 

 
375 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 492. 
376 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1708/2011. 
377 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2010, sp. zn. 21 Cdo 4817/2009. 
378 ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). 

Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 279. 
379 DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2009, s. 465. 
380 A contrario ust. § 202 odst. 1 OSŘ. 
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by nebyla poskytnuta rychlá a účinná ochrana práv navrhovatele a účel předběžného 

opatření by mohl být tímto prodlením zmařen.381 Navíc ust. § 35 odst. 12 

Kancelářského řádu stanovuje, že odvolací soudy rozhodují o podaném odvolání proti 

rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření ve lhůtě stanovené příslušným 

procesním předpisem, když rozhodnutí o odvolání je třeba vyhotovit neprodleně. 

Jaký stav je pak pro rozhodnutí odvolacího soudu rozhodující, bylo dlouhou 

dobu předmětem diskuze (přičemž ve vztahu k předběžným opatřením dle ZŘS je tato 

otázka předmětem diskuze i dnes).382 V důsledku nejednotné praxe obecných soudů 

proto Nejvyšší soud dne 8. 3. 2017 vydal stanovisko jeho občanskoprávního a 

obchodního kolegia k výkladu ust. § 75c odst. 4 OSŘ ve vztahu k rozhodování 

odvolacího soudu o odvolání proti usnesení soudu prvního stupně ve věci předběžného 

opatření, sp. zn. Cpjn 202/2016, jehož závěrem bylo, že odvolací řízení „nemá sloužit 

k tomu, aby byly zjišťovány další (i nově vzniklé) skutečnosti rozhodné pro nařízení 

předběžného opatření, ale plní význam čistě přezkumný, tj. odvolací soud v něm 

posuzuje, zda na základě skutečností a důkazů, které měl při svém rozhodnutí 

k dispozici soud prvního stupně v době, kdy o návrhu na nařízení předběžného 

opatření rozhodoval, je odvoláním napadené rozhodnutí věcně správné.“ Proto je třeba 

brát v potaz stav spisu, resp. vycházet ze skutkových tvrzení a předložených důkazů, 

kterými prvoinstanční soud disponoval v době rozhodování o návrhu na nařízení 

předběžného opatření.383 Jedná se tak o speciální úpravu přípustnosti, resp. 

nepřípustnosti, nových tvrzení a důkazů v odvolacím řízení, a to oproti obecné úpravě 

obsažené v ust. § 205a OSŘ.384 

Nadto Nejvyšší soud dovodil, že odvolací soud nepřihlíží ani k tomu, že 

po vyhlášení rozhodnutí prvoinstančního soudu následně pominuly důvody, na základě 

nichž bylo předběžné opatření nařízeno, eventuálně, že nařízené předběžné opatření 

bylo prvoinstančním soudem poté zrušeno nebo že ex lege zaniklo.385 To je důležité i 

 
381 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 5. 2017, sp. zn. IV. ÚS 736/17. 
382 SVOBODA, K. Doplnění dokazování při rozhodování o předběžném opatření odvolacím soudem. 

Soudní rozhledy. 2017, č. 4, s. 114. 
383 ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). 

Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 262. 
384 Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. II. ÚS 2647/09. 
385 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 

8. 3. 2017, k výkladu § 75c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve vztahu 

k rozhodování odvolacího soudu o odvolání proti usnesení soudu prvního stupně ve věci předběžného 

opatření, sp. zn. Cpjn 202/2016. 
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pro určení, zda bylo usnesení prvoinstančního soudu zákonné či nikoliv, jelikož toto 

určení je jedním z předpokladů možnosti domáhat se náhrady škody nebo jiné újmy 

dle ust. § 77a OSŘ,386 popřípadě i dle OdpŠk.387 

V této souvislosti pak musím zmínit novelu z roku 2017,388 kterou bylo 

do občanského soudního řádu vloženo nové ust. § 220a. Podstatou tohoto ustanovení 

je povinnost soudu rozhodnout o tom, zda prvoinstanční rozhodnutí o návrhu 

na nařízení předběžného opatření bylo zákonné či nikoliv, a to v případě, že by byl dán 

důvod pro jeho zrušení, pokud by však soud neodmítal toto odvolání z důvodu, že 

napadené usnesení o předběžném opatření pozbylo účinků, zaniklo nebo bylo zrušeno 

podle § 77 odst. 2 OSŘ.389 V souladu s ust. § 220a odst. 2 OSŘ pak vychází 

ze skutkových tvrzení a předložených důkazů, jimiž při rozhodování o návrhu 

na nařízení předběžného opatření disponoval prvoinstanční soud. 

Výše uvedené je pak problematické z toho důvodu, že osoba, které byla 

usnesením uložena povinnost, může v odvolání tvrdit pouze toliko, že důvody, 

pro které přistoupil prvoinstanční soud k nařízení předběžného opatření, nevyplývají 

ze spisu.390 Na druhou stranu má tato osoba k dispozici návrh na zrušení předběžného 

opatření dle ust. § 77 odst. 2 OSŘ. 

V případě, že odvolací soud dojde po přezkumu prvoinstančního rozhodnutí 

k závěru, že je věcně správné, v souladu s ust. § 219 OSŘ ho potvrdí.391 Pokud však 

dojde k závěru, že věcně správné není, rozlišujeme tři možné situace: 

1) odvolací soud zruší usnesení prvoinstančního soudu, kterým bylo 

předběžné opatření nařízeno,392 

2) odvolací soud změní usnesení prvoinstančního soudu, kterým bylo 

předběžné opatření nařízeno, 

 
386 DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2009, s. 469. 
387 Nález Ústavního soudu ze dne 29. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 2433/15. 
388 Zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony. 
389 Více viz kap. 2.3. 
390 SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 203. 
391 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 2950/16. 
392 Viz ust. § 219a odst. 1 OSŘ. 
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3) odvolací soud změní usnesení prvoinstančního soudu, kterým byl návrh 

na nařízení předběžného opatření zamítnut, odmítnut nebo kterým bylo 

řízení zastaveno. 

Prvně uvedený případ v praxi nečiní větších problémů, neboť v době 

rozhodování odvolacího soudu má tento soud již k dispozici argumentaci všech 

účastníků, jak navrhovatele, tak i osoby, které byla předběžným opatřením uložena 

povinnost a která proti tomuto usnesení podala odvolání, v němž uvedla svá tvrzení. 

U druhého a třetího případu však situace není tak jasná. V občanském soudním 

řádu totiž dnes nenalezneme ustanovení, které by odvolacímu soudu výslovně 

umožňovalo změnit rozhodnutí prvoinstančního soudu, které není rozhodnutím ve věci 

samé. V minulosti toto výslovně obsahovalo ust. § 220 odst. 3 OSŘ, to však bylo 

s účinností k 1. 4. 2011 Ústavním soudem zrušeno.393 V současnosti tak existují různé 

přístupy k této problematice. Nejvyšší soud dlouhodobě považuje druhý případ 

za přípustný.394 Někteří autoři však mezi druhým a třetím případem nerozlišují a 

považují oba za „posvěcené“ Nejvyšším soudem.395 Dle mého názoru je ale nezbytné 

mezi těmito případy odlišovat, neboť pokud bychom považovali třetí případ 

za přípustný, odvolací soud by tak osobě, které ukládá povinnost, vzal možnost podat 

odvolání. Sám Nejvyšší soud totiž uvedl, že „skutečnost, že Ústavní soud s účinností 

od 1. dubna 2011 zrušil ustanovení § 220 odst. 3 OSŘ, nebrání odvolacímu soudu 

v tom, aby po uvedeném datu případně změnil (jinak než tak, že sám nařídí předběžné 

opatření) usnesení soudu prvního stupně, jež není usnesením ve věci samé.“396 

Z tohoto dovozuji, že cílem bylo především umožnit odvolacímu soudu změnit 

usnesení prvoinstančního soudu výhradně v druhém případě. 

Ústavní soud pak v návaznosti na svůj nález z roku 2010 uvedl, že možnost 

připuštění třetího případu by zakládala velkou nerovnost v postavení účastníků řízení, 

když osoba, jíž byla odvolacím soudem uložena povinnost, nemá v podstatě žádnou 

relevantní možnost se tomu bránit. Tím by dle názoru Ústavního soudu bylo porušeno 

 
393 Viz nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/09. 
394 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2013, sp. zn. 23 Cdo 251/2012. 
395 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 110. 
396 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2013, sp. zn. 23 Cdo 251/2012. 
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právo na spravedlivý proces a rovnost účastníků řízení.397 S tímto nelze než souhlasit, 

neboť dovolání je v takovém případě nepřípustné.398 

Na druhou stranu však postupem času došlo přímo ze strany Ústavního soudu 

k připuštění třetího případu, avšak pouze při dodržení určitých podmínek, jejichž 

podstatou je zajištění rovnosti účastníků řízení a spravedlivého procesu. Již v roce 

2015 tak Ústavní soud dovodil, že nelze mít za to, že by zde byl dán absolutní zákaz 

odvolacímu soudu ohledně změny rozhodnutí prvoinstančního soudu tak, že by 

předběžné opatření bylo nařízeno právě až odvolacím soudem.399 Nicméně připomněl, 

že je třeba, aby účastníci řízení měli srovnatelné možnosti při uplatnění svých tvrzení a 

námitek k návrhu na nařízení předběžného opatření, pokud jim má být uložena 

povinnost, s čímž se ten který soudce musí vypořádat v odůvodnění rozhodnutí.400 

Tento závěr byl posléze zásadním argumentem pro vydání nálezu v roce 2016, který 

ke shora uvedenému přidal, že „je tedy povinností soudu vyžádat si před nařízením 

předběžného opatření vyjádření účastníka, vůči němuž směřovalo,“401 pokud odvolací 

soud hodlá návrhu na nařízení předběžného opatření i jen částečně vyhovět. Ačkoliv 

se domnívám, že stanovení dalších podmínek pro připuštění třetího případu je více než 

žádoucí, osobně se spíše přikláním k tomu, aby soudy pravidelně, namísto tohoto 

postupu, volily cestu zrušení prvostupňového rozhodnutí a vrátily spis 

prvoinstančnímu soudu k novému rozhodnutí. Tak bude osobě, jíž má být dle názoru 

odvolacího soudu uložena povinnost, zachováno právo na odvolání a zároveň bude 

zabráněno tomu, aby tato osoba mohla zmařit účel předběžného opatření. Pokud by ji 

totiž odvolací soud nejprve vyzval k vyjádření se k návrhu na nařízení předběžného 

opatření, aniž by ho prvoinstanční soud nařídil, byl by zcela potlačen tzv. moment 

překvapení a tato osoba by do doby, než odvolací soud předběžné opatření skutečně 

nařídí, mohla učinit nežádoucí kroky vedoucí ke zmaření účelu předběžného opatření, 

kupříkladu by mohla ohrozit výkon rozhodnutí.402 

Nutno doplnit, že ústavní stížnost je proti druhoinstančnímu rozhodnutí 

o návrhu na nařízení předběžného opatření zásadně přípustná. Stejně tak nelze 

 
397 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2010, sp. zn. III. ÚS 2481/10. 
398 Viz ust. § 238 odst. 1 písm. f) OSŘ. 
399 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2015, sp. zn. III. ÚS 1318/15. 
400 Viz nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/09. 
401 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2016, sp. zn. II. ÚS 1847/16. 
402 Shodně SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2019, s. 204-205. 
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opomenout, že názor na přípustnost ústavní stížnosti se v průběhu doby měnil. 

Původní postoj Ústavního soudu byl takový, že vzhledem k dočasné povaze takového 

rozhodnutí nelze druhoinstanční rozhodnutí napadnout ústavní stížností.403 Vzápětí 

však Ústavní soud, resp. jeho jiný senát, otočil, když uvedl, že rozhodnutí soudu je 

sice předběžného charakteru, nicméně zároveň je předběžně vykonatelné, a proto jím 

může být zasaženo do ústavně zaručených práv.404 

Přezkum pravomocného rozhodnutí odvolacího soudu je však zásadně 

omezený. Jedná se o tzv. omezený test ústavnosti,405 když podstatou tohoto testu je 

posouzení, zda zde byla dána pravomoc soudu, zákonný podklad a nejedná se o zjevný 

projev svévole nebo zcela zásadní porušení práva na spravedlivý proces.406 Ústavní 

soud je v takovém případě oprávněn určit, že došlo k porušení práva na spravedlivý 

proces, resp. k zásahu do ústavně zaručených práv, a to i tehdy, kdy v mezidobí došlo 

k zániku nebo zrušení nařízeného předběžného opatření.407 

3.8. Zánik nebo zrušení nařízeného předběžného opatření 

Vzhledem k dočasnosti nařízeného předběžného opatření je zřejmé, že dříve 

nebo později dojde ve smyslu ust. § 77 OSŘ k jeho zániku nebo zrušení. Ani průtahy 

v konkrétním řízení nemohou ospravedlnit situaci, kdy by nařízené předběžné opatření 

trvalo i několik let, čímž by v podstatě byla potlačena jeho dočasnost.408 

Občanský soudní řád pak rozlišuje mezi zánikem a zrušením nařízeného 

předběžného opatření. K zániku dochází ex lege, naopak ke zrušení je třeba rozhodnutí 

soudu. Důsledek je však stejný, a to pozbytí účinků ex nunc usnesení o nařízení 

předběžného opatření.409 V takovém případě pak soud v souladu s ust. § 268 odst. 1 

písm. b) OSŘ zastaví výkon rozhodnutí, který byl veden na základě usnesení 

 
403 (Překonané) usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 10. 1998, sp. zn. III. ÚS 119/98. 
404 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 11. 1999, sp. zn. II. ÚS 221/98. 
405 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. III. ÚS 52/13. 
406 Tamtéž. 
407 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 1678/13. 
408 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 11. 1999, sp. zn. II. ÚS 221/98. 
409 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 498. 
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o nařízení předběžného opatření, které posléze pozbylo účinků. Přičemž platí, že 

výkon rozhodnutí je zastaven v celém svém rozsahu, a to i zpětně.410 

3.8.1. Zánik nařízeného předběžného opatření 

K zániku nařízeného předběžného opatření může dojít hned z několika 

následujících důvodů: 

1) nebyl podán návrh na zahájení řízení ve věci samé v určené lhůtě, 

2) návrhu na zahájení řízení ve věci samé nebylo pravomocně vyhověno, 

3) návrhu na zahájení řízení ve věci samé bylo pravomocně vyhověno a 

uplynulo 15 dní od vykonatelnosti tohoto rozhodnutí, 

4) uplynula doba trvání nařízeného předběžného opatření. 

Pokud nařízené předběžné opatření zanikne některým ze shora uvedených 

způsobů, je osoba, které byla nařízeným předběžným opatřením uložena povinnost, 

oprávněna domáhat se vydání potvrzení o zániku předběžného opatření dle ust. § 27 

vyhlášky č. 37/1992 Sb., jednací řád pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Jednací řád“). 

První důvod, s ohledem na to, že součástí výroku usnesení o nařízení 

předběžného opatření je uložení povinnosti podat návrh na zahájení řízení ve věci 

samé v určité lhůtě,411 je logickým důsledkem nesplnění uvedené povinnosti. Nařízené 

předběžné opatření v takovém případě zaniká. Znovu zdůrazňuji, že lhůtu k podání 

návrhu lze před jejím uplynutím prodloužit. Nicméně pro zachování této lhůty je 

nezbytné, aby nejpozději poslední den této lhůty návrh na zahájení řízení reálně došel 

příslušnému soudu.412 Za vhodné pak považuji, aby ten který soudce účastníky řízení, 

potažmo i příslušný katastrální úřad, informoval o zániku nařízeného předběžného 

opatření.413 Nutno dodat, že nařízené předběžné opatření zaniká i tehdy, pokud 

navrhovatel podá návrh na zahájení řízení ve věci samé opožděně, neboť v takové 

 
410 Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 10. 1967, sp. zn. 5 Co 367/67. 
411 Ledaže tak již bylo učiněno. 
412 Více viz kap. 3.6.1. 
413 Shodně LEVÝ, J. In SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní 

řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 319. 
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situaci nařízené předběžné opatření zaniklo a ani opožděně podaný návrh není s to ho 

obnovit.414 

Druhým důvodem je pak situace, kdy návrhu na zahájení řízení nebylo 

v meritorním řízení pravomocně vyhověno. Pod tento případ patří situace, kdy byl 

návrh odmítnut či zamítnut nebo řízení bylo zastaveno.415 Nadto ani podané dovolání 

nebo ústavní stížnost nemají na právní moc rozhodnutí ve věci samé vliv, tedy ani 

nijak neovlivňují zánik nařízeného předběžného opatření. Právní mocí rozhodnutí 

ve věci samé tak nařízené předběžné opatření pozbývá účinků.416  

Nepatrně odlišným případem je pak situace, kdy je návrhu na zahájení řízení 

ve věci samé pravomocně vyhověno. V této situaci nepozbývá nařízené předběžné 

opatření účinků právní mocí rozhodnutí ve věci samé, ale až uplynutím 15 dní 

od vykonatelnosti takového rozhodnutí. Je tomu tak z důvodu, že soudního výkonu 

rozhodnutí nebo exekuce je navrhovatel oprávněn se domáhat až po nabytí 

vykonatelnosti a lhůta 15 dnů je mu poskytnuta jako určitá rezerva. Mimo to nelze 

vyloučit, že osoba, jíž byla nařízeným předběžným opatření a posléze rozhodnutím 

ve věci samé uložena povinnost, bude plnit dobrovolně po právní moci takového 

rozhodnutí, a proto je třeba jí poskytnout lhůtu k dobrovolnému plnění. 

Poslední situací, kdy nařízené předběžné opatření zaniká ze zákona, je uplynutí 

doby trvání nařízeného předběžného opatření uvedené ve výroku tohoto usnesení, 

ledaže došlo k jejímu prodloužení. Proto je důležité, aby konec této doby byl 

ve výroku přesně určen.417 

3.8.2. Zrušení nařízeného předběžného opatření 

Nařízené předběžné opatření může být soudem zrušeno pouze ze dvou důvodů: 

1) pominuly důvody, na jejichž základě bylo předběžné opatření nařízeno, 

2) navrhovatel nesložil doplatek jistoty. 

 
414 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 498. 
415 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2011, sp. zn. 28 Cdo 4410/2010. 
416 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 499. 
417 Více viz kap. 3.6.1. 
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V obou uvedených situacích soud rozhoduje bez zbytečného prodlení,418 

formou usnesení, a to bez jednání, neboť ho není třeba k takovému rozhodnutí 

nařizovat, a nadto je proti takovému rozhodnutí s určitými výjimkami odvolání 

přípustné.419 

V prvně uvedeném případě soud rozhoduje na návrh účastníka řízení, popř. jiné 

osoby, jíž byla nařízeným předběžným opatřením uložena povinnost, nebo ze své 

vlastní iniciativy (bez návrhu), pokud dojde k závěru, že důvody pro nařízení, resp. 

trvání, předběžného opatření již nejsou dány. Tehdy je soud povinen bez zbytečného 

odkladu nařízené předběžné opatření zrušit.420 

Ke zrušení nařízeného předběžného opatření soud přistoupí kupříkladu 

v situacích, kdy byl navrhovatel po nařízení předběžného opatření uspokojen, nařízené 

předběžné opatření naplnilo svůj účel či se změnily skutečnosti, které původně 

odůvodňovaly nařízení předběžného opatření, nebo se tyto posléze ukázaly jako 

nepravdivé.421 Stejně tak by dle mého názoru mělo být nařízené předběžné opatření 

zrušeno v situaci, kdy se již nejeví jako přiměřené vůči osobě, jíž byly uloženy 

povinnosti. V potaz lze vzít i vývoj řízení ve věci samé. Byť by soud zásadně neměl 

předjímat rozhodnutí ve věci samé, domnívám se, že pokud by vývoj v meritorním 

řízení nevyhnutelně spěl k tomu, že navrhovateli nebude vyhověno, může být i tato 

skutečnost důvodem pro zrušení předběžného opatření, neboť právě v takové situaci se 

již nařízené předběžné opatření může jevit jako nepřiměřené. Na druhou stranu by 

však soud neměl nařízené předběžné opatření rušit bez dalšího. Měl by nejprve 

posoudit, zda není dán druhý důvod odůvodňující předběžné opatření. Pokud důvodem 

nařízení byla obava z ohrožení výkonu rozhodnutí, která již není přítomna, měl by 

soud zvážit, zda zde není třeba zatímně upravit poměry účastníků a naopak. Proto je 

více než žádoucí, aby se k návrhu na zrušení nařízeného předběžného opatření 

vyjádřili i ostatní účastníci, v opačném případě půjde o vadu řízení.422 

 
418 Usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 4. 2006, sp. zn. I ÚS 504/05: „Zmíněné principy pro nařízení 

předběžného opatření se mutatis mutandis uplatní také při zkoumání, zda pominuly důvody, pro které 

bylo nařízeno, jako předpokladu pro zrušení (§ 77 odst. 2 obč. soudního řádu).“ 
419 Viz ust. § 201, a contrario § 202 odst. 1 OSŘ. 
420 LEVÝ, J. In SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 320. 
421 Tamtéž. 
422 SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 216. 
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Aktivní legitimaci k podání návrhu na zrušení nařízeného předběžného 

opatření má jak navrhovatel, tak i osoby, kterým byla uložena povinnost. Pokud je 

tento návrh podán navrhovatelem, soud bez dalšího nařízené předběžné opatření zruší, 

neboť navrhovatel je s ohledem na dispoziční zásadu stále tzv. pánem sporu (dominus 

litis) a taková situace by se dle mne dala připodobnit ke zpětvzetí návrhu. Pokud však 

návrh na zrušení předběžného opatření podá osoba, které byla uložena povinnost, kdy 

jejímu návrhu bylo soudem vyhověno, může se proti takovému rozhodnutí odvolat 

pouze navrhovatel, přičemž to platí i obráceně.423 

Druhým zákonným důvodem pro zrušení nařízeného předběžného opatření je 

nesložení doplatku jistoty. Soud je v tomto případě povinen neprodleně rozhodnout 

o zrušení nařízeného předběžného opatření i bez návrhu, jakmile uplyne lhůta 

pro složení doplatku jistoty, přičemž je nerozhodné, kdy byla navrhovateli povinnost 

složit doplatek jistoty uložena.424 Pokud je ale doplatek jistoty složen po uplynutí 

uvedené lhůty, nicméně před rozhodnutím soudu, je třeba vycházet ze stavu, který je 

zde dán při rozhodování soudu a nařízené předběžné opatření tak nerušit. I z tohoto 

důvodu by měl soud postupovat bezodkladně, neboť jinak by byla porušena právní 

jistota osob, kterým byla uložena povinnost, které se informovaly o nesložení doplatku 

jistoty a které tak důvodně předpokládaly zrušení nařízeného předběžného opatření. 

V této souvislosti však vyvstává ještě jedna otázka, a to, zda je třeba takové 

rozhodnutí soudu věcně odůvodnit, nebo postačí uvést, že v určené lhůtě doplatek 

jistoty nebyl složen. Z mého pohledu by takové rozhodnutí mělo být odůvodněno i 

věcně, neboť právě v něm by mělo být případně více ozřejměno, co toho kterého 

soudce vedlo ke stanovení té konkrétní výše doplatku jistoty. Nicméně pokud tak soud 

učinil už v usnesení, kterým navrhovateli uložil povinnost složit doplatek jistoty, 

postačí se k této problematice vyjádřit stručně a odkázat na primární rozhodnutí.425 

V obou případech zrušení se pak uplatní obecná úprava vykonatelnosti 

usnesení obsažená v ust. § 171 odst. 2 a 3 OSŘ, když platí, že takové usnesení je 

vykonatelné jeho doručením, ledaže bylo stanoveno, že je vykonatelné až po nabytí 

právní moci. 

 
423 LEVÝ, J. In SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 320. 
424 Více viz kap. 3.4.3. 
425 Shodně SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2019, s. 217. 
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3.9. Náhrada škody nebo jiné újmy 

Vzhledem k tomu, že nařízené předběžné opatření nepředstavuje konečnou 

úpravu poměrů účastníků, může v průběhu jeho trvání osobám, kterým byla tímto 

předběžným opatřením uložena povinnost, avšak nejen jim, vzniknout škoda nebo jiná 

újma. Zákonodárce proto v roce 2005 vložil do občanského soudního řádu ust. § 77a, 

které nově upravilo možnost domáhat se náhrady škody nebo jiné újmy 

po navrhovateli předběžného opatření. 

3.9.1. Podmínky vzniku nároku na náhradu škody nebo jiné újmy 

Platí, že každá osoba, které byla v důsledku nařízeného předběžného opatření 

způsobena škoda nebo jiná újma, je oprávněna se domáhat její náhrady 

po navrhovateli za těchto podmínek: 

1) nařízené předběžné opatření zaniklo nebo bylo zrušeno z jiného důvodu, 

než že návrhu ve věci samé bylo vyhověno, nebo že navrhovatel byl 

uspokojen, 

2) v příčinné souvislosti s nařízením předběžného opatření vznikla té které 

osobě reálná škoda nebo jiná újma, 

3) tato škoda nebo reálná újma by jinak nevznikla. 

Co se týče první podmínky, je třeba upřesnit, že její podstatou je slovo 

„nařízené“. Není totiž třeba, aby toto nařízené předběžné opatření nabylo právní moci. 

Pro uplatnění nároku na náhradu škody nebo jiné újmy úplně postačí, že předběžné 

opatření bylo nařízeno. Není proto ani podstatné, že toto nařízené předběžné opatření 

bylo posléze odvolacím soudem zrušeno nebo změněno.426 Ohledně dalších dvou 

podmínek pak platí, že ke vzniku škody nebo jiné újmy musí skutečně dojít 

v návaznosti na nařízené předběžné opatření, a zároveň by tato škoda nebo újma 

nevznikla, pokud by předběžné opatření nebylo nařízeno.427 

Navrhovatele v tomto případě stíhá objektivní odpovědnost za způsobení škody 

nebo jiné újmy. To znamená, že zavinění navrhovatele není rozhodné, nicméně 

navrhovatel se své odpovědnosti může zprostit, pokud prokáže, by ke vzniku škody 

 
426 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. 29 Cdo 3137/2007. 
427 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2012, sp. zn. 23 Cdo 2416/2012. 
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nebo jiné újmy došlo i tehdy, pokud by předběžné opatření vůbec nařízeno nebylo. 

Nutno dodat, že navrhovatel bude takovou skutečnost prokazovat velmi obtížně. 428  

Osobou odpovědnou za náhradu škody nebo jiné újmy je pak výlučně 

navrhovatel předběžného opatření, i kdyby nařízené předběžné opatření odvolací soud 

následně zrušil, změnil nebo dokonce návrh na nařízení předběžného opatření 

odmítl.429 Judikatura dovodila, že odpovědnost navrhovatele zde nahrazuje 

odpovědnost státu, ta by tak dle OdpŠk měla být vyloučena.430 Nicméně k této 

problematice nalezneme různé názory, když i důvodová zpráva připouští, že „za škodu 

způsobenou vydaným předběžným opatřením je obecně objektivně odpovědný 

navrhovatel, s jediným důvodem liberace. Pokud se liberuje a bylo-li předběžné 

opatření, které je v době rozhodování o odvolání již zrušené, zaniklo nebo které jinak 

pozbylo účinků, vydáno za okolností, kdy by jinak byl dán důvod k jeho zrušení, lze se 

s úspěchem domoci náhrady škody na státu.“431 Osobně bych za vhodnou koncepci 

považovala primární odpovědnost navrhovatele, pokud však by ten nebyl s to vzniklou 

škodu nebo jinou újmu nahradit, měla by zde být dána sekundární povinnost státu 

dle OdpŠk, neboť poškozeným osobám nelze klást k tíži případné selhání na straně 

soudu.432 Na druhou stranu se však neztotožňuji s názorem některých autorů, že 

odpovědnost navrhovatele a státu stojí již dnes vedle sebe, přičemž povinnost 

k náhradě škody nebo jiné újmy by měla být společná a nerozdílná, a to dle poměru 

spoluúčasti.433 S tímto názorem nemohu souhlasit, neboť za problematické považuji už 

jen to, jak by se konkrétní míra spoluúčasti prokazovala. Navíc je to právě 

navrhovatel, kdo výběrem tvrzení a důkazů ovlivňuje to, jak soud o jeho návrhu 

rozhodne, když v daném případě nemá soud možnost vyžádat si před svým 

rozhodnutím další tvrzení nebo důkazy, a to s ohledem na jeho povinnost rozhodnout 

bez zbytečného odkladu. Nejvyšší soud pak k této problematice ještě doplnil, že 

 
428 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 502. 
429 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. 29 Cdo 3137/2007. 
430 Tamtéž. 
431 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, tisk č. 987. 
432 Shodně GRYGAR, J. Předběžná opatření a vybrané problémové okruhy. Jurisprudence. 2012, 

číslo 4, s. 15 nebo NERADA, A. Změna právní úpravy předběžného opatření. In epravo.cz [online]. [cit. 

2019-07-23]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zmena-pravni-upravy-predbezneho-

opatreni-106515.html. 
433 SVOBODA, K. Kdo odpovídá za škodu z nezákonného předběžného opatření. Právní rozhledy. 

2008, č. 13, s. 486. 
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„odpovědnost za škodu nebo jinou újmu způsobenou nařízením předběžného opatření 

tak logicky nese ten, kdo o nařízení požádal, a to bez zřetele k tomu, zda předběžné 

opatření bylo nařízeno v souladu se zákonem či nikoli.“434 

3.9.2. Řízení o žalobě na náhradu škody nebo jiné újmy 

Domáhat se náhrady škody nebo jiné újmy mohou uvedené osoby nejpozději 

do 6 měsíců ode dne zániku nařízeného předběžného opatření, popřípadě od právní 

moci usnesení, jímž se nařízené předběžné opatření zrušuje. Tato lhůta je lhůtou 

prekluzivní, neboli propadnou, nelze ji tak zásadně prodloužit a její zmeškání není 

možno prominout.435 Stejně jako v případě lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení 

ve věci samé uvedené v usnesení o nařízení předběžného opatření, pak platí, že žaloba 

na náhradu škody nebo jiné újmy musí být poslední den lhůty reálně podána u soudu, 

nebo mu tento den musí dojít. Opožděné podání žaloby ji předurčuje k zamítnutí 

bez dalšího.436 

Žalobu je nutno podat totožnému soudu, který předběžné opatření nařídil. 

Jedná se tak o zvláštní úpravu místní a věcné příslušnosti, jež plyne z prostého faktu, 

že právě u tohoto soudu byla složena jistota, popř. její doplatek, a u tohoto soudu se 

nachází i spis týkající se řízení o nařízení předběžného opatření. 

Řízení o žalobě na náhradu škody nebo jiné újmy je pak standardním řízením 

podle části třetí občanského soudního řádu, přičemž soud o této žalobě rozhoduje 

formou rozsudku.437 Osoba, které měla být způsobena škoda nebo jiná újma bude mít 

značně ulehčenou pozici, neboť zánik nebo zrušení nařízeného předběžné opatření 

bude prokazovat pouze spisovou dokumentací původního řízení o nařízení 

předběžného opatření. Zavinění navrhovatele však prokazovat nemusí, neboť toho 

stíhá objektivní odpovědnost. Co ovšem prokazovat musí, je reálný vznik škody nebo 

jiné újmy vzniklé v důsledku nařízeného předběžného opatření.438 Zároveň je tato 

 
434 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 29 Cdo 2983/2014. 
435 ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). 

Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 286. 
436 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 504. 
437 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 222. 
438 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. 25 Cdo 2864/2008. 
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osoba povinna prokázat i tvrzenou výši této škody, v opačném případě ji soud přizná 

tuto náhradu jen do výše, která byla prokázána.439 

3.9.3. Uspokojení osob, kterým byla způsobena škoda nebo jiná újma 

Pokud je v řízení o žalobě na náhradu škody nebo jiné újmy prokázáno, že 

nárok žalobce je důvodný a naopak žalovaný (navrhovatel) neprokáže, že by ke vzniku 

škody nebo jiné újmy došlo nezávisle na nařízeném předběžném opatření, soud žalobě 

vyhoví. V takovém případě bude k náhradě škody nebo jiné újmy v souladu s ust. 

§ 77a odst. 4 OSŘ v první řadě použita složená jistota, popř. i její doplatek. 

Nedostačuje-li, bude navrhovatel nucen zbytek uhradit ze svých finančních 

prostředků.440 Nutno dodat, že k takovým situacím by docházet nemělo, neboť právě 

zavedení institutu doplatku by mělo takové situaci zabraňovat, resp. ji předcházet.441 

Nelze však vyloučit, že v rámci různých řízení o žalobě na náhradu škody nebo 

jiné újmy bude vyhověno více osobám. Tehdy musí být složená jistota, resp. její 

doplatek, poměrně rozdělena mezi tyto osoby. To by nemělo být problematické, neboť 

v každém jednotlivém řízení bude ten který soudce spolupracovat s tím soudcem, 

který nařídil předmětné předběžné opatření. Ten tak bude mít s ohledem 

na prekluzivní lhůtu k uplatnění takového nároku přehled, kolik žalob bylo případně 

podáno a jaké nároky by měly být uspokojeny, neboť právě tento soudce rozhoduje 

o uspokojení nároku ze složené jistoty a jejího doplatku.442 To považuji za velmi 

vhodné řešení, neboť nelze předpokládat, že by jinak všechna řízení pravomocně 

skončila ve stejnou dobu, což by mohlo vést k tomu, že ten, kterému bylo pravomocně 

vyhověno jako prvnímu, by byl plně uspokojen a ostatní již nikoliv. 

Závěrem pouze nutno doplnit, že rozsudek, jímž byla přiznána náhrada škody 

nebo jiné újmy, se v částce, kterou nepokryla jistota či její doplatek, stává titulem 

pro soudní výkon rozhodnutí nebo exekuci.443  

 
439 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4127/2010. 
440 DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2009, s. 470. 
441 JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 504. 
442 SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 222. 
443 Tamtéž. 
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4. Ústavní konformita předběžných opatření 

Na základě shora provedené analýzy řízení o nařízení předběžného opatření je 

zřejmé, že pozice navrhovatele a osoby, které má být uložena povinnost, nejsou 

v tomto řízení zásadně stejné. Nejen to tak může zapříčinit, že nařízeným předběžným 

opatřením bude zasaženo do ústavně zaručených práv nebo svobod.444 

Cílem této kapitoly však není poskytnout zevrubnou analýzu jednotlivých 

aspektů práva na spravedlivý proces, nýbrž se zaměřit na problematické stránky řízení 

o nařízení předběžného opatření ve světle práva na spravedlivý proces. 

Postupem času totiž bylo dovozeno, že ústavní stížnost je proti rozhodnutí 

odvolacího soudu o nařízení předběžného opatření vždy přípustná, neboť i nařízeným 

předběžným opatřením lze zasáhnout do ústavně zaručených práv nebo svobod.445 

Předmětem zkoumání Ústavního soudu v takovém případě je pak především to, zda 

nedošlo k zásahu do práva na spravedlivý proces, a to v rámci tzv. omezeného testu 

ústavnosti.446 Podstatou tohoto testu je přezkoumání, zda při nařízení předběžného 

opatření byla dána pravomoc soudu, zákonný podklad a zda se nejedná o zjevný 

projev svévole nebo zcela zásadní porušení základních zásad spravedlivého procesu 

ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny.447 

Obdobně jako se vyvíjela přípustnost ústavní stížnosti v rámci řízení o nařízení 

předběžného opatření, probíhala též diskuze o přípustnosti stížnosti k Evropskému 

soudu pro lidská práva, resp. o aplikovatelnosti čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy 

o lidských právech a základních svobodách. Evropský soud pro lidská práva nejprve 

podání stížnosti ani aplikovatelnost čl. 6 odst. 1 EÚLP nepřipouštěl, když poukazoval 

na skutečnost, že v tomto řízení se nerozhoduje o občanských právech a závazcích.448 

Stejně jako Ústavní soud však po určitém čase i Evropský soud pro lidská 

práva dospěl k závěru, že nelze vyloučit, že nařízeným předběžným opatření může být 

 
444 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 11. 1999, sp. zn. II. ÚS 221/98 nebo rozsudek ESLP ve věci 

RTBF proti Belgii ze dne 29. 3. 2011, stížnost č. 50084/06. 
445 Více viz kap. 3.7. 
446 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. III. ÚS 52/13. 
447 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2002, sp. zn. III. ÚS 394/01. 
448 Rozsudek ESLP ve věci Verlagsgruppe News GmbH proti Rakousku ze dne 16. 1. 2003, stížnost 

č. 62763/00. 
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zasaženo do práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 odst. 1 EÚLP.449 Především 

pak bylo upozorněno na to, že v rámci řízení o nařízení předběžného opatření může 

dojít k právní úpravě poměrů, která by sice měla být svojí povahou dočasná, nicméně 

může mít totožné účinky jako právní úprava poměrů vyplývající z konečného 

rozhodnutí ve věci samé. Je tak třeba zajistit, aby i v rámci tohoto řízení byly 

garantovány zásady spravedlivého procesu, zejména pak právo být slyšen.450 

Jak ostatně sám Ústavní soud opakovaně upozorňuje a připomíná, „základním 

smyslem předběžného opatření je ochrana toho, kdo o jeho vydání žádá, přičemž musí 

být respektována ústavní pravidla ochrany i toho, vůči komu předběžné opatření 

směřuje (čl. 90 Ústavy České republiky), avšak ochrana toho, vůči komu předběžné 

opatření má směřovat, nemůže dosáhnout takové míry, aby prakticky znemožnila 

ochranu oprávněných zájmů druhé strany.“451 

Ze shora uvedeného tak vyplývá, že hlavními problematickými aspekty řízení 

o nařízení předběžného opatření jsou nerovné postavení účastníků tohoto řízení, resp. 

omezené použití zásady kontradiktornosti, ale i upřednostnění rychlosti řízení 

před právem být slyšen a principem veřejnosti. Dále považuji za problematické 

omezení práva na přístup k soudu, a to kvůli institutu jistoty, a též i odůvodňování, 

resp. neodůvodňování, usnesení o nařízení předběžného opatření. 

4.1. Rovnost účastníků řízení a zásada kontradiktornosti 

Dle čl. 37 odst. 3 Listiny a čl. 96 odst. 1 Ústavy platí, že účastníci jsou si 

v řízení rovni, resp. mají v řízení rovná práva.452 Rovněž Evropský soud pro lidská 

práva považuje princip rovnosti účastníků za zásadní, když zdůrazňuje, že účastník 

řízení musí mít možnost hájit své zájmy a nesmí být zásadně staven do pozice, v níž 

by byl oproti ostatním účastníkům řízení ve zjevné nevýhodě (tzv. princip rovnosti 

zbraní).453 

 
449 Rozsudek ESLP ve věci Micallef proti Maltě ze dne 15. 10. 2009, stížnost č. 1756/06. 
450 Tamtéž. 
451 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2002, sp. zn. III. ÚS 394/01. 
452 Viz též ust. § 18 OSŘ. 
453 Rozsudek ESLP ve věci Dombo Beheer B.V. proti Nizozemí ze dne 27. 10. 1993, stížnost 

č. 14448/88. 
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Na princip rovnosti účastníků řízení pak navazuje zásada kontradiktornosti, 

jejíž podstatou je skutečnost, že účastníci řízení by měli mít rovné možnosti 

při předkládání tvrzení a důkazů na svou obranu.454 

V rámci řízení o nařízení předběžného opatření je však otázkou, zda skutečně 

dochází k naplnění principu rovnosti zbraní a zásady kontradiktornosti. Na tuto 

problematiku opakovaně poukazují též někteří autoři.455 Osobně se domnívám, že 

v určitých situacích lze upřednostnit jiné principy a zásady na úkor shora uvedených, 

nicméně nikdy by neměly být potlačeny více než je nutné pro naplnění smyslu toho 

kterého institutu. Ostatně sám Ústavní soud uvádí, že „ze zásady rovnosti účastníků 

řízení však nelze vyvozovat abstraktní postulát, že všichni účastníci řízení musí 

v každém okamžiku řízení současně disponovat určitým procesním prostředkem. 

V případě některých procesních prostředků plyne naopak z jejich povahy a účelu, že 

jejich uplatnění může být v dispozici pouze jedné strany. Tak tomu bude i v případě 

návrhu na předběžné opatření, neboť toto opatření slouží k zaručení projednatelnosti 

nároku a účinnosti případného poskytnutí soudní ochrany. (…) Protože však 

předběžné opatření je způsobilé významným způsobem zasáhnout do základních práv a 

svobod účastníka řízení, zákonná úprava řízení o nařízení předběžného opatření musí 

vytvořit procesní prostor, aby při reflektování účelu předběžného opatření byla 

současně zachována dotčenému účastníkovi řízení reálná možnost ochrany jeho práv 

ve vztahu k nařízenému předběžnému opatření.“456 

V řízení o nařízení předběžného opatření však dochází k tomu, že osoba, jíž by 

předběžným opatřením měla být uložena povinnost, nemá vůbec žádnou možnost se 

bránit proti nařízení předběžného opatření ex ante, resp. na počátku tohoto řízení se 

vyjádřit k návrhu na nařízení předběžného opatření, neboť ten jí je případně doručován 

až s usnesením o nařízení předběžného opatření, nebo není doručován vůbec, pokud 

návrhu nebylo vyhověno. Tento postup ale považuji za ústavně konformní, jelikož 

v opačném případě by institut předběžného opatření pozbyl svého smyslu, tedy 

tzv. momentu překvapení, čímž by mohl být účel předběžného opatření zmařen. 

 
454 Rozsudek ESLP ve věci Blücher proti České republice ze dne 11. 1. 2005, stížnost č. 58580/00. 
455 KŘIVÁČKOVÁ. J. Nad nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 16/09 ze dne 19. 1. 2010. Právní fórum. 

2010, č. 8, s. 400. 
456 Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/09. 



96 

Více kontroverzí nicméně vyvolává postup odvolacího soudu v situaci, kdy 

prvoinstanční soud návrhu na nařízení předběžného opatření (dle názoru odvolacího 

soudu nedůvodně) nevyhověl, a právě odvolací soud by toto chtěl napravit a návrhu 

naopak vyhovět, resp. změnit prvoinstanční rozhodnutí.457 Ústavní soud na tuto 

problematiku reagoval v již citovaném nálezu z roku 2010,458 když uzavřel, že takový 

postup nelze považovat za ústavně konformní, neboť zakládá velkou nerovnost 

v postavení účastníků řízení.459 Osoba, jíž by měla být odvolacím soudem uložena 

povinnost, totiž nemá v podstatě žádnou možnost se tomu bránit, když nemá možnost 

se k návrhu na nařízení předběžného opatření před rozhodnutím odvolacího soudu 

vyjádřit a ani se proti němu nemůže bránit podáním opravného prostředku, neboť 

usnesení odvolacího soudu o nařízení předběžného opatření doručením nabývá právní 

moci a dovolání proti němu není přípustné. Tím by dle názoru Ústavního soudu bylo 

porušeno právo na spravedlivý proces, konkrétněji princip rovnosti účastníků řízení a 

v podstatě i princip dvojinstančnosti řízení.460 Přičemž možnost podat návrh na zrušení 

nařízeného předběžného opatření ve smyslu ust. § 77 odst. 2 OSŘ z mého pohledu 

nepředstavuje dostatečné naplnění shora uvedených principů, neboť se nejedná 

o opravný prostředek.461 Navíc jedním z důvodů pro zrušení nařízeného předběžného 

opatření může být toliko pominutí důvodů, pro které bylo nařízeno (ty tak reálně 

musely existovat), nikoliv to, že tyto důvody vůbec nebyly dány.462 Stejně tak se jeví 

jako problematický ten fakt, že zrušení nařízeného předběžného opatření má účinky 

pouze ex nunc, nikoliv ex tunc.463 

Na tomto místě však musím zmínit i další nález Ústavního soudu, který shora 

uvedené závěry upřesnil v tom smyslu, že zde není dán absolutní zákaz odvolacímu 

soudu změnit prvoinstanční rozhodnutí (tedy předběžné opatření oproti 

prvoinstančnímu soudu nařídit), nicméně osoby, kterým by tímto odvolacím 

rozhodnutím měla být uložena povinnost, musí mít srovnatelné možnosti při uplatnění 

 
457 Více viz kap. 3.7. 
458 Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/09. 
459 Na to Ústavní soud reagoval zrušením ust. § 220 odst. 3 OSŘ, ve znění do 31. 3. 2011. 
460 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2010, sp. zn. III. ÚS 2481/10. 
461 Shodně HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 

s. 115. 
462 Ten důvod výslovně není uveden v OSŘ, nicméně některými autory byla dovozena jeho 

aplikovatelnost (viz LEVÝ, J. In SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. 

Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 320).  
463 KŘIVÁČKOVÁ. J. Nad nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 16/09 ze dne 19. 1. 2010. Právní fórum. 

2010, č. 8, s. 404. 
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svých tvrzení a námitek k návrhu na nařízení předběžného opatření.464 V přímé 

návaznosti na tento nález pak Ústavní soud vysvětlil, že těmito srovnatelnými 

možnostmi je povinnost soudu si vyžádat vyjádření osob, kterým by měla být uložena 

povinnost, ještě před rozhodnutím (odvolacího)465 soudu.466 

V takovém případě bych pak považovala za logické, že rozhodný stav 

při rozhodování odvolacího soudu bude vázán na stav, který je zde v době jeho 

rozhodování. Jenže Nejvyšší soud (po vydání shora citovaných nálezů) dovodil, že 

odvolací soud by měl výhradně přezkoumávat, zda prvoinstanční soud učinil 

na základě spisové dokumentace, kterou měl k dispozici v době svého rozhodování, 

věcně správné závěry.467 Ze závěrů Nejvyššího soudu by však ve vztahu ke shora 

uvedené situaci vyplývalo, že odvolací soud nemůže přihlédnout k tvrzením a 

důkazům předloženými právě osobami, které brojí proti nařízení předběžného 

opatření, neboť se v tomto případě aplikuje speciální úprava nepřípustnosti nových 

tvrzení a důkazů.468 

 Domnívám se tak, že pokud by se měly tyto závěry Nejvyššího soudu uplatnit 

ve shora uvedené situaci, bylo by nutné vždy volit cestu zrušení prvoinstančního 

rozhodnutí a vrácení spisu prvoinstančnímu soudu k novému (vyhovujícímu) 

rozhodnutí. Jedině tak by ve smyslu shora citovaných nálezů Ústavního soudu bylo 

osobám, kterým byla tímto prvoinstančním soudem uložena povinnost, umožněno se 

k návrhu na nařízení předběžného opatření vyjádřit, a to v odvolání proti usnesení 

o nařízení předběžného opatření, čímž by byla zajištěna jak rovnost účastníků řízení, 

tak i princip dvojinstančnosti řízení. 

K principu rovnosti účastníků ještě nutno doplnit, že zcela aktuální judikatura 

Ústavního soudu zmiňuje i případy, kdy je prvoinstančním soudem nařízeno 

 
464 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2015, sp. zn. III. ÚS 1318/15. 
465 Ústavní soud v předmětném nálezu výslovně nezmiňuje, že se jedná o odvolací řízení, nicméně 

z kontextu tohoto judikátu lze tuto skutečnost dovodit (shodně viz RATHOUSKÝ, O., PIAČKOVÁ, M. 

Předběžná opatření v judikatuře Ústavního soudu aneb postrádá návrh na nařízení předběžného opatření 

při respektování práva na spravedlivý proces smysl? In epravo.cz [online]. [cit. 2019-07-31]. Dostupné 

z: https://www.epravo.cz/top/clanky/predbezna-opatreni-v-judikature-ustavniho-soudu-aneb-postrada-

navrh-na-narizeni-predbezneho-opatreni-pri-respektovani-prava-na-spravedlivy-proces-smysl-

105227.html). 
466 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2016, sp. zn. II. ÚS 1847/16. 
467 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 

8. 3. 2017, k výkladu § 75c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve vztahu 

k rozhodování odvolacího soudu o odvolání proti usnesení soudu prvního stupně ve věci předběžného 

opatření, sp. zn. Cpjn 202/2016. 
468 Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. II. ÚS 2647/09. 
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předběžné opatření, načež osoba, které byla uložena povinnost, podá odvolání. 

V takovém případě platí, že toto odvolání by mělo být zasláno k vyjádření 

navrhovateli, aby i on mohl uvést argumenty na podporu prvoinstančního 

rozhodnutí.469 

4.2. Právo být slyšen a princip veřejnosti ústního jednání 

S principem rovnosti účastníků řízení a zásadou kontradiktornosti souvisí též 

fakt, že v rámci řízení o nařízení předběžného opatření zásadně není nařizováno ústní 

jednání, neboť občanský soudní řád výslovně určuje, že soud rozhoduje bez slyšení 

účastníků. Tento stav nelze bez dalšího hodnotit jako rozporný s právem 

na spravedlivý proces. S ohledem na čl. 38 odst. 2 Listiny a čl. 96 odst. 2 Ústavy, které 

je nutno vykládat ve světle čl. 6 odst. 1 EÚLP, je ale třeba přípustnost takového stavu 

dostatečně odůvodnit. 

Hlavními důvody pro nekonání veřejného ústního jednání jsou rychlost a smysl 

tohoto řízení. I Evropský soud pro lidská práva dovodil, že konání ústního jednání 

v rámci řízení o nařízení předběžného opatření by mohlo být na úkor rychlosti 

rozhodování, přičemž právě rychlost je v tomto řízení zcela zásadní.470 Navíc, pokud 

by bylo ústní jednání nařízeno, mohlo by to vést k tomu, že účel předběžného opatření 

bude zmařen, neboť předvoláním k tomuto jednání bude osoba, které by měla být 

případně uložena povinnost, upozorněna na tuto možnost. Tzv. moment překvapení 

pak zde nebude přítomen, což by mohlo vést k tomu, že do doby konání jednání, resp. 

rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření, taková osoba učiní kroky, které 

jsou s to zmařit proveditelnost navrhovaného předběžného opatření, pokud by posléze 

bylo skutečně nařízeno. 

Za zmínku však v této souvislosti stojí historická právní úprava. Již Exekuční 

řád 1896 umožňoval, aby byl odpůrce před nařízením předběžného opatření slyšen. 

V takovém případě pak posléze neměl možnost podat speciální opravný prostředek 

(odpor). Pokud však slyšen nebyl a poté podal odpor, bylo nařízeno jednání 

k prodiskutování přípustnosti a přiměřenosti zatímního opatření. Následně i OSŘ 1950 

 
469 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 719/18 nebo nález Ústavního soudu ze dne 

25. 6. 2019, sp. zn. III. ÚS 743/19. 
470 Rozsudek ESLP ve věci Udorovic proti Itálii ze dne 18. 5. 2010, stížnost č. 38532/02 nebo rozsudek 

ESLP ve věci Micallef proti Maltě ze dne 15. 10. 2009, stížnost č. 1756/06. 
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stanovoval, že shledal-li soud účelným slyšení některého účastníka řízení, mohl tak 

učinit, pokud to připouštěla povaha věci. Z mého pohledu by se tak jevilo účelné, aby 

soudci byla dána možnost nařídit ústní jednání, pokud to sezná za vhodné a účelné, 

nepříčí-li se takový postup účelu a smyslu tohoto řízení. 

4.3. Právo na přístup k soudu 

Dle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny a čl. 6 odst. 1 EÚLP platí, že každý má 

právo na to, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho 

přítomnosti projednána u nezávislého a nestranného soudu. Právě tato ustanovení jsou 

pak podstatou práva na přístup k soudu. 

Je zřejmé, že přístup k soudu nemůže být neomezený. Nicméně je nutno trvat 

na tom, že pokud už se tento přístup omezuje, musí pro to existovat závažný důvod. 

Je tak nezbytné, aby zde byl legitimní cíl, který má toto omezení sledovat. I tak ale 

nelze připustit, aby toto omezení zasahovalo do „samotné podstaty tohoto práva a 

krom toho mezi použitými prostředky a sledovanými cíli musí existovat rozumný 

(přiměřený) poměr.“471 

Zavedení institutu jistoty do občanského soudního řádu v roce 2005 je však 

přesně v tomto bodu problematické. Ačkoliv v roce 2009 došlo ke snížení paušální 

výše jistoty v obchodních i neobchodních věcech, je stále otázkou, zda i taková výše 

jistoty není s to odepřít přístup k soudu (denegatio iustitiae). Mnoho autorů se 

domnívá, že ano a tito navíc upozorňují na tu skutečnost, že institut jistoty byl 

historicky vždy spojen se soudcovským uvážením,472 resp. že skládání jistoty bylo 

vždy fakultativní a nikoliv obligatorní, jako je tomu dnes.473 

I přes shora uvedené byla právní úprava institutu jistoty v rámci řízení 

o nařízení předběžného opatření Ústavním soudem shledána jako ústavně 

konformní.474 Ústavní soud toliko konstatoval, že ten legitimní cíl (ve smyslu shora 

uvedeném) spočívá v zajištění náhrady škody a jiné újmy dle ust. § 77a OSŘ. Rovněž 

 
471 LAVICKÝ, P., STAVINOHOVÁ, J. Sankce v civilním právu procesním. Právní fórum. 2008, č. 5, 

s. 373. 
472 Např. ust. § 390 a násl. Exekučního řádu 1896, ust. § 223 OSŘ 1950. 
473 HRNČIŘÍK, V. Jistoty k zajištění náhrady škody a na náklady řízení, včetně problematiky jejich 

včasného, pozdějšího a pozdního složení. Právní rozhledy. 2013, číslo 21, s. 732. 
474 Usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 5. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 46/05. 
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zdůraznil, že k zabránění odepření přístupu slouží institut osvobození od povinnosti 

složit jistotu dle ust. § 75b odst. 3 OSŘ. 

Na druhou stranu však existují případy, kdy je potřeba nařídit předběžné 

opatření více než naléhavá, ale navrhovatel není schopen s ohledem na svou finanční 

situaci jistotu složit a zároveň ani není osvobozen od této povinnosti. V takových 

případech pak může být přístup k soudu opravdu odepřen.475 Někteří autoři proto 

polemizují s myšlenkou, že v takových případech by bylo možné přímo aplikovat 

čl. 6 odst. 1 EÚLP a v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva476 

upřednostnit právo na přístup k soudu před povinností složit jistotu.477 Osobně se 

domnívám, že tato myšlenka koresponduje i s právní úpravou incidentního osvobození 

od povinnosti složit jistotu ve smyslu ust. § 75b odst. 3 písm. e) OSŘ.478 V takové 

situaci totiž platí, že pokud je potřeba nařízení předběžného opatření natolik urgentní, 

nesmí povinnost složit jistotu způsobit nenapravitelné poškození práv navrhovatele.479 

To by měly mít obecné soudy při rozhodování o nařízení předběžného opatření vždy 

na paměti. 

Jsem si vědoma, že ani institut osvobození od povinnosti složit jistotu nemusí 

jít vždy vstříc právu na spravedlivý proces. V krajních případech totiž může docházet 

k tomu, že nebude spravedlivě vyváženo mezi potřebou nařídit předběžné opatření a 

potřebou zajistit případnou náhradu škody nebo jiné újmy. Nejen z tohoto důvodu se 

domnívám, že dřívější koncepce fakultativní jistoty byla vhodnější, neboť právě ta 

umožňovala soudci uvážit, zda potřeba nařídit předběžné opatření nepřevažuje 

nad potřebou složit jistotu s ohledem na možný vznik škody nebo jiné újmy. 

I přes shora uvedené soudím, že současnou právní úpravu lze považovat 

za ústavně konformní. Souhlasím s tím, že za legitimní cíl lze jistě považovat zajištění 

náhrady škody nebo jiné újmy, jak uvedl Ústavní soud. Nicméně z pohledu praxe je 

třeba zmínit ještě jeden zásadní aspekt, a to výjimečnost tohoto institutu. Právě 

zavedení povinnosti složit jistotu přispělo k tomu, že odborná i laická veřejnost začala 

 
475 LAVICKÝ, P., STAVINOHOVÁ, J. Sankce v civilním právu procesním. Právní fórum. 2008, č. 5, 

s. 373. 
476 Rozsudek ESLP ve věci Kreuz proti Polsku ze dne 19. 6. 2001, stížnost č. 28249/95. 
477 PEJCHAL, A. Civilní proces jako nástroj nalézání i tvorby práva. Bulletin advokacie. 2005, č. 10, 

s. 12. 
478 Více viz kap. 3.4.3 
479 DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2009, s. 434. 
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vnímat tento institut jako výjimečný, který nachází své místo v mimořádných 

situacích. Navíc předběžná opatření přestala být chápána jako běžná součást 

procesního postupu, který mnohdy neměl daleko k šikaně ostatních účastníků řízení.480 

Domnívám se tak, že institut jistoty, resp. jeho právní úpravy, lze vykládat ústavně 

konformním způsobem, pokud k němu obecné soudy nebudou přistupovat přehnaně 

formalisticky, proti čemuž dlouhodobě brojí Ústavní soud,481 a v případě, že dojdou 

k závěru, že by upřednostněním povinnosti složit jistotu mělo být odepřeno právo 

na přístup k soudu, měly by dát přednost právě tomuto právu. 

4.4. Právo na odůvodnění usnesení o nařízení předběžného opatření 

Ačkoliv v Ústavě ani Listině nenalezneme garanci práva na odůvodnění 

rozhodnutí, Evropský soud pro lidská práva i Ústavní soud ve své judikatuře toto 

právo opakovaně zmiňují. Někteří autoři dokonce dovozují, že právo na odůvodnění 

vyplývá přímo z čl. 6 odst. 1 EÚLP, přestože tam není výslovně uvedeno.482 Obecně 

však dle mého názoru je možno říci, že toto právo je součástí práva na spravedlivý 

proces, neboť jak někteří odborníci zdůrazňují „soudní rozhodnutí bez odůvodnění je 

jen část díla, je to zmetek.“483 

Ústavní soud pak dlouhodobě zastává názor, že rozsudky je třeba odůvodňovat, 

neboť jedině tak bude zaručeno právo na spravedlivý proces.484 Ohledně 

odůvodňování usnesení je však judikatura Ústavního soudu skromnější. Nicméně 

potřebu odůvodňovat též usnesení, zejména to o nařízení předběžného opatření, 

zdůrazňuje i mnoho autorů, když uvádí, že je třeba konkrétní ustanovení občanského 

soudního řádu vykládat vždy v souladu s jejich smyslem a účelem, a to tak, že 

přednost by měla být vždy dána výkladu, který je ústavně konformní.485 

V první řadě musím předeslat, že znění ust. § 169 odst. 2 OSŘ po přijetí 

tzv. souhrnné novely OSŘ nepovažuji za vhodné, neboť dává soudci možnost usnesení 

 
480 JIRSA, J. Předběžná opatření – účelná i zneužitelná zbraň. Právní fórum. 2009, č. 9, s. 364. 
481 Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2012, sp. zn. II. ÚS 3805/11. 
482 LAVICKÝ, P. Odůvodňování usnesení v civilním soudním řízení. Právní fórum. 2009, č. 1, s. 8. 
483 WINTEROVÁ, A. Nad perspektivami českého civilního procesu. Právní rozhledy. 2008, č. 19, 

s. 710. 
484 Nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. III. ÚS 290/06. 
485 LAVICKÝ, P. Odůvodňování usnesení v civilním soudním řízení. Právní fórum. 2009, č. 1, s. 6 

nebo ŘÍHA, M. Povinnost soudu odůvodnit rozhodnutí o nařízení předběžného opatření. Právní 

rozhledy. 2010, č. 11, s. 403. 
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o nařízení předběžného opatření neodůvodnit.486 Na nevhodné znění tohoto ustanovení 

bylo přitom upozorňováno ještě před vejitím této novely v účinnost.487 

Z mého pohledu by v tomto případě neměla být soudci umožněna diskrece. 

Naopak by právě s ohledem na charakter předběžných opatření toto usnesení mělo být 

(alespoň stručně) odůvodněno vždy. Nelze se též dle mého názoru odvolávat 

na rychlost rozhodnutí, jelikož stručné odůvodnění, při úvaze soudu o důvodnosti 

návrhu na nařízení předběžného opatření, nezabere mnoho času.488 

Odůvodňování rozhodnutí soudu má svůj význam i pro transparentnost 

rozhodování, jeho kontrolu a přezkoumatelnost, pokud je namítána jeho 

nesprávnost.489 To je patrné především u usnesení o nařízení předběžného opatření, 

jelikož je více než pravděpodobné, že osoba, jíž byly tímto usnesením uloženy 

povinnosti, se proti němu odvolá. Pro posouzení, zda by podané odvolání mohlo mít 

šanci na úspěch, je důležité, aby odvolatel věděl, na základě jakých tvrzení a důkazů 

prvoinstanční soud dospěl k závěru, že návrh na nařízení předběžného opatření je 

důvodný. Odůvodnění by totiž ve standardním řízení dle části třetí OSŘ mělo 

osvědčovat, že soud věnoval případu, resp. návrhům účastníků řízení, náležitou 

pozornost, vyslechl je a posoudil všechny předložené důkazy i tvrzení.490 O to více by 

pak měl být kladen důraz na povinnost odůvodnit usnesení o nařízení předběžného 

opatření, neboť ten který soudce rozhoduje bez slyšení účastníků, neprovádí 

dokazování v procesním smyslu a osoba, jíž byla uložena povinnost, se tak může 

pouze z odůvodnění takového usnesení dozvědět úvahy soudce, které ho vedly 

k vyhovění návrhu na nařízení předběžného opatření.491 

Ze shora uvedených důvodů se tak shodně s Ústavním soudem domnívám, že 

usnesení o nařízení předběžného opatření by mělo být odůvodňováno vždy, jinak by 

mohlo dojít k porušení práva na spravedlivý proces.492  

 
486 Více viz kap. 3.6.2. 
487 JIRSA, J. Perspektivy českého civilního procesu. Právní rozhledy. 2008, č. 12, s. 427. 
488 Shodně nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1554/08. 
489 Rozsudek ESLP ve věci Garcia Ruiz proti Španělsku ze dne 21. 1. 1999, stížnost č. 30544/96. 
490 LAVICKÝ, P. Odůvodňování usnesení v civilním soudním řízení. Právní fórum. 2009, č. 1, s. 9. 
491 Tamtéž, s. 13. 
492 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1554/08. 
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5. Právní úprava předběžných opatření v zahraničních 

právních řádech 

Podíváme-li se do minulosti, zjistíme, že právní úprava předběžných opatření 

doznala v průběhu času určitých změn. Počátky této právní úpravy sahají až 

do 18. století, kdy na našem území platil Josefínský soudní řád z roku 1781. Posléze 

došlo k výraznějšímu posunu s příchodem Exekučního řádu z roku 1896, který se 

věnoval předběžným opatřením (resp. zatímním opatřením) mnohem podrobněji, a 

jeho úprava tak byla velmi propracovaná. Lze říci, že právě tato právní úprava pak 

posloužila jako základ pro současnou právní úpravu. 

S ohledem na shora uvedené je zřejmé, že na současnou právní úpravu řízení 

o nařízení předběžného opatření měl zásadní vliv historický vývoj na našem území. 

Proto jsem se v rámci této komparační kapitoly rozhodla zaměřit na právní úpravu 

sousedních států, a to Spolkové republiky Německo a Slovenské republiky, neboť 

právní úpravou prvně uvedeného státu byla naše právní úprava mnohokráte 

inspirována a s druhým uvedeným státem nás pojí společný historický vývoj. Právě 

na něm tak lze ukázat vývoj právní úpravy civilního procesu, potažmo předběžných 

opatření, v posledních letech, i to, jestli se od sebe nějak významně začaly odlišovat či 

nikoliv. Záměrně se pak nevěnuji právní úpravě Rakouské republiky, neboť v ní je 

doposud účinný Exekuční řád 1896, jehož právní úpravě jsem se již podrobně 

věnovala.493 

Cílem této kapitoly pak není podat zevrubný popis zahraničních právních 

úprav, nýbrž se zaměřit pouze na ty aspekty právní úpravy, které jsou oproti právní 

úpravě České republiky odlišné. 

5.1. Právní úprava ve Spolkové republice Německo 

Právní úprava civilního procesu Spolkové republiky Německo je obsažena  

v německém občanském soudním řádu Zivilprozessordnung, ze dne 30. 1. 1877, 

BGB1 I S. 1151, ve znění účinném od 21. 6. 2019 (dále jen „ZPO“).494 

 
493 Více viz kap. 2.1. 
494 Orig. Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 

3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 26 des Gesetzes vom 21. Juni 
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Německá koncepce právní úpravy předběžných opatření je pak v zásadě shodná se 

současnou rakouskou právní úpravou, o které již bylo pojednáno. Tato koncepce 

vychází z předpokladu, že soud by, mimo nalézání práva a výkonu těchto práv, měl 

zajišťovat i možnost realizace těchto práv.495 Tomu pak odpovídá právní úprava 

předběžných opatření, která je obsažena v osmé knize ZPO věnující se exekucím. 

Německá právní úprava pak rozlišuje mezi arestem (neboli obstávkou) dle ust. 

§ 916 až 934 ZPO a předběžnými opatřeními dle ust. § 935 až § 945b ZPO. Ačkoliv 

by se na první pohled mohlo dle názvu těchto institutů zdát, že arest nemá 

s předběžnými opatřeními, tak jak je známe z tuzemské právní úpravy, nic společného, 

opak je pravdou. Právě arest totiž slouží k zajištění výkonu rozhodnutí v případě, že je 

zde obava z jeho ohrožení.496 Vždy se pak musí jednat o peněžitou pohledávku. 

Naopak předběžná opatření míří na situace, kdy je třeba prozatímně upravit sporný 

poměr nebo zajistit nárok na předmětné (nepeněžité) plnění.497 

Právní úprava řízení ve věci arestu je podrobnější, což je vidno z počtu 

ustanovení. I proto se tato právní úprava dle ust. § 936 ZPO použije též v řízení 

o nařízení předběžného opatření. 

Oproti tuzemské právní úpravě nalezneme v německé právní úpravě několik 

odlišností. První z nich spočívá v tom, že se v rámci těchto řízení pravidelně koná 

ústní jednání (ust. § 922 a § 937 ZPO). Je samozřejmě možné rozhodnout i bez něho, 

to však ZPO považuje za výjimku z pravidla.498 

V rámci ústního jednání dochází k projednání návrhu a rozhodnutí o něm 

formou rozsudku. Pokud ústní jednání nařízeno není, rozhoduje se formou usnesení 

(ust. § 922 ZPO). Další zvláštností je možnost soudu si před rozhodnutím vyžádat 

vyjádření druhé strany, pokud to nebrání účelu arestu nebo předběžného opatření.499 

 
2019 (BGBl. I S. 846) geändert worden ist. In gesetze-im-internet.de [online]. [cit. 2019-08-09]. 

Dostupné z: https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html. 
495 HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 20. 
496 Tamtéž, s. 21. 
497 JÄGER, J. Řízení ve věci poskytnutí předběžné právní ochrany v německém a českém právu. Právní 

rozhledy. 1998, číslo 5, s. 220. 
498 HEINZE, M. In LÜKE, G., WAX, P. Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung mit 

Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen.  Band 3: §§ 803 – 1066. 2. Auflage. München: C. H. 

Beck, 2001, s. 717. 
499 HRNČIŘÍK, V. O neústavnosti a nepromyšlenosti právní úpravy předběžného opatření podle 

občanského soudního řádu. Právní rozhledy. 2010, číslo 10, s. 357. 
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Volnou úvahou soudce disponuje i ohledně stanovení povinnosti navrhovateli 

složit jistotu v soudem určené výši (ust. § 921 a § 925 ZPO). Splněním této povinnosti 

tak soud podmiňuje nařízení arestu nebo předběžného opatření. Je tak zřejmé, že 

institut jistoty je na rozdíl od tuzemské právní úpravy koncipován jako fakultativní.500 

To, zda se v řízení koná ústní jednání, určuje i přípustnost opravných 

prostředků. Pokud totiž ústní jednání nařízeno nebylo, je osoba, jíž byla usnesením 

uložena povinnost, oprávněna podat tzv. odpor (ust. § 924 ZPO). Pokud je odpor 

podán, rozhoduje se o návrhu v podstatě znovu, a to při ústním jednání, přičemž platí, 

že v rámci tohoto „přezkumu“ je rozhodující stav v době tohoto rozhodování, mohou 

tak být předkládány i nové důkazy a předneseny nové skutečnosti.501 Ten který soudce 

pak zkoumá, zda arest, resp. předběžné opatření, měl být vydán a je po právu.502 

Z toho vyplývá, že jedním z důvodů pro zrušení nařízeného arestu nebo předběžného 

opatření je i ta skutečnost, že důvody pro jejich nařízení vůbec nebyly v době 

původního rozhodování naplněny. 

V případě, že se ale ústní jednání konalo, popř. se konalo až na základě 

podaného odporu, rozhoduje soud formou rozsudku, proti němuž je odvolání vždy 

přípustné.503 Tedy i v případě, že byl podán odpor, má tato osoba opět právo podat 

opravný prostředek (odvolání). 

S ohledem na shora uvedené lze dle mého názoru říci, že právní úprava 

obsažená v ZPO oproti té v OSŘ mnohem lépe naplňuje právo na spravedlivý proces, 

když ve větší míře zajišťuje princip rovnosti účastníků řízení, právo být slyšen, 

veřejnost projednání, a dokonce lépe odpovídá i zásadě kontradiktornosti. To dokazuje 

i ta skutečnost, že právě shora uvedeným odlišnostem, resp. úpravě těchto institutů 

v naší právní úpravě a jejich problematickým aspektům, jsem se již věnovala výše.504 

 
500 HRNČIŘÍK, V. O neústavnosti a nepromyšlenosti právní úpravy předběžného opatření podle 

občanského soudního řádu. Právní rozhledy. 2010, číslo 10, s. 358. 
501 BAUMBACH, A., LAUTERBACH, W., ALBERS, J., HARTMANN, P., SCHMIDT, U. 

Zivilprozessordnung: mit FamFG, GVG und anderen Nebengesetzen. 77. neu bearbeitete Auflage. 

München: C. H. Beck, 2019, s. 2651. 
502 HRNČIŘÍK, V. O neústavnosti a nepromyšlenosti právní úpravy předběžného opatření podle 

občanského soudního řádu. Právní rozhledy. 2010, číslo 10, s. 353. 
503 HEINZE, M. In LÜKE, G., WAX, P. Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung 

mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen.  Band 3: §§ 803 – 1066. 2. Auflage. München: C. H. 

Beck, 2001, s. 726. 
504 Více viz kap. 4. 
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5.2. Právní úprava ve Slovenské republice 

Právní úprava civilního procesu Slovenské republiky je obsažena v „novém“ 

občanském soudním řádu, tedy v zákoně č. 160/2015 Z. z., civilný sporový poriadok, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „CSP“), který je účinný od 1. 7. 2016. Na první 

pohled tak vidíme, že Slovenská republika je, minimálně na první pohled, ve vývoji 

civilního procesu mnohem dál oproti naší, teprve připravované, rekodifikaci civilního 

procesu. 

Právní úpravu předběžných opatření pak nalezneme v části třetí týkající se 

zvláštních procesních postupů a hlavě třetí nazvané „Neodkladné opatrenia, 

zabezpečovacie opatrenia a iné opatrenia súdu.“ Přičemž posledně uvedené 

odpovídají našemu zajištění důkazů dle ust. § 78 a násl. OSŘ. 

Slovenská právní úprava tak rozlišuje mezi neodkladnými opatřeními dle ust. 

§ 324 a násl. CSP a zabezpečovacími opatřeními dle ust. § 343 a 344 CSP. 

Neodkladná opatření pak můžeme přirovnat k našim předběžným opatřením. Naopak 

obdobu zabezpečovacích opatření naše právní úprava nezná, neboť ta se týkají zřízení 

zástavního práva na věcech, právech nebo jiných majetkových hodnotách dlužníka 

na zabezpečení peněžité pohledávky věřitele, pokud je zde obava, že by exekuce byla 

ohrožena. Subsidiárně se pak použijí ustanovení týkající se řízení o nařízení 

neodkladných opatření (ust. § 344 CSP). 

Oproti české právní úpravě nalezneme ve té slovenské několik odlišností. První 

z nich je obsažena hned v úvodním ustanovení týkajícím se neodkladných opatření, 

když je zde uvedeno, že neodkladná opatření lze nařídit i po skončení řízení (ust. 

§ 324 odst. 1 CSP). Neodkladné opatření v každém případě však soud nařídí pouze 

tehdy, pokud nelze daného účelu dosáhnout prostřednictvím zabezpečovacího opatření 

(ust. § 324 odst. 3 CSP). 

Další zvláštností je vymezení obsahu neodkladných opatření v ust. § 325 CSP. 

Ač jsou nesporná řízení upravena v samostatném předpisu, tedy v zákoně 

č. 161/2015 Z. z., civilný mimosporový poriadok, ve znění pozdějších předpisů, 

obsahuje CSP mimo jiné možnost nařídit neodkladná opatření, zjednodušeně řečeno, 

ve věcech domácího a obdobného násilí, když uvádí, že neodkladným opatřením lze 
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nařídit konkrétní osobě zákaz vstupu do obydlí nebo na pracoviště navrhovatele, zákaz 

navrhovatele kontaktovat či se k němu vůbec přibližovat. 

Za pozornost dále stojí ust. § 329 CSP, které stanovuje, že o návrhu na nařízení 

neodkladného opatření soud rozhoduje bez slyšení a vyjádření účastníků řízení a 

bez nařízení ústního jednání. Nicméně, pokud soud sezná nařízení jednání za vhodné a 

účelné, může tak učinit, avšak musí si předem posoudit, zda svým postupem 

nedůvodně nevytvoří prostor ke zmaření účelu neodkladného opatření osobě, které má 

být neodkladným opatřením uložena povinnost.505 Naopak v případě, že odvolací soud 

rozhoduje o odvolání proti usnesení o zamítnutí návrhu na nařízení neodkladného 

opatření, je nutno dát této osobě prostor pro vyjádření se k návrhu i k odvolání. 

Na rozdíl od naší úpravy je ten který soudce v souladu s ust. § 328 odst. 2 CSP 

povinen rozhodnout o návrhu na nařízení neodkladného opatření v delší lhůtě, a to až 

30 dnů,506 a dále je soudci dána volná úvaha ohledně toho, zda navrhovateli uloží 

povinnost podat návrh na zahájení řízení ve věci samé, pokud nařídí neodkladné 

opatření před zahájením řízení (ust. § 336 CSP). Výslovně je tak uvedeno, že tuto 

povinnost není třeba ukládat, pokud je zde předpoklad, že neodkladným opatřením je 

možné dosáhnout trvalé úpravy poměrů účastníků. V takovém případě je však nutno 

osobu, jíž byla uložena povinnost, poučit o možnosti podat žalobu ve věci samé. 

Ze shora uvedeného je tak zřejmé, že slovenská právní úprava nevnímá institut 

neodkladných opatření jako naprosto bezprostřední, a hlavně dočasné řešení nastalé 

situace, což dle mého nelze hodnotit kladně, neboť tím je částečně popírána podstata 

tohoto institutu. Naopak oceňuji výslovné zakotvení možnosti nařídit ústní jednání a 

poskytnutí prostoru pro vyjádření všem účastníkům řízení, pokud soud takový postup 

sezná za účelný a nebránící účelu neodkladných opatření. 

Nutno nad rámec shora uvedeného dodat, že aktuální slovenská právní úprava 

neobsahuje institut jistoty. Ač se domnívám, že dosavadní česká právní úprava jistoty 

v tomto řízení není nejvhodnější, nepovažuji za vhodné tento institut zcela vypustit, 

neboť pak se lze jen těžko v určitých případech domoci náhrady škody nebo jiné újmy.  

 
505 SEDLAČKO, F. In ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J, MESIARKINOVÁ, S., 

BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 

2016, s. 1119. 
506 Vyjma rozhodování o návrhu na nařízení nedokladného opatření ve věci domácího násilí, zde je 

lhůta 24 hodin – viz ust. § 325 odst. 2 písm. e) CSP. 
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6. Věcný záměr CŘS a úvahy de lege ferenda 

Vzhledem k tomu, že v současnosti probíhají intenzivní práce na nové právní 

úpravě civilního procesu, rozhodla jsem se tuto poslední kapitolu věnující se úvahám 

de lege ferenda pojmout poněkud netradičně. Z předchozích kapitol této práce totiž 

vyplynulo několik problematických aspektů řízení o nařízení předběžného opatření. 

Právě tyto problematické aspekty pak byly předmětem mých úvah o budoucí právní 

úpravě. Avšak s ohledem na již existující návrh Věcného záměru civilního řádu 

soudního (dále jen „Věcný záměr CŘS“)507 jsem se rozhodla tyto své úvahy 

promítnout do navrhované budoucí právní úpravy civilního procesu, potažmo řízení 

o nařízení předběžného opatření, neboť se domnívám, že právě teď je ten nejvhodnější 

čas k posouzení, zda je navrhovaná právní úprava vhodná a reflektuje nedostatky 

dosavadní právní úpravy obsažené v občanském soudním řádu. 

V této kapitole je proto pozornost soustředěna výhradně na řízení o nařízení 

předběžného opatření, tedy části páté Věcného záměru CŘS věnující se zvláštním 

způsobům řízení, která je rozdělena na řízení ve věci samé (smírčí a rozkazní řízení) a 

prozatímní ochranu (předběžná opatření a ochrana držby).508 Je tak zřejmé, že zůstala 

zachována koncepce tohoto řízení jako součásti civilního sporného řízení, avšak došlo 

ke sjednocení právní úpravy tohoto řízení, když napříště by mělo být komplexně 

upraveno pouze na jednom místě v tomto předpisu. 

Sami tvůrci Věcného záměru CŘS předesílají, že navrhovaná právní úprava by 

měla lépe reflektovat a odpovídat požadavkům práva na spravedlivý proces, neboť 

dosavadní právní úprava se jeví jako nevyhovující, když „na jedné straně příliš 

omezuje dosažitelnost předběžného opatření (požadavkem prokázat důvod 

předběžného opatření, paušálním požadavkem kauce nebo nemožností odstranit vady 

návrhu), na druhé straně příliš omezuje odpůrcovo právo na slyšení (jeho 

kategorickým vyloučením před vydáním předběžného opatření) a nezachovává rovnost 

zbraní (stanovením lhůt jen ve prospěch navrhovatele, nemožností odvrátit předběžné 

opatření složením jistoty).“509 

 
507 Věcný záměr civilního řádu soudního. In crs.justice.cz [online]. [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf. 
508 Pro lepší orientaci jsou citované body Věcného záměru CŘS uvedeny v Příloze č. 1 této práce. 
509 Věcný záměr CŘS, s. 280. 
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6.1. Předpoklady pro nařízení předběžného opatření 

Z dosavadní právní úpravy vyplývá, že předběžné opatření zásadně nelze 

nařídit v situaci, kdy bylo ve věci samé již pravomocně rozhodnuto. Oproti tomu 

Věcný záměr CŘS v bodu 414 stanovuje, že předběžné opatření je možno nařídit i 

po právní moci rozsudku, neuplynula-li dosud lhůta k plnění. Výslovné zakotvení této 

možnosti, tedy rozšíření použitelnosti předběžného opatření, lze jistě považovat 

za pozitivní, přesto je třeba se zamyslet nad jeho proveditelností. 

Domnívám se totiž, že využitelnost předběžných opatření po právní moci 

rozhodnutí ve věci samé je omezená, a to s ohledem na běh času. Ačkoliv je v tomto 

řízení kladen velký důraz na rychlost rozhodování, nejsem si jista, zda je v tomto 

případě možné, aby o podaném návrhu na nařízení předběžného opatření bylo 

rozhodnuto před nabytím vykonatelnosti rozhodnutí ve věci samé. 

Nicméně i tak považuji zakotvení této možnosti za pozitivní, neboť nelze 

předem vyloučit, že soudem bude stanovena dlouhá lhůta k plnění a nařízené 

předběžné opatření v takovém případě bude mít zásadní význam pro realizaci 

soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce. 

6.2. Návrh na nařízení předběžného opatření 

Bod 418 Věcného záměru CŘS vyjmenovává náležitosti návrhu na nařízení 

předběžného opatření, když uvádí, že mimo obecných náležitostí musí tento návrh 

obsahovat i specifikaci žaloby, která bude následovat, či která již byla podána. 

Vzhledem k tomu, že doposud byla povinnost vyjádřit se alespoň stručně k žalobě 

ve věci samé dovozena pouze judikaturně,510 tak její výslovné zakotvení hodnotím 

jako vhodné a účelné. 

Stejně tak oceňuji, že Věcný záměr CŘS již nevylučuje možnost užití výzvy 

k odstranění vad (viz bod 42). Především tak v situacích, kdy návrh neobsahuje 

všechny formální náležitosti, ale zároveň je zřejmé, že potřeba nařídit předběžné 

opatření je velmi naléhavá, bude tato úprava nacházet své místo. Tím bude 

navrhovateli umožněno dosáhnout brzkého nařízení předběžného opatření, a to 

 
510 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 3. 2000 sp. zn. 7 Cmo 237/2000. 
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mnohdy i rychleji, než kdyby po odmítnutí vadného návrhu podal návrh nový a již 

bezvadný. 

6.3. Jistota k zajištění náhrady újmy 

Ohledně koncepce jistoty se Věcný záměr CŘS vrací k „osvědčené“ 

fakultativnosti, když v bodu 423 uvádí, že ten který soudce může podmínit nařízení 

předběžného opatření složením přiměřené jistoty zohledňující újmu hrozící odpůrci 

nebo třetí osobě. Vrácení se k této koncepci vnímám jako velmi pozitivní, neboť 

dosavadní koncepce jistoty je neustále terčem kritiky, k čemuž jsem se již podrobně 

vyjadřovala v předchozích kapitolách.511 Napříště tak bude soudu umožněno posoudit 

konkrétní okolnosti daného případu a zabránit tak případům, kdy by dnes navrhovateli 

bylo odepřeno právo na přístup k soudu v rozporu s právem na spravedlivý proces. 

Vzhledem ke shora uvedenému pak bod 418 Věcného záměru CŘS výslovně 

umožňuje navrhovateli, aby důvody, pro které by ten který soudce neměl podmínit 

nařízení předběžného opatření složením jistoty, uvedl přímo ve svém návrhu. To 

považuji za vhodné, jelikož uvedení těchto důvodů může ovlivnit úvahy soudce 

o případném uložení povinnost složit jistotu, resp. její výši. 

6.4. Lhůta pro rozhodnutí 

Co naopak ve Věcném záměru CŘS postrádám, je stanovení maximální lhůty 

pro rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření. Ač jeho tvůrci upozorňují, 

že stanovení konkrétní lhůty pro rozhodnutí není v okolních zemích obvyklé,512 

domnívám se, že určitý limit pro rozhodnutí, jak prvoinstančního soudu, tak především 

i druhoinstančního soudu, by měl být dán, i kdyby měl být delší než ten, který 

obsahuje dosavadní právní úprava.513 Obávám se totiž, že zakotvení pouhé 

„bezodkladnosti“ rozhodování by si ten který soudce mohl vykládat rozdílně, což by 

mohlo vést k nedůvodným průtahům. 

 
511 Viz kap. 3.4.3 a 4.3. 
512 Věcný záměr CŘS, s. 285. 
513 Shodně JIRSA, J. Předběžná opatření – účelná i zneužitelná zbraň. Právní fórum. 2009, č. 9, s. 367. 
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6.5. Rozhodující stav pro rozhodnutí 

Stejně tak ve Věcném záměru CŘS postrádám výslovné určení rozhodujícího 

stavu pro rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření, popř. o odvolání 

proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto o tomto návrhu. 

Přestože jeho tvůrci uvádí, že takové ustanovení není třeba, jelikož z právní 

úpravy řízení o stížnosti, kterou Věcný záměr CŘS zakotvuje jako řádný opravný 

prostředek proti usnesením prvoinstančního i druhoinstančního soudu (viz bod 359 a 

násl. Věcného záměru CŘS), vyplývá zákaz novot,514 jsem toho názoru, že výslovné 

zakotvení rozhodujícího stavu by mohlo předejít možným aplikačním nejasnostem. 

6.6. Rozsah dokazování 

Bod 421 Věcného záměru CŘS pak stanovuje, že je třeba osvědčit jak existenci 

práva, kterému má být poskytnuta ochrana, tak existenci důvodů pro nařízení 

předběžného opatření. Oproti dosavadní právní úpravě tak napříště postačí nižší míra 

jistoty ohledně pravděpodobnosti existence potřeby zajistit právo navrhovatele nebo 

zatímní úpravy poměrů účastníků řízení. 

Nutno říci, že ve své praxi ani odborné literatuře jsem se nesetkala s tím, že by 

prokazování důvodů pro nařízení předběžného opatření bylo podrobeno kritice anebo 

by s ním v praxi byly spojeny nějaké problémy, resp. že by toto prokazování 

omezovalo dosažitelnost nařízení předběžného opatření, jak uvádí tvůrci Věcného 

záměru CŘS. Osobně se domnívám, že zakotvení osvědčování důvodů pro nařízení 

předběžného opatření namísto prokazování těchto důvodů v praxi nepřinese nějaký 

zásadní posun, neboť vždy je přesvědčení o pravděpodobnosti existence těchto důvodů 

spojeno se subjektivními úvahami toho kterého soudce a troufám si říci, po diskuzi se 

zkušenějšími kolegy ze soudu, že mezi prokazováním a osvědčováním nevidím 

zásadního rozdílu při svých úvahách o důvodnosti navrhovaného předběžného 

opatření. 

 
514 Věcný záměr CŘS, s. 286. 
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6.7. Slyšení účastníků řízení 

Další pozitivní změnou je diskreční právo soudce obsažené v bodu 420 

Věcného záměru CŘS, které mu umožňuje nařídit ústní jednání ještě před rozhodnutím 

o návrhu na nařízení předběžného opatření, pokud tento postup neodporuje účelu 

předběžného opatření, resp. není třeba zachovat tzv. moment překvapení.515 Nicméně 

je třeba dodat, že takových případů není mnoho, i proto je zřejmě preferováno 

rozhodování bez nařízení ústního jednání (bez stanovení roku k projednání). 

Naopak jako pravidlo Věcný záměr CŘS zavádí, že odpůrci by měla být vždy 

dána možnost se k návrhu vyjádřit, pokud tomu opět nebrání účel předběžného 

opatření. Přičemž dle bodu 418 Věcného záměru CŘS platí, že navrhovatel může 

přímo v návrhu na nařízení předběžného opatření uvést důvody pro to, aby soud 

neumožnil odpůrci se k tomuto návrhu vyjádřit. 

Zakotvení možnosti nařídit ústní jednání a povinnosti umožnit odpůrci se 

k návrhu na nařízení předběžného opatření vyjádřit považuji s ohledem na shora 

uvedené rozhodně za prospěšné a mnohem lépe odpovídající principu rovnosti 

účastníků řízení i zásadě kontradiktornosti než dosavadní právní úprava.516 

6.8. Odůvodnění usnesení o nařízení předběžného opatření 

Tvůrci Věcného záměru CŘS rovněž reflektovali stávající nevyhovující znění 

ust. § 169 odst. 2 OSŘ, které výslovně umožňuje soudci neodůvodnit usnesení 

o nařízení předběžného opatření, ačkoliv byl judikaturou Ústavního soudu dovozen 

opak. Ti tak přímo uvedli, že „usnesení ve věci předběžného opatření musí vždy 

obsahovat odůvodnění.“517 To lze bez jakýchkoliv výhrad hodnotit jako pozitivní a je 

tak třeba tvůrce Věcného záměru CŘS ocenit za to, že při vypracování Věcného 

záměru CŘS zohlednily dosavadní judikaturu Ústavního soudu.518 

 
515 Věcný záměr CŘS, s. 286. 
516 Viz kap. 4.1 a 4.2. 
517 Věcný záměr CŘS, s. 200-201. 
518 Viz kap. 4.4. 
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6.9. Opravné prostředky  

K problematice opravných prostředků v rámci řízení o nařízení předběžného 

opatření, resp. o nepřípustnosti řádného opravného prostředku v situaci, kdy je 

předběžné opatření nařízeno až odvolacím soudem, jsem se vyjadřovala ne příliš 

pochvalně již výše.519 Tento nedostatek, resp. mezeru v současné právní úpravě, však 

bohužel navrhovaná právní úprava nezohlednila. 

O návrhu na nařízení předběžného opatření bude soud napříště rozhodovat též 

formou usnesení, proti němuž bude přípustné nikoliv odvolání, ale stížnost dle 

bodu 359 a násl. Věcného záměru CŘS. Problematické je ovšem to, že řízení 

o stížnosti ve vztahu k řízení o nařízení předběžného opatření není nijak speciálně 

upraveno, když bod 375 Věcného záměru CŘS předpokládá, že pokud je stížnost 

důvodná, (stížnostní, resp. odvolací) soud napadené usnesení změní. 

Přitom právě připuštění možnosti změnit prvoinstanční usnesení o nevyhovění 

návrhu na nařízení předběžného opatření na usnesení vyhovující je sporné a již 

několikrát jsem zdůrazňovala, že v takových situacích by mělo být upřednostněno 

zrušení prvoinstančního usnesení a vrácení spisu tomuto soudu k novému rozhodnutí, 

aby bylo dané osobě zachováno právo podat řádný opravný prostředek, nově tedy 

stížnost, neboť další stížnost ani dovolání nejsou proti rozhodnutí o stížnosti (vyhovění 

návrhu na nařízení předběžného opatření) přípustné. 

Na základě shora uvedeného soudím, že navrhovaná právní úprava stížnostního 

řízení ve vztahu k řízení o nařízení předběžného opatření není domyšlená a 

nereflektuje stávající nedostatky v podobě nemožnosti podat řádný opravný prostředek 

proti (druhoinstančnímu) usnesení, jímž bylo předběžné opatření nařízeno. Sice je 

odpůrce oprávněn podat návrh na zrušení předběžného opatření, nicméně se nejedná 

o řádný opravný prostředek a nelze tak navrhovanou právní úpravu považovat 

za vhodnou. 

 
519 Viz kap. 3.7 a 4.1. 



114 

6.10. Zrušení nařízeného předběžného opatření 

Věcný záměr CŘS dále opouští od dvojkolejnosti zániku, resp. zrušení 

nařízeného předběžného opatření. Jako důvod pro sjednocení tvůrci uvádí právní 

jistotu, kdy napříště o zrušení nařízeného předběžného opatření rozhoduje vždy soud, 

a to jak bez návrhu ze zákonných důvodů (bod 425), tak na návrh navrhovatele 

bez dalšího a na návrh odpůrce ze zákonných důvodů (bod 426). Osobně soudím, že 

lze navrhovanou úpravu považovat za vhodnou, neboť tak bude rovnou najisto 

postaveno, k jakému datu bylo nařízené předběžné opatření zrušeno, a nebude tak 

třeba žádat o vydání potvrzení o zániku předběžného opatření dle ust. § 27 Jednacího 

řádu, o jehož existenci nemá mnohdy ani odborná veřejnost velkého povědomí. 

Jedním z navrhovaných důvodů, pro které může odpůrce žádat o zrušení 

nařízeného předběžného opatření, je pak zjištění, že důvody pro jeho nařízení zde 

od počátku nebyly dány, avšak on sám na to nemohl upozornit ve svém vyjádření nebo 

stížnosti. Ačkoliv tento důvod byl již dříve odbornou veřejností dovozen,520 jeho 

výslovné uvedení přímo v zákoně by bylo rozhodně přínosem. 

Věcný záměr CŘS se též vrací k Exekučnímu řádu 1896 v možnosti složit 

přiměřenou jistotu odpůrcem (!), a to jako náhradu újmy, která by navrhovateli hrozila 

v případě, že předběžné opatření nebude nařízeno. Připuštění této možnosti bude 

zejména v případech, kdy měla být zajištěna peněžitá pohledávka, zcela jistě výhodné 

a lze ho tak hodnotit jako užitečné.521 

6.11. Trest pro svévoli 

Na rozdíl od stávající právní úpravy pak Věcný záměr CŘS rozlišuje v bodu 64 

mezi pořádkovými tresty, jež nesmí přesahovat 50 000 Kč, a tresty pro svévoli, jež 

nesmí přesahovat 100 000 Kč. Právě v bodu 428 pak Věcný záměr CŘS připouští 

možnost uložení trestu pro svévoli navrhovateli, který dosáhl nařízení předběžného 

opatření zjevně svévolného. Vzhledem k tomu, že tvůrci Věcného záměru CŘS 

 
520 LEVÝ, J. In SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 320. 
521 Shodně HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 

s. 163. 
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k tomuto institutu nic bližšího neuvádějí, jsem k němu poměrně skeptická, neboť se 

domnívám, že bez dalšího upřesnění se jedná o institut neurčitý a snadno zneužitelný. 

6.12. Zhodnocení Věcného záměru CŘS 

Vzhledem ke shora uvedenému se domnívám, že tvůrci Věcného záměru CŘS 

v rámci řízení o nařízení předběžného opatření reflektovali mnohé nedostatky, které 

obsahuje dosavadní právní úprava občanského soudního řádu. Kupříkladu lze 

vyzdvihnout především upuštění od povinnosti obligatorně skládat jistotu v zákonem 

stanovené výši, připuštění možnosti nařídit ústní jednání před rozhodnutím o návrhu 

na nařízení předběžného opatření, umožnění odpůrci vyjádřit se k podanému návrhu, 

ale i stanovení povinnosti soudu odůvodňovat usnesení o nařízení předběžného 

opatření. Naopak jako zásadní mezery v navrhované právní úpravě vnímám 

nevyřešení vztahu mezi stížnostním řízením a řízením o nařízení předběžného 

opatření, nestanovení maximální lhůty pro rozhodnutí prvoinstančního i 

druhoinstančního soudu nebo rozhodujícího stavu při jejich rozhodování. 

I přes shora uvedené soudím, že navrhovaná právní úprava obsažená 

ve Věcném záměru CŘS je oproti té stávající zdařilejší, když lépe reflektuje 

požadavky práva na spravedlivý proces. Stejně tak oceňuji, že jeho tvůrci se mnohdy 

inspirovali osvědčenou historickou právní úpravou, zejména pak Exekučním řádem 

1896, který je dodnes platný a účinný, což samo o sobě svědčí o jeho kvalitě. 
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Závěr 

V návaznosti na provedenou analýzu předběžných opatření ve sporném řízení 

považuji za účelné vrátit se na počátek této rigorózní práce a připomenout si cíle, které 

jsem si vytyčila, tedy zjištění: 

➢ zda řízení o nařízení předběžného opatření představuje efektivní nástroj 

sloužící k dosažení bezprostřední ochrany ohrožených nebo porušených 

práv, 

➢ zda je této bezprostřední ochrany dosaženo legitimními prostředky, 

➢ zda jsou dány dostatečné záruky spravedlivého procesu, 

➢ zda se nejedná o nepřiměřený zásah práva na spravedlivý proces. 

Předně nutno zdůraznit, že řízení o nařízení předběžného opatření považuji 

za velmi efektivní procesní nástroj, který je schopen zajistit ochranu takovým právům, 

která jsou bezprostředně ohrožena nebo porušena, a tím zabránit vzniku škody nebo 

jiné újmy, která by jinak vznikla, pokud by nebylo přistoupeno k této ochraně. 

Dosavadní právní úpravu v tomto směru považuji za funkční a plnící svůj účel. 

Takto pozitivně už však nelze hodnotit naplnění požadavků práva 

na spravedlivý proces, neboť v tomto směru má právní úprava řízení o nařízení 

předběžného opatření nedostatky, které nelze ospravedlnit ani účelem tohoto řízení. 

Tento nevyhovující stav má z mého pohledu několik příčin. První je samozřejmě 

historický vývoj právní úpravy, kdy mnohdy bylo upuštěno od již osvědčených 

procesních postupů, a to ve prospěch politických zájmů té které doby. Nicméně ani 

posléze, kdy bylo provedeno velké množství dílčích, bohužel nedomyšlených a 

neprovázaných, novelizací, není právní úprava s to pokrýt všechny sporné situace, 

které mohou v tomto řízení fakticky nastat. Opětovně tak Ústavní soud musel 

usměrňovat výklad této právní úpravy, aby ji ještě bylo možno posoudit jako 

souladnou s ústavním pořádkem, v opačném případě byl dokonce nucen přistoupit 

ke zrušení ustanovení, které již nebylo možno ani ve světle stávající judikatury 

hodnotit jako ústavně konformní.522 Přestože se domnívám, že Ústavní soud, potažmo 

Nejvyšší soud, odvedly velký kus práce, jako nevhodnější cesta, jak napravit stávající 

 
522 Viz nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/09 zrušující ust. § 220 odst. 3 OSŘ, 

ve znění do 31. 3. 2011. 
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stav, se stále jeví příprava nového civilního kodexu, který bude odpovídat 

požadavkům současné doby. 523 

Tímto novým civilním kodexem, který by měl odpovídat modernímu pojetí 

civilního procesu a oprostit se od pozůstatků z dob minulých, by měl být civilní řád 

soudní vycházející z Věcného záměru CŘS, který byl v roce 2017 představen předními 

českými procesualisty. Avšak ani tento návrh nelze bez dalšího považovat 

za bezvadný. Přesto ho lze hodnotit jako zdařilý, alespoň ve vztahu k řízení o nařízení 

předběžného opatření. Nicméně do doby, než bude tento nový civilní kodex schválen, 

je třeba usilovat o to, aby stávající právní úprava byla vykládána co nejvíce 

ve prospěch práva na spravedlivý proces. 

Jako nejproblematičtější aspekt dosavadní právní úpravy se mi jeví nerovné 

postavení účastníků řízení, když na úkor principu rovnosti účastníků byla 

upřednostněna zásada rychlosti řízení, resp. rozhodování bez zbytečných průtahů, a to 

v takové míře, kterou dle mého názoru již nelze považovat za akceptovatelnou. 

Sporné, a dle mého názoru rozporné s právem na spravedlivý proces, je především to, 

že v případě nařízení předběžného opatření odvolacím soudem nemá osoba, jíž byla 

tímto soudem uložena povinnost, možnost se nejen předem bránit, jelikož tato osoba 

nemá možnost se k návrhu na nařízení předběžného opatření před rozhodnutím 

odvolacího soudu vyjádřit, ale ani posléze se proti němu nemůže bránit podáním 

opravného prostředku. Nutno podotknout, že ani Věcný záměr CŘS se nedokázal 

s tímto zásadním problémem vypořádat, proto ho v tomto směru hodnotím jako 

nedomyšlený. 

Další nedostatek dosavadní právní úpravy související s omezením principu 

rovnosti účastníků a právem být slyšen spatřuji v tom, že osobě, jíž by měla být 

posléze uložena povinnost, není umožněno se k návrhu na nařízení předběžného 

opatření vyjádřit. Nicméně tento nedostatek lze ospravedlnit účelem tohoto řízení. 

Naopak nemožnost nařídit ústní jednání, pokud to soud sezná za vhodné, dle mne 

představuje větší problém, který je důsledkem toho, že český zákonodárce nedává 

tomu kterému soudci důvěru v to, že ten je schopen si dostatečně odborně posoudit 

 
523 Shodně LAVICKÝ, P. Náprava občanského soudního řádu novelizacemi se zcela vyčerpala. 

In ceskapozice.lidovky.cz [online]. [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: 

http://ceskapozice.lidovky.cz/tema/naprava-obcanskeho-soudniho-radu-novelizacemi-se-zcela-

vycerpala.A180605_152933_pozice-tema_lube. 
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okolnosti toho kterého případu. To však napravuje Věcný záměr CŘS, který nejenže 

soudci umožňuje, aby nařídil ústní jednání před rozhodnutím o návrhu na nařízení 

předběžného opatření, ale dokonce předpokládá, že osobě, jíž by měla být uložena 

povinnost, bude vždy dán prostor pro vyjádření se k takovému návrhu, pokud to 

neodporuje účelu tohoto řízení. 

Nedostatek důvěry tomu kterému soudci se rovněž projevuje v současné 

koncepci institutu jistoty, kterou je nutno složit v zákonem stanovené výši, a to 

ve všech případech, vyjma několika zákonných výjimek. Přitom nelze vyloučit, že 

v určitých případech bude tímto postupem nedůvodně odepřeno právo na přístup 

k soudu. Sice Ústavní soud dospěl k závěru o slučitelnosti této koncepce s právem 

na spravedlivý proces, nicméně upozornil, že by soud v mezních případech měl 

upřednostnit právo na přístup k soudu před povinností složit jistotu. Ač lze tímto 

výkladem dospět k ústavně konformnímu výkladu, domnívám se, že vrácení se 

k tradiční fakultativnosti tohoto institutu navrhované ve Věcném záměru CŘS lépe 

odpovídá právu na spravedlivý proces. 

Oproti shora uvedeným situacím, kdy zákonodárce nepropůjčil svou důvěru 

tomu kterému soudci, byť by si to v těchto situacích z mého pohledu zasloužil, tak mu 

ji naopak – a zcela nelogicky – poskytl v záležitosti, která si rozhodně soudní diskreci 

nezaslouží, když umožnil, aby ten který soudce nemusel odůvodňovat usnesení 

o nařízení předběžného opatření. V tomto případě rovněž zasáhl Ústavní soud, který 

v podstatě zcela popřel jazykový výklad tohoto ustanovení, když dovodil, že usnesení 

o nařízení předběžného opatření je třeba odůvodňovat vždy. Přesto však zákonnou 

možnost vnímám jako značné riziko, neboť ve své dosavadní praxi jsem se bohužel 

nejednou setkala s usnesením o nařízení předběžného opatření, jež postrádalo byť i jen 

stručné odůvodnění, a to navzdory názoru Ústavního soudu. Tento stav by naštěstí 

měla napravit budoucí právní úprava obsažená ve Věcném záměru CŘS, avšak 

do doby jeho schválení by bylo vhodné vypustit tuto možnost z občanského soudního 

řádu, neboť jedině tak budou naplněny požadavky práva na spravedlivý proces. 

Shora uvedené nedostatky jsou o to markantnější, neboť ze srovnání dosavadní 

právní úpravy s právní úpravou sousedních států (Spolkové republiky Německo a 

Slovenské republiky) vyplynulo, že tyto nedostatky se ve většině případů týkají pouze 

naší právní úpravy. O to více je třeba se s těmito nedostatky co možná nejrychleji 
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vypořádat, aby i naše právní úprava lépe odpovídala modernímu pojetí civilního 

procesu, jež bude s to naplnit požadavky spravedlivého procesu. 

Osobně tedy závěrem soudím, že navrhovaná právní úprava civilního procesu 

obsažená ve Věcném záměru CŘS je schopna dostát takovým požadavkům, neboť se 

dokázala vypořádat s mnohými nedostatky stávající právní úpravy. Avšak mám za to, 

že bychom se neměli spokojit s navrhovanou podobou řízení o nařízení předběžného 

opatření, jelikož i ta obsahuje dílčí nedostatky, které je možno vyřešit tak, že napříště 

bude právní úprava řízení o nařízení předběžných opatření komplexní a odpovídající 

právu na spravedlivý proces, což si tato právní úprava zcela jistě zaslouží.  
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pozdějších předpisů 

ZSOP 

zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

ZSS 
zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších 

předpisů 
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Příloha č. 1 – vybrané body Věcného záměru CŘS524 

Část V Zvláštní způsoby řízení – Hlava II Prozatímní ochrana – Díl 1 Předběžná 

opatření 

Oddíl 1 Přípustnost, důvody a obsah 

414. V průběhu řízení nebo již před jeho zahájením může soud k ochraně 

navrhovatelova práva nařídit předběžné opatření. Jím může zajistit právo 

navrhovatele nebo zatímně upravit poměry mezi stranami. O zajištění může 

rozhodnout i po právní moci rozsudku, neuplynula-li dosud lhůta k plnění. 

415.  Zajistit právo navrhovatele lze tehdy, hrozí-li jinak, že jeho prosazení bude 

zmařeno nebo podstatně ztíženo. 

Zatímně upravit poměry mezi stranami lze tehdy, jeví-li se to jako nutné 

pro odvrácení těžko nahraditelné a značné újmy. 

416.  Obsahem předběžného opatření může být zejména povinnost odpůrce: 

a) něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet; 

b) nenakládat s věcí; 

c) složit věc do soudní úschovy; 

d) platit navrhovateli v nezbytné míře výživné; 

e) poskytnout navrhovateli alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání 

pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepobírá pracovní 

odměnu. 

Třetí osobě lze povinnost uložit, je-li to nutné pro splnění povinnosti uložené 

odpůrci a lze-li to na ní spravedlivě žádat. 

417.  Právní jednání v rozporu se zákazem uloženým předběžným opatřením je 

neplatné. K neplatnosti přihlédne soud i bez návrhu. 

Oddíl 2 Řízení a rozhodnutí 

418.  Návrh na nařízení předběžného opatření musí kromě obecných náležitostí 

podání obsahovat: 

 
524 Věcný záměr civilního řádu soudního. In crs.justice.cz [online]. [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: 

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf. 
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a) údaj o žalobě, kterou navrhovatel pro ochranu svého práva proti odpůrci 

podal nebo hodlá podat; případně též, kterého z více uplatněných nároků se 

předběžné opatření týká; 

b) důvod předběžného opatření; 

c) obsah předběžného opatření (petit); 

d) označení důkazních prostředků, jimiž mají být tvrzené skutečnosti 

osvědčeny. 

V návrhu lze uvést též důvody pro vyloučení odpůrce z vyjádření k návrhu nebo 

důvody proti podmínění předběžného opatření složením jistoty. 

419.  O návrhu rozhoduje soud, u něhož probíhá řízení o žalobě. Neprobíhá-li dosud, 

rozhoduje soud příslušný k řízení o žalobě, kterou hodlá navrhovatel podat. 

420. Soud o návrhu rozhodne bez zbytečného odkladu a zpravidla bez stanovení 

roku k jeho projednání. Odpůrci dá však možnost se k návrhu vyjádřit, 

nebrání-li tomu jeho účel. 

421. Předběžné opatření soud nařídí, jestliže navrhovatel osvědčí existenci práva, 

jemuž má být poskytnuta ochrana, a existenci důvodů pro předběžné opatření. 

422.  Je-li to třeba, soud při nařízení předběžného opatření omezí dobu jeho trvání. 

Nepodal-li navrhovatel dosud žalobu, stanoví mu soud lhůtu k jejímu podání. 

423.  Předběžné opatření může soud podmínit složením přiměřené jistoty za náhradu 

újmy, která odpůrci nebo třetí osobě z předběžného opatření hrozí. Neučiní tak 

v rozsahu, v němž navrhovatel splňuje podmínky pro přiznání pomoci 

s náklady. 

Před složením jistoty nenabude předběžné opatření účinky. 

424.  O jistotě lze na návrh rozhodnout i po nařízení předběžného opatření. 

425.  Soud předběžné opatření bez návrhu zruší, jestliže: 

a) navrhovatel ve stanovené lhůtě nepodal žalobu; 

b) řízení o žalobě bylo pravomocně skončeno; byla-li odpůrci uložena 

povinnost k plnění, rozhodne soud o zrušení až po uplynutí 30 dnů 

od vykonatelnosti rozsudku; 

c) navrhovatel nesložil jistotu. 



136 

Stížnost není přípustná. 

426.  Předběžné opatření soud zruší také na návrh navrhovatele. Stížnost není 

přípustná. 

Na návrh odpůrce tak soud učiní, jestliže: 

a) pominuly důvody, pro něž bylo předběžné opatření nařízeno; 

b) důvody pro nařízení chyběly od počátku a odpůrce to nemohl uplatnit 

vyjádřením nebo stížností; 

c) odpůrce složil přiměřenou jistotu za náhradu újmy, která navrhovateli 

bez předběžného opatření hrozí. 

427.  O zrušení předběžného opatření rozhodne soud bez zbytečného odkladu a 

zpravidla bez stanovení roku; rozhodné skutečnosti stačí osvědčit. Navrhovatel 

má vždy právo se před rozhodnutím vyjádřit. 

428.  Dosáhl-li navrhovatel předběžného opatření zjevně svévolně, může mu soud 

uložit trest pro svévoli. 

Oddíl 3 Náhrada újmy 

429.  Jestliže bylo předběžné opatření zrušeno z jiného důvodu než proto, že žalobě 

navrhovatele bylo vyhověno nebo že odpůrce jeho nárok uspokojil, je 

navrhovatel povinen nahradit odpůrci nebo třetí osobě újmu, která jim 

předběžným opatřením vznikla. Povinnosti se může zprostit pouze v případě, že 

by k újmě došlo i jinak. 

Není-li žaloba o náhradu újmy podána do šesti měsíců od zrušení předběžného 

opatření, právo na náhradu újmy zaniká. 

430.  K řízení o žalobě je příslušný soud, který rozhodoval o předběžném opatření. 

431.  Pravomocně přiznaná náhrada se přednostně uspokojí ze složené jistoty. 

Mezi více žalobců se jistota rozdělí poměrně. 
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Předběžná opatření ve sporném řízení 

Abstrakt 

Tato rigorózní práce se zabývá předběžnými opatřeními ve sporném řízení, 

jejichž cílem je co nejrychlejší poskytnutí dočasné ochrany ohroženého nebo 

porušeného práva při naplnění požadavků práva na soudní ochranu a spravedlivý 

proces. 

První kapitola této rigorózní práce je věnována definování pojmu, účelu a 

druhů předběžných opatření v civilním procesu. Druhá kapitola pak shrnuje historický 

vývoj předběžných opatření v českém právním řádu od 18. století až do současnosti. 

Třetí kapitola věnující se řízení o nařízení předběžného opatření představuje těžiště 

této práce. V této kapitole jsou podrobně analyzovány jednotlivé fáze řízení o nařízení 

předběžného opatření, a to od zkoumání procesních podmínek, předpokladů 

pro nařízení předběžného opatření, zkoumání návrhu na nařízení předběžného 

opatření, specifického průběhu tohoto řízení, až po vydání rozhodnutí, opravné 

prostředky proti němu a případnou náhradu újmy nebo jiné škody. Následně se 

v kapitole čtvrté zabývám problematickými aspekty řízení o nařízení předběžného 

opatření, jež vyplynuly z provedené analýzy, a to z hlediska požadavků práva 

na spravedlivý proces. Kapitola pátá je posléze věnována srovnání dosavadní české 

právní úpravy s platnou právní úpravou Spolkové republiky Německo a Slovenské 

republiky. Rigorózní práci pak uzavírá kapitola šestá, která je věnována úvahám 

de lege ferenda, které jsem promítla do navrhované budoucí právní úpravy civilního 

procesu obsažené ve Věcném záměru civilního řádu soudního. 

Cílem této rigorózní práce je nejen zevrubně popsat a analyzovat jednotlivé 

fáze řízení o nařízení předběžného opatření ve světle aktuální judikatury obecných 

soudů i Evropského soudu pro lidská práva, ale též upozornit na problematické 

aspekty tohoto řízení z pohledu požadavků vyplývajících z práva na spravedlivý 

proces. 

Klíčová slova 

předběžná opatření, předběžná řízení, zajišťovací řízení 
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Interim Measures in Contentious Proceeding 

Abstract 

This thesis deals with the interim measures in the civil contentious proceeding, 

aimed to provide temporary protection of a compromised or violated right as soon 

as possible in compliance with the requirements of the right to judicial protection and 

fair trial. 

The first chapter of this thesis is dedicated to defining the term, purpose and 

types of interim measures in the civil procedure. The second chapter summarizes the 

historical development within the Czech Republic from 18th century up to the present. 

The third chapter is devoted to interim measures proceeding as a foundation of this 

thesis, where the various stages of the interim measures proceeding are analysed 

in depth. Firstly, attention is focused on the fulfilment of the proceedings’ conditions, 

interim measures requirements, examining the proposal for proceedings’ initiation and 

specific course of such proceeding. Afterwards, the delivering of the decision, 

the remedies against it and damages are examined. The fourth chapter deals with the 

questionable aspects of the interim measures proceeding resulting from the detailed 

analysis with respect to the requirement of the fair trial. Subsequently, the Czech 

legislation is compared to the German and Slovak legislation. The last chapter of this 

thesis is dedicated to the proposals de lege ferenda, which are reflected 

in the upcoming civil procedure legislation covered by the Material Intent on the Civil 

Procedure Code. 

The objective of this thesis is not only to provide a comprehensive 

interpretation and description of the interim measures proceeding in the light of 

current legislation both of general courts in the Czech Republic and the European 

Court of Human Rights, but also highlight the questionable aspect of such proceeding 

from the right to a fair trial point of view. 
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interim measures, preliminary proceeding, interim proceeding 


