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Úvod
Současná hektická doba nás v mnoha oblastech žene kupředu a upřednostňuje rychlá
řešení. Rychlost je často skloňována i v oblasti práva, neboť i po soudech se požaduje,
aby jednotlivé případy rozhodovaly rychle a účinně. Předmětem této diplomové práce jsou
zkrácená (rozkazní) řízení, která byla do civilního procesu zavedena právě za účelem jeho
zrychlení a zjednodušení.
Zkrácená (rozkazní) řízení jsem si jako téma diplomové práce vybrala z několika důvodů.
Předně toto téma považuji za velice aktuální s nemalým potenciálem. Za druhé mě k jeho výběru
vedla také skutečnost, že byť jsou zkrácená (rozkazní) řízení kvalitně zpracována v komentářové
literatuře a věnuje se jim i soudní praxe, neexistuje monografie, jež by se na tento typ řízení uceleně
zaměřovala. V neposlední řadě jsem si toto téma taktéž vybrala z toho důvodu, že občanské právo
procesní mě zajímá.
V této práci si kladu za cíl nabídnout komplexní pohled na zkrácená (rozkazní) řízení.
Převládající metodou diplomové práce bude deskriptivní metoda, díky které se pokusím zkrácená
(rozkazní) řízení souhrnně zpracovat.
Kromě úvodu a závěru práci člením do sedmi částí. V první části obecně představím
zkrácená (rozkazní) řízení. Zaměřím se na základní principy, které rozkazní řízení ovládají a taktéž
na příslušné soudy a rozkazní, šekové a směnečné spisy.
Následně budu svou pozornost postupně ubírat k jednotlivým formám rozhodnutí
vydávaným v rozkazních řízeních. Druhá část se bude týkat platebního rozkazu. Nejdříve se budu
zabývat jeho vydáním, pak jeho obsahem, dále jeho doručováním a pak také odporem podávaným
vůči platebnímu rozkazu.
Třetí část diplomové práce bude souviset s elektronickým platebním rozkazem.
Elektronický platební rozkaz a elektronické rozkazní řízení nejprve představím. Následně
se hodlám zaměřit na systém CEPR a na vydání elektronického platebního rozkazu. Poté
vysvětlím, jaká ustanovení o klasickém platebním rozkazu se užijí na elektronický platební rozkaz.
Tato část bude završena převedením agendy z rejstříku EPR.
Předmětem čtvrté části bude směnečný či šekový platební rozkaz, který bude nejprve
představen. Poté se budu věnovat vydání tohoto rozhodnutí. Dále bude pozornost směřována
na obsah a doručování směnečného a šekového platebního rozkazu. V závěru této části se budu
zabývat námitkami vůči směnečnému či šekovému platebnímu rozkazu a námitkovým řízením.
Pátá část práce se bude týkat evropského platebního rozkazu, jenž bude v první řadě
představen. Potom se hodlám zaměřit na vydání, obsah a doručování evropského platebního
1

rozkazu. Pak se budu věnovat obraně vůči evropskému platebnímu rozkazu a vykonávacímu
řízení. V neposlední řadě bude popsána i francouzská vnitrostátní úprava evropského platebního
rozkazu
Šestá část bude zasvěcena rozkazním řízením podle věcného záměru civilního řádu
soudního1, který byl představen před dvěma lety.2 V úvodu této části bude věnována pozornost
věcnému záměru. Následně se pokusím popsat a zhodnotit úpravu rozkazních řízení podle věcného
záměru.
Diplomovou práci bude uzavírat sedmá část, ve které se pokusím čtenáře zasvětit
do francouzské úpravy rozkazních řízení. Francouzská rozkazní řízení hodlám porovnat s českou
úpravou rozkazních řízení. Nejprve bude představen francouzský platební rozkaz (injonction
de payer) a nakonec přijde na řadu rozkaz k jednání (injonction de faire).
Při vypracování diplomové práce budu čerpat zejména z monografií, komentářové
literatury, odborných článků, internetových zdrojů, právních předpisů, ale i z judikatury soudů.
Všechny zdroje týkající se francouzské úpravy rozkazních řízení jsou jen ve francouzštině.
Při vypracování kapitoly 5.7. a části 7. budu vycházet z vlastního překladu.

1

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Věcný záměr civilního řádu soudního [online]. 2017. [cit. 28. 10. 2019].
Dostupné z: https://crs.justice.cz/
2
LAVICKÝ, Petr, WINTEROVÁ, Alena, DOBROVOLNÁ, Eva, DVOŘÁK, Bohumil, PULKRÁBEK, Zdeněk.
Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Právní rozhledy. 5/2019. In: Beck-online [právní informační
systém]. C. H. Beck [cit. 28. 10. 2019].
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1. Zkrácená (rozkazní) řízení
1.1. Zkrácená (rozkazní) řízení – pojem
Zkrácená řízení (někdy označovaná také jako rozkazní řízení) jsou řízení, ve kterých
dochází k vydání platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu, evropského platebního
rozkazu nebo směnečného či šekového platební rozkazu. Pro tyto formy rozhodnutí je zásadní,
že nemohou být vydány v jiném než ve zkráceném řízení.3
Rozkazní řízení jsou upravena v části třetí zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního
řádu (dále jen „občanský soudní řád“). Úpravu platebního rozkazu nalezneme v § 172 – 174
občanského soudního řádu. Elektronického platebního rozkazu se naopak týká § 174a občanského
soudního řádu. Evropský platební rozkaz je upraven v § 174b občanského soudního řádu.
V § 175 občanského soudního řádu můžeme nalézt úpravu směnečného a šekového platebního
rozkazu.
Přestože zkrácená řízení mají původ v řízeních o bagatelních pohledávkách, podle nynější
úpravy může být předmětem zkráceného řízení pohledávka v jakékoli výši, pokud se jeví
nepochybnou. Výjimkou je pohledávka u elektronického platebního rozkazu, která podle
ustanovení § 174a odst. 1 občanského soudního řádu nesmí být vyšší než 1 000 000 Kč.4
Podstata rozkazního řízení tkví v tom, že není nařizováno jednání, nedochází k dokazování,
a ani osvědčování skutkového stavu. Soud rozhoduje bez slyšení žalovaného pouze na podkladě
žaloby podané žalobcem. Když soud rozhodne platebním rozkazem, elektronickým platebním
rozkazem či evropským platebním rozkazem nebo směnečným a šekovým platebním rozkazem,
rozhoduje tím o meritu věci, třebaže žalovanému nebylo umožněno vyjádřit se nebo se zúčastnit
ústního jednání.5 Pokud žalovaný nechce rozhodnutí akceptovat, má přesto možnost bránit
se ale až po vydání daného rozhodnutí. V případě, že byl vydán platební rozkaz či elektronický
platební rozkaz, žalovaný může podat odpor. Jestliže soud vydal evropský platební rozkaz,
žalovaný má možnost vznést odpor a v případě výjimečných okolností může podat návrh
na přezkum evropského platebního rozkazu. V neposlední řadě, když došlo k vydání směnečného

3

WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. vyd. Praha:
Leges, s. 350.
4
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. vyd. Praha:
Leges, s. 350.
5
LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer
ČR, a. s., 2016, s. 838–839.
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nebo šekového platebního rozkazu, žalovaný může proti této formě rozhodnutí brojit podáním
námitek.6
Účelem rozkazních řízení je rychlé rozhodnutí ve věci nesporných nároků. Pokud žalobce
podá návrh na vyřízení věci v rozkazním řízení, soud v rozkazním řízení rozhodne a následně
žalovaný uplatní obranu, kterou mu zákon dává (například podá odpor proti platebnímu rozkazu),
znamená to, že se nárok začne jevit sporným či zpochybněným. Zkrácené řízení se následně
přemění v klasické sporné řízení. Když se žalovaný naopak rozhodne nebránit se proti rozhodnutí,
které bylo vydané v rozkazním řízení, cíl tohoto řízení je dosažen. Žalobce totiž v poměrně krátké
době získal exekuční titul.7

1.2. Základní principy rozkazního řízení
1.2.1.

Základní principy rozkazního řízení-pojem

Rozkazní řízení ovládají tak jako ostatní oblasti práva určité principy, jež mají zásadní
význam obzvlášť při tvorbě práva, při jeho aplikaci nebo interpretaci. Základními prameny těchto
principů jsou ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky (dále jen „Ústava ČR“)
a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv
a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky ze den 16. 12. 1992 (dále jen „Listina
základních práv a svobod“). V čl. 81 a 82 Ústavy ČR je zakotvena nezávislost a nestrannost soudů
a soudců. V čl. 95 Ústavy ČR pak nalezneme, že soudce je vázaný zákonem a mezinárodní
smlouvou, která je součástí právního řádu. V čl. 96 odst. 1 Ústavy ČR je zakotven princip rovnosti
účastníků před soudem. Pokud jde o principy obsažené v Listině základních práv a svobod,
tak ty, které jsou významné pro rozkazní řízení, můžeme nalézt obzvláště v čl. 36–38 hlavy páté.
Jedná se například o právo každého na přístup k soudu, právo na právní pomoc v řízení, princip
rovnosti účastníků v řízení, zakotvení práva na zákonného soudce a princip rozhodování
bez zbytečných průtahů.8
Principy rozkazního řízení nenalezneme pouze v Ústavě ČR a Listině základních práv
a svobod, ale i v zákonech. Významným pramenem právních principů je občanský soudní řád,
který je zakotvuje obzvláště v prvních šesti paragrafech. Dále jsou právní principy obsažené
6

WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. vyd. Praha:
Leges, s. 350–352.
7
LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer
ČR, a. s., 2016, s. 838.
8
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. vyd. Praha:
Leges, s. 61.
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například i v zákoně č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“). Třetí část právních principů
ovládajících rozkazní řízení tvoří principy nevyjádřené v právních předpisech. Z těchto principů
můžeme jako příklad uvést princip dispoziční.9

1.2.2.

Právo na spravedlivý proces

Rozkazní řízení je zásadním způsobem ovlivněno právem na spravedlivý proces,
jež vychází z čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv10. Právo na spravedlivý proces
je tvořeno jednotlivými principy, které se týkají řádného fungování justice.11
-

Nezávislost a nestrannost soudů a soudců
Nezávislost a nestrannost soudů a soudců vytváří základní náležitost spravedlivého

procesu. Požadavek nezávislosti a nestrannosti soudů a soudců je zakotven jak v čl. 6 Evropské
úmluvy o ochraně lidských práv, tak i v Ústavě ČR (čl. 81 a 82), Listině základních práv a svobod
(čl. 36 odst. 1) a v zákoně o soudech a soudcích (§ 79). Malenovský nezávislost dělí na nezávislost
institucionální a na nezávislost osobní. Nezávislost institucionální je právě nezávislost soudů.
Nezávislost osobní je naopak nezávislostí jednotlivých soudců.12 Institucionální nezávislost
je zaručena oddělením soudů od jiných státních orgánů. Nezávislost osobní garantuje například
způsob ustavování soudců prezidentem republiky nebo to, že soudce je podle Ústavy ČR vázaný
pouze zákonem a mezinárodní smlouvou.13
Soudce musí být nejenom nezávislý, ale také i nestranný. Šimíček nestrannost soudce
definuje jako vnitřní vztah soudce k případu, který je projednáván.14 S nestranností soudce souvisí
i jeho nepodjatost, která je v českém civilním právu chápána striktně. Soudce totiž může být
vyloučen z rozhodování, pokud se objeví i jen pochybnost o tom, že není nestranný.15

9

WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. vyd. Praha:
Leges, s. 62.
10
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod [online]. Dostupné z:
http://www.echr.coe.int/documents/convention_ces.pdf (dále jen „Evropská úmluva o ochraně lidských práv“).
11
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. vyd. Praha:
Leges, s. 62.
12
MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. s. 150.
13
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. vyd. Praha:
Leges, s. 63–65.
14
MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. s. 169.
15
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. vyd. Praha:
Leges, s. 66.
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-

Zákonný soud a zákonný soudce
Podle čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv musí být soud zřízen

zákonem. Tato podmínka je v ČR dodržena, neboť podle čl. 91 Ústavy ČR obecné soudy, které
jsou příslušné v rozkazním řízení, jsou zřízeny zákonem.16
Pokud jde o koncept zákonného soudce, tak to vychází z čl. 38 odst. 1 Listiny základních
práv a svobod. V Evropské úmluvě o ochraně lidských práv tento koncept zakotven není.
Ustanovení čl. 38 Listiny základních práv a svobod původně pochází z Ústavní listiny
Československé republiky z roku 192017. Jeho smyslem je to, že jen v zákoně může být stanoveno,
o kterých konkrétních věcech mají rozhodovat kteří soudci. Příslušnost soudů v rozkazních
řízeních je upravena v občanském soudním řádu. Jednotlivé věci jsou rozdělovány podle rozvrhů
práce, které jsou vydávány předsedou konkrétního soudu. Princip zákonného soudce musí být
splněn i v případě obsazení soudu.18
-

Rovnost a kontradiktornost
Princip rovnosti (někdy nazývaný jako rovnost zbraní) je považován za součást

spravedlivého procesu. Jedná se o požadavek, aby žádný z účastníků řízení nebyl před ostatními
účastníky řízení upřednostňován. Princip rovnosti je zakotven v Ústavě ČR (čl. 96), v Listině
základních práv a svobod (čl. 1, čl. 37), ale i v občanském soudním řádu (§ 18). Rovnost
je garantována tím, že účastník řízení má právo v řízení jednat ve svém mateřském jazyce. Toto
právo nalezneme v čl. 37 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a v § 18 občanského soudního
řádu. Další garancí rovnosti je právo na právní pomoc, jež má základ v čl. 37 odst. 2 Listiny
základních práv a svobod a které je dále rozvedeno například v § 30 občanského soudního řádu.19
Podle judikatury Ústavního soudu je princip rovnosti vzhledem k povaze rozkazního řízení
naplněn, pokud je platební rozkaz doručen žalovanému do vlastních rukou.20
S rovností souvisí kontradiktornost, která v širším smyslu znamená, že řízení má být
podrobeno debatě účastníků. Ti mají mít možnost vyjádřit svůj názor na věc. V tomto významu
je kontradiktornost spojována i s nesporným řízením. Kontradiktornost ale bývá někdy chápána

16

WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. vyd. Praha:
Leges, s. 67.
17
Ústavní zákon č. 121/1920 Sb., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky.
18
WINTEROVÁ, Alena in WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení
nalézací. 9. vyd. Praha: Leges, s. 67–68.
19
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. vyd. Praha:
Leges, s. 69–70.
20
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 7. 11. 2000, sp. zn. I. ÚS 406/2000, [163/2000 USn.]. Rovněž LAVICKÝ, Petr
a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016,
s. 842.
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i v užším pojetí jako požadavek dokázat tvrzené skutečnosti. V tomto kontextu je charakteristická
pouze pro sporné řízení. Podle Winterové je v souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských
práv třeba, aby byla kontradiktornost naplněna v každém řízení.21 Jak shrnuje Chalupa i zkrácená
řízení jsou ovládána kontradiktorností. Jsou totiž ovlivněna žalobcem a žalovaným, kteří jsou
v kontradiktorním postavení. K dosažení jejich antagonistických zájmů jim zákon dává určité
právní nástroje.22
-

Hospodárnost
Princip hospodárnosti požadující, aby řízení probíhalo účinně, rychle a aby nebyly

vynakládány nepřiměřené náklady, ovlivňuje i rozkazní řízení. Účelem rozkazního řízení je právě
rychlé rozhodnutí ve věci nesporných nároků. Základ principu hospodárnosti tvoří
čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, podle kterého má být rozhodnutí vydáno
„v přiměřené lhůtě“. Obdobný požadavek nalezneme i v Listině základních práv a svobod
(čl. 38 odst. 2) či občanském soudním řádu (§ 6 a § 100). Ke splnění požadavku rychlosti jsou
mnohdy využívány určité instituty, z nichž některé jsou použitelné i v rozkazním řízení.
Jako příklad lze uvést kvalifikovanou výzvu upravenou v § 114b občanského soudního řádu.23
-

Předvídatelnost
Princip předvídatelnosti znamená, že účastník řízení má právo předpokládat, že v jeho věci

bude vydáno podobné rozhodnutí jako to, které bylo vydáno v jiné věci, se kterou se jeho případ
shoduje v zásadních rysech. Princip předvídatelnosti zakotvený v § 13 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a v § 6 občanského soudního řádu nevylučuje
vydání rozdílného rozhodnutí. V takovém případě je ale nutné, aby bylo řádně odůvodněno.24

1.2.3.
-

Některé další principy ovládající rozkazní řízení

Princip dispoziční

21

WINTEROVÁ, ALENA in WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první:
řízení nalézací. 9. vyd. Praha: Leges, s. 70.
22
CHALUPA, Radim in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář.
Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 839.
23
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. vyd. Praha:
Leges, s. 73–74.
24
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. vyd. Praha:
Leges, s. 74–75.
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Rozkazní řízení je také ovládáno dispozičním principem. Jeho význam tkví
v tom, že je řízení iniciováno účastníky, kteří disponují s řízením a také je jim umožněno
disponovat s předmětem řízení. V rozkazním řízení žalobce disponuje s řízením například
tak, že má možnost podat žalobu a případně ji i vzít zpět. Žaloba je nutným předpokladem zahájení
rozkazního řízení, neboť soud nemá možnost rozhodnout o zahájení rozkazního řízení z vlastní
iniciativy. Opakem principu dispozičního je princip oficiality na základě, kterého soud zahajuje
řízení z vlastní vůle.25
-

Princip koncentrační
Princip koncentrační (též nazývaný princip legálního pořádku) je dalším z principů

rozkazního řízení. Tento princip popisuje, že se řízení člení do určitých fází, v nichž je třeba učinit
určité úkony charakteristické pro jednotlivé fáze řízení.26 Tak například ve zkráceném řízení,
ve kterém je vydán platební rozkaz, se princip koncentrační projevuje ve vztahu k žalovanému
tak, že má žalovaný možnost podat proti platebnímu rozkazu odpor do 15 dnů od doručení
platebního rozkazu. Přičemž odpor nemusí být odůvodněn.27 Naproti tomu směnečné a šekové
rozkazní řízení je přísněji koncentrováno. Žalovaný má v patnáctidenní lhůtě počínající
od doručení směnečného či šekového platebního rozkazu možnost podat námitky, u nichž zákon
požaduje, aby byly odůvodněné.28
-

Princip jednoinstančnosti
Chalupa jako charakteristický rys rozkazního řízení zmiňuje i jednoinstančnost, která

se projevuje tak, že je žalovanému umožněno brojit proti rozhodnutí vydanému v rozkazním řízení
pouze jednou. Princip jednoinstančnosti je možné vysvětlit na příkladu platebního rozkazu,
proti němuž může žalovaný podat odpor. Žádnou další obranu následně uplatnit nemůže. Přestože
jednostupňovost rozkazního řízení neochraňuje tolik práva žalovaného, její nespornou výhodou

25

WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. vyd. Praha:
Leges, s. 75–77.
26
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. vyd. Praha:
Leges, s. 80.
27
LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 844–845.
28
LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 866.
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je rychlost.29 V této věci je nutné zdůraznit, že princip jednoinstančnosti se neprojevuje
v evropském rozkazním řízení, které je dvoustupňové.30
-

Princip dobrodiní souvislosti
Podle Hrnčiříka se v rozkazním řízení projevuje i princip dobrodiní souvislosti. Tento

princip v případě řízení o vydání platebního rozkazu způsobuje, že dojde ke zrušení platebního
rozkazu vůči všem žalovaným, pokud se jej nepodaří doručit do vlastních rukou i jen jedinému
žalovanému.31

1.3. Příslušné soudy a spisy
Příslušnost soudů upravuje jejich působnost uvnitř soudní soustavy. Lze ji dělit
na příslušnost věcnou, funkční a místní. Příslušnost věcná nám říká, které soudy jsou oprávněny
projednat kterou věc v prvním stupni. Je upravena v § 9 občanského soudního řádu. Podle
ustanovení § 9 odst. 1 občanského soudního řádu jsou prvoinstančními soudy zpravidla okresní
soudy,

pokud

není

stanoveno

jinak.

V případech

taxativně

vyjmenovaných

v § 9 odst. 2 občanského soudního řádu jsou v prvním stupni příslušnými soudy krajské soudy.32
Na základě těchto ustanovení v rozkazním řízení rozhodují jako věcně příslušné soudy
buď okresní, nebo krajské soudy.
Funkční příslušnost upravuje to, jaké soudy rozhodují o řádných a mimořádných opravných
prostředcích. V souladu s ustanovením § 10 odst. 1 občanského soudního řádu jsou k rozhodování
o odvoláních

proti

rozhodnutí

soudů

okresních

příslušné

soudy

krajské.

Podle § 10 odst. 2 občanského soudního řádu vrchní soud rozhoduje o odvoláních proti
rozhodnutím krajských soudů rozhodujících v prvním stupni.33 Podle těchto ustanovení například
o odvolání proti výroku o nákladech řízení v případě směnečného či šekového platebního rozkazu
rozhoduje vrchní soud.

29

CHALUPA, Radim in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář.
Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 847.
30
LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 856–857.
31
HRNČIŘÍK, Vít in SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2 vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 726.
32
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. vyd. Praha:
Leges, s. 113–115.
33
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. vyd. Praha:
Leges, s. 115.
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Třetím typem příslušnosti je příslušnost místní určující působnost soudů stejné úrovně
soudní soustavy. Podle ustanovení § 84 občanského soudního řádu je místně příslušným soudem
obecný soud žalovaného, jenž je určen v § 85 občanského soudního řádu. Klíčovým kritériem
pro stanovení obecného soudu je subjekt z pohledu hmotného práva. Pokud je krajský soud věcně
příslušným soudem a příslušnost místní je určena na základě obecného soudu žalovaného,
ustanovení § 85a občanského soudního řádu poskytuje řešení. Stanovuje totiž, že místně
příslušným soudem bude krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud žalovaného.
Občanský soudní řád dále upravuje v § 87 místní příslušnost, která je dána na výběr. Na základě
tohoto zmíněného ustanovení je možné podat žalobu například i u soudu, v jehož obvodu
se nachází

platební

místo,

jestliže

je

uplatňováno

právo

z šeku

nebo

směnky

(§ 87 písm. e) občanského soudního řádu).34 Toto ustanovení se nabízí využít ve směnečném
a šekovém rozkazním řízení. Občanský soudní řád upravuje v ustanovení § 88 i výlučnou místní
příslušnost. V tomto případě je místo obecného soudu nebo soudu určeného podle ustanovení
§ 85a občanského soudního řádu příslušný jiný soud.35
Podle ustanovení § 105 odst. 1 občanského soudního řádu je možné zkoumat místní
příslušnost soudu i po vydání platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu
či evropského platebního rozkazu. Podle Jirsy je toto ustanovení užitečné. Nezřídka se totiž
až ve chvíli, kdy dochází k doručování například platebního rozkazu, zjistí, že žalovaný nepobývá
na adrese, na kterou je doručováno. Poté vyjde najevo, na jaké adrese žalovaný nově pobývá,
a v důsledku této zjištěné skutečnosti dojde ke změně místní příslušnosti. Posléze je možné místní
příslušnost zkoumat jen na základě námitky účastníka. Tato námitka musí být podána během
prvního úkonu, který zákon účastníku umožňuje.36 Námitku není oprávněn podat žalobce, který
podáním žaloby místně příslušný soud určil.37 Nejvyšší soud také judikoval, že prvním úkonem,
v rámci kterého je možné podat námitku nepříslušnosti, není odpor podávaný proti platebnímu
rozkazu.38

34

WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. vyd. Praha:
Leges, s. 114–118.
35
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. vyd. Praha:
Leges, s. 117.
36
JIRSA, Jaromír in JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180
občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 582.
37
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3355/2012, [NS 3103/2013]. Rovněž SVOBODA,
Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2 vydání. Praha: C. H.
Beck, 2017, s. 447.
38
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 12. 2009, sp. zn. 23 Cdo 1164/2009, [C 8078]. Rovněž JIRSA, Jaromír
in JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního
řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 582.
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Ve zkrácených řízeních se věci člení do třech druhů spisů. Rozlišujeme spisy rozkazní,
šekové a směnečné. Spisy rozkazní se vedou ve třech případech, a to když je podán návrh na vydání
platebního rozkazu či elektronického platebního rozkazu nebo evropského platebního rozkazu.
Pokud je podán návrh na vydání platebního rozkazu, tato věc se zapíše a vede v rejstříku
C u okresního soudu (v případě příslušnosti krajského soudu v rejstříku Cm u krajského soudu).
Jestliže žalobce podá návrh na rozhodnutí věci ve formě elektronického platebního rozkazu, tato
věc se zapíše a vede v rejstříku EPR. Když je podán návrh na vydání evropského platebního
rozkazu, tento případ se zapíše a vede v rejstříku EVC (v případě příslušnosti krajského soudu
v rejstříku EVCm u krajského soudu). Na obal spisu se navíc u rozkazních věcí vyznačuje Ro.39
Spis šekový je veden, pokud žalobce podá návrh na vydání šekového platebního rozkazu
a spis směnečný je veden v případě podání návrhu na rozhodnutí ve formě směnečného platebního
rozkazu. Oba citované spisy jsou vedeny v rejstříku Cm u krajských soudů. Na obal těchto spisů
se píše Sm.40

39

Ustanovení § 182 odst. 1 a § 200c. Ministerstvo spravedlnosti České republiky. 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,
č. 1/2002 SIS (dále jen „vnitřní a kancelářský řád“).
40
Ustanovení § 182 odst. 2 vnitřního a kancelářského řádu.
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2. Platební rozkaz
Platební rozkaz je jednou z forem rozhodnutí vydávanou v rozkazním řízení. Jedná
se o rozhodnutí, kterým je žalovanému uložena povinnost uhradit částku vyjádřenou v penězích,
či podat odpor. Podle Chalupy se jedná o meritorní rozhodnutí.41 Naopak Jirsa platební rozkaz
považuje za nemeritorní rozhodnutí.42 Zastávám názor, že platební rozkaz je meritorním
rozhodnutím, neboť je jím ukládána povinnost ve věci samé, a proto se přikláním k názoru
Chalupy.

2.1. Vydání platebního rozkazu
2.1.1.

Žaloba a právo na zaplacení peněžité částky

Předpoklady

vydání

platebního

rozkazu

jsou

obsaženy

v

ustanovení

§ 172 odst. 1 občanského soudního řádu. Toto ustanovení říká, že soud má možnost vydat platební
rozkaz, i když o to žalobce nepožádal a žalovaný nebyl slyšen, pokud je v žalobě uplatněna
peněžitá pohledávka a právo na zaplacení peněžité částky je zřejmé z tvrzení uváděných žalobcem.
Základními předpoklady vydání platebního rozkazu jsou bezvadná žaloba a splnění procesních
podmínek, jako je například procesní způsobilost a věcná příslušnost.43 V souladu
s § 42 odst. 4 občanského soudního řádu musí být z žaloby zřejmé za prvé jakému soudu je určena
a kdo ji činí. Následně musí žaloba obsahovat i „které věci se týká a co sleduje.“ Navíc je žádoucí,
aby byla datována a podepsána. Mimo tyto obecné náležitosti musí být v žalobě dostatečně určitě
identifikováni účastníci řízení a jejich zástupci. Dále musí být v žalobě vylíčeny rozhodné
skutečnosti a označeny důkazy. Žalobce musí také jasně stanovit, čeho se domáhá.44
V případě, že má žaloba vady, postupuje se podle § 43 odst. 1 občanského soudního řádu,
neboť je nutné je odstranit. Pokud by došlo k vydání platebního rozkazu, ač by žaloba nebyla
bezvadná, nezpůsobí to, že by se z vadné žaloby stala bezvadná.45 V této věci se Nejvyšší soud
v jednom ze svých usnesení vyjádřil, že „judikatura Nejvyššího soudu je ustálena v závěru,
že skutečnost, že ve věci byl dříve vydán platební rozkaz, nedostatky žaloby nikterak nezhojuje.“
41

CHALUPA, Radim in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář.
Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 835.
42
JIRSA, Jaromír in JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180
občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 587.
43
SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2 vydání.
Praha: C. H. Beck, 2017, s. 723.
44
Ustanovení § 79 odst. 1 občanského soudního řádu.
45
JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního
řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 578.
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Ve stejném usnesení Nejvyšší soud taktéž řekl, že „vydá-li soud platební rozkaz, aniž je splněna
podmínka, že uplatněné právo vyplývá ze skutečností uvedených žalobcem v žalobě, neučiní
to z neprojednatelné žaloby žalobu projednatelnou“46.47
Dalším předpokladem vydání platebního rozkazu je to, že se žalobce musí žalobou
domáhat zaplacení peněžité pohledávky. Výše peněžité pohledávky není podle současné úpravy
nikterak omezena. Peněžitá částka nemusí být stanovena v české měně. Je tedy možné, aby byla
vyjádřena v měně cizí. Analogicky totiž aplikujeme § 155 odst. 2 a 3 občanského soudního řádu.48
Pokud se žalobce domáhá zaplacení několika splátek splatných k různým datům a tvořících
v souhrnu konečnou částku, je nutné v žalobě zmínit od jakého data jsou jednotlivé splátky splatné,
jestliže žalobce žaluje i o zaplacení úroků z prodlení.49
Současná právní úprava umožňuje žalobci vzít žalobu zpět. Lze tak učinit pouze dokud
není platební rozkaz, který byl na základě žaloby vydán, v právní moci. Následkem zpětvzetí
žaloby je zastavení řízení.50

2.1.2.

Skutečnosti tvrzené žalobcem

Následně je také třeba, aby nárok, který žalobce uplatňuje, vyplýval ze skutkových tvrzení
obsažených v žalobě. Tím, zda uplatněný nárok koresponduje se skutečnostmi tvrzenými
žalobcem, se soud zabývá, než ve věci rozhodne.51 Podle názoru Nejvyššího soudu je platební
rozkaz tedy možné vydat, pouze pokud je „předmětem žalobního nároku peněžité plnění a právní
posouzení skutečností uvedených žalobcem vede k závěru, že žaloba je důvodná v plném rozsahu.“
Ve stejném rozsudku Nejvyšší soud dále osvětlil, že „uplatněné právo vyplývá ze skutečností
uvedených žalobcem pouze v případě, že jejich posouzení samo o sobě vede k právnímu závěru
o důvodnosti žalobního návrhu.“ Nejvyšší soud se také vyslovil, že platebním rozkazem není

46

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 32 Cdo 1366/2017.
JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního
řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 578.
48
SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2 vydání.
Praha: C. H. Beck, 2017, s. 723.
49
JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního
řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 579.
50
SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2 vydání.
Praha: C. H. Beck, 2017, s. 729.
51
LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 835.
47
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možné vyhovět žalobě pouze částečně.52 Lze tedy shrnout, že uplatněné právo plyne z žalobcem
tvrzených skutečností, jestliže je žaloba shledána důvodnou v celém rozsahu.53
Platebním rozkazem není možné rozhodnout, pokud žaloba neposkytuje jasný podklad
žalovaného nároku ve všech ohledech, z nichž se má žalovaný nárok vyvozovat. Může se jednat
například o vznik pohledávky nebo výši úroků. Stejně tak platí, že jestliže žalobou uplatňovaná
peněžitá částka není po právu, nelze v této věci rozhodnout platebním rozkazem. Podle Hrnčiříka
se lze poměrně často setkat s praxí soudů, kdy není respektováno toto posledně zmíněné pravidlo.
Podle jeho názoru je to pravděpodobně způsobeno i právní složitostí úsudku.54 Judikatura dospěla
k názoru, že rozhodnout platebním rozkazem je možné, třebaže v žalobě nebylo vyloučeno užití
ustanovení § 441 a § 450 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ustanovení § 2888
a § 2923 občanského zákoníku.55
Pokud žalobce navrhuje vydání platebního rozkazu, který směřuje vůči více žalovaným,
musí být z návrhu zřejmé, jaký je podíl každého z žalovaných na celkovém nároku. Případně musí
být patrné i to, zda jsou žalovaní zavázáni společně a nerozdílně. Skutečnost, že je nárok
uplatňovaný vůči ručiteli a dlužníku, musí být z návrhu také zřejmá.56 Jestliže žalobce žalobou
uplatňuje více nároků a na základě žalobního skutkového tvrzení není možné říci, že z něj plynou
všechny nároky, není za této situace možné platební rozkaz vydat. K tomuto závěru dospěl
Nejvyšší soud v dalším ze svých rozhodnutí.57 Přestože je v případě rozhodování platebním
rozkazem nutné vyhovět celému žalobnímu návrhu, je nicméně možné, aby soud žalobci platebním
rozkazem přiznal jen část náhrady nákladů řízení.58
Existují případy, ve kterých není možné platební rozkaz vydat. Předně to nelze ve věcech
osobního stavu. Dále není ani možné rozhodnout platebním rozkazem namísto projevu vůle

52

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 6. 2007, sp. zn. 25 Cdo 2667/2005. Rovněž JIRSA, Jaromír. a kol.
Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2019, s. 578.
53
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. 32 Odo 382/2004, [R 65/2005 civ.].
54
HRNČIŘÍK, Vít in SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2 vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 723.
55
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2012, sp. zn. 25 Cdo 4000/2011. Rovněž HRNČIŘÍK, Vít in
SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2 vydání.
Praha: C. H. Beck, 2017, s. 723.
56
Rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 24. 1. 1975, sp. zn. 3 Cz 5/75, [R 42/1975 civ.].
Rovněž LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 836.
57
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4311/2011, [R 101/2012 civ.]. Rovněž
LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer
ČR, a. s., 2016, s. 835.
58
Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 29. 12. 1984, sp. zn. Cpj 51/84, [R 45/1986
civ.]. Rovněž Rovněž LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář.
Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 835.
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žalovaného. V neposlední řadě soud nemůže platebním rozkazem ani stanovovat, že existuje,
či neexistuje právní vztah či právo.59

2.1.3.

Vydání platebního rozkazu

Z ustanovení § 172 odst. 1 občanského soudního řádu vyplývá, že platební rozkaz může
být vydán ve dvou typových případech. Prvním z nich je situace, kdy soud vydá platební rozkaz,
třebaže žalobce jeho vydání nepožadoval. V druhém případě může naopak dojít k tomu, že žalobce
vydání platebního rozkazu navrhuje, nebo výslovně žádá, aby platební rozkaz vydán nebyl. Soud
pak v řízení postupuje dle svého uvážení. Podle Hrnčiříka žalobce nemá nárok na vydání
platebního rozkazu.60 Podle Chalupy je nutné na ustanovení § 172 odst. 1 občanského soudního
řádu nahlížet s ohledem na čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Ústavní soud se v jednom
ze svých nálezů vyjádřil, že veřejná moc je povinna respektovat autonomní projevy jednotlivce,
pokud to není v zákoně výslovně zakázáno.61 Chalupa se tedy domnívá, že jestliže jsou splněny
všechny předpoklady pro vydání platebního rozkazu a žalobce zároveň navrhne vyřízení věci
v rozkazním řízení, soud má pouze jednu možnost, jak rozhodnout, a to vydáním platebního
rozkazu. Obdobně Chalupa soudí, že ani postup soudu, který by vyřídil věc v rozkazním řízení,
ač by se žalobce výslovně vyjádřil, že nechce, aby byla věc rozhodnuta platebním rozkazem, není
korektní.62 Jirsa v každém případě doporučuje, aby se žalobce vždy zamyslel nad tím,
zda je pravděpodobné, že by soud rozhodl platebním rozkazem. Žalobce by měl využít informací,
které se o žalovaném dozvěděl. Pokud ví, že je žalovaný například obtížně kontaktovatelný, měl
by tuto skutečnost sdělit soudu. V žalobě by měl soud navíc požádat, aby rozhodl jinou formou
rozhodnutí než platebním rozkazem z důvodu předcházení průtahům v řízení.63
Podle ustanovení § 172 odst. 2 občanského soudního řádu není možné rozhodnout
platebním rozkazem ve dvou případech, třebaže by byly splněny ostatní předpoklady jeho vydání.
Za prvé to nelze, pokud se neví, kde žalovaný pobývá. Dále také není možné platební rozkaz vydat,
když by měl být doručen žalovanému do ciziny. Jak ze zmiňovaného ustanovení občanského

59

LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 835.
60
HRNČIŘÍK, Vít in SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2 vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 722.
61
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 28. 1. 2004, sp. zn. I. ÚS 546/03.
62
CHALUPA, Radim in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář.
Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 837–838.
63
JIRSA, Jaromír in JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180
občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 579.
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soudního řádu vyplývá, tato druhá podmínka se týká pouze žalovaného, a ne žalobce. Žalobcův
pobyt v zahraničí tedy nebude bránit vydání platebního rozkazu.64
Jestliže k vydání platebního rozkazu nedojde, soud nařídí jednání v souladu s ustanovením
§ 172 odst. 3 občanského soudního řádu. Někdy je možné rozhodnout platebním rozkazem
po jednání. Jirsa uvádí jako příklad situaci, kdy soud nařídí jednání, na které se dostaví pouze
žalobce. Dojde k odročení jednání, neboť žalovaný nebyl řádně obeslán. Následně se nicméně
podaří zjistit, kde žalovaný pobývá. Soud tudíž vydá platební rozkaz a doručí jej žalovanému.65

2.1.4.

Obsazení soudu při rozhodování o platebním rozkazu

Většinou

platební

rozkaz

vydává

samosoudce

v souladu

s ustanoveními

§ 36a odst. 2 a 3 občanského soudního řádu. Zvláštním případem je rozhodování platebním
rozkazem v pracovních věcech. Ustanovení § 172 odst. 1 občanského soudního řádu stanoví,
že při vydávání platebního rozkazu není použitelné ustanovení § 36a odst. 1 písm. a) občanského
soudního řádu. Podle posledně zmíněného ustanovení rozhoduje u okresního soudu ve věcech
pracovních senát. Podle Chalupy je nutné se na věc dívat tak, že i platební rozkaz ve věci
zaměstnance nárokujícího si odměnu vůči zaměstnavateli vydává samosoudce.66 S tím ovšem
nesouhlasí Jirsa, který se domnívá, že v této situaci musí platebním rozkazem rozhodnout předseda
senátu.67 Stejný názor jako Jirsa sdílí i například Přidal.68 Soudím, že je třeba dát za pravdu Jirsovi
a Přidalovi, neboť účelem této upravy je dle mého názoru to, aby o platebním rozkazu rozhodoval
pouze předseda senátu, a ne přísedící.
Druhý zvláštní případ obsazení soudu, je ve věcech souvisejících se spory z průmyslového
vlastnictví. V těchto věcech je v prvním stupni příslušný senát Městského soudu v Praze,
a to i k rozhodování platebními rozkazy.69

64

SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2 vydání.
Praha: C. H. Beck, 2017, s. 724.
65
JIRSA, Jaromír in JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180
občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 583.
66
CHALUPA, Radim in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář.
Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 839–840.
67
JIRSA, Jaromír in JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180
občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 583.
68
PŘIDAL, Ondřej in SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2 vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 181.
69
JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního
řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 583. Rovněž SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří,
ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2 vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 181.
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2.2. Obsah platebního rozkazu
2.2.1.

Obecné náležitosti obsahu platebního rozkazu

V platebním rozkazu by měl být identifikován soud, který ho vydal. Poté by v něm měli
být označeni žalobce a žalovaný a jejich zástupci. Platební rozkaz obsahuje minimálně dva výroky.
Prvním z nich je výrok o uhrazení peněžité částky. Druhým je výrok o nákladech řízení. Další
výrok, který v platebním rozkazu také často nalezneme je výrok o povinnosti zaplatit soudní
poplatek. Jestliže je žalobce od soudního poplatku osvobozen, odvolání vůči výroku o zaplacení
soudního poplatku má možnost podat pouze žalovaný. Právní moc tohoto výroku počítáme
od doručení platebního rozkazu poslednímu žalovanému, pokud je žalovaných více.70
V platebním rozkazu také nalezneme poučení, ve kterém musí být žalovaný informován
o možnosti podat odpor proti platebnímu rozkazu a odvolání vůči výroku o náhradě nákladů řízení.
Dále v platebním rozkazu může být i kvalifikovaná výzva. Platební rozkaz je také datován
a podepsán.71

2.2.2.

Výrok o zaplacení peněžité částky

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 občanského soudního řádu se v platebním rozkazu
žalovanému uloží povinnost, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu žalobci uhradil
peněžitou částku. Z tohoto důvodu každý platební rozkaz obsahuje výrok o zaplacení peněžité
částky. Soud rozhoduje o celém uplatněném nároku, neboť ukládá povinnost uhradit peněžitou
pohledávku, jejíž zaplacení se žalobce domáhá.72 Jestliže žalovaný nechce platební rozkaz
akceptovat, má možnost podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení odpor. Odporem se platební rozkaz
ruší celý se všemi svými výroky. Výrok o zaplacení peněžité částky nabývá právní moci
po uplynutí lhůty 15 dnů od doručení platebního rozkazu žalovanému, pokud žalovaný nepodá
odpor.73
Soud při rozhodování o výroku o zaplacení peněžité částky vychází z žalobního návrhu,
ve kterém žalobce uplatňuje právo na zaplacení peněžité částky. Tato částka může být vyjádřena
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JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního
řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 581 a 587.
71
Tamtéž.
72
SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2 vydání.
Praha: C. H. Beck, 2017, s. 724.
73
JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního
řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 587.
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i v cizí měně. Postupuje se totiž analogicky podle ustanovení § 155 odst. 2 a 3 občanského
soudního řádu.74
Částka stanovená ve výroku o zaplacení peněžité částky může odpovídat jednotlivým
pohledávkám, jejichž zaplacení se žalobce domáhá. V takovémto složitějším případě Jirsa
doporučuje, aby žalobce soudu poskytl žalobu vždy i v elektronické podobě. Díky tomu bude mít
soud možnost žalobní petit týkající se uplatňovaného práva na zaplacení peněžité pohledávky
jednoduše zkopírovat do výroku o zaplacení peněžité částky.75

2.2.3.

Výrok o nákladech řízení

Platebním rozkazem soud rozhoduje i o nákladech řízení. To i za situace, kdy žalobce
náklady řízení v žalobě nevyčíslil nebo je nevyčíslil správně, neboť jestliže žalovaný nepodá
ve lhůtě k tomu stanovené odpor, platební rozkaz je konečným rozhodnutím ve věci.76
Jestliže žalobce neprokázal, že žalovaného nejméně 7 dní před podáním žaloby vyzval
k plnění a neprokázal ani, že existují důvody, pro které by soud mohl žalobci přiznat náhradu
nákladů řízení, ať už zcela, či zčásti, žalobci nebude přiznáno právo na náhradu nákladů řízení.
Žalovanému ale může být i přesto soudem uložena povinnost ve věci.77 Nejvyšší soud zastává
názor, že soud rozhodující o náhradě nákladů řízení nemůže zkoumat pouze to, zda byl žalovaný
žalobcem vyzván k plnění před tím, než došlo k podání žaloby. Nejvyšší soud se totiž domnívá,
že rozhodující soud musí vzít také v potaz i další skutečnosti konkrétního případu.78
Podle ustanovení § 174 odst. 2 občanského soudního řádu proti výroku o nákladech řízení
lze podat opravný prostředek, kterým je odvolání. Toto odvolání může podat každý účastník řízení.
K jeho podání tedy není oprávněn pouze žalovaný, tak jak je to u odporu podávanému proti celému
platebnímu rozkazu. Právní moc výroku o nákladech řízení počítáme od doručení platebního
rozkazu poslednímu účastníku řízení.79
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SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2 vydání.
Praha: C. H. Beck, 2017, s. 723.
75
JIRSA, Jaromír in JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180
občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 581 a 579.
76
SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2 vydání.
Praha: C. H. Beck, 2017, s. 724.
77
Ustanovení § 142a odst. 1 a 2 občanského soudního řádu. Rovněž SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří,
ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2 vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 724.
78
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 2. 2015, sp. zn. 29 Cdo 4388/2013, [R 75/2015 civ.]. Rovněž SVOBODA,
Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2 vydání. Praha: C. H.
Beck, 2017, s. 724.
79
JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního
řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 587.
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2.2.4.

Kvalifikovaná výzva

Nezřídka je v platebním rozkazu obsažena také kvalifikovaná výzva. Je využívána z toho
důvodu, že odpor, který lze proti vydanému platebnímu rozkazu vznést, nemusí být odůvodněn.
Problematické je to, že pokud se žalovaný rozhodne podat neodůvodněný odpor, prodlužuje
to řízení. V praxi se tato situace řeší vydáním platebního rozkazu obsahujícího kvalifikovanou
výzvu, jež může být součástí jednoho z výroků platebního rozkazu.80 V kvalifikované výzvě
je žalovaný vyzván, aby se ve věci písemně vyjádřil. Jestliže nárok uplatňovaný žalobcem zcela
neuznává, má popsat okolnosti podporují jeho obranu. Dále je žalobce v kvalifikované výzvě také
vyzván, aby dodal listinné důkazy nebo označil důkazy prokazující jeho tvrzení.81 Lhůta stanovená
k vyjádření nesmí být kratší než 30 dní. Její počátek je stanoven od uplynutí lhůty k podání
odporu.82
Podle Nejvyššího soudu je-li rozhodováno platebním rozkazem a vydává-li soud
kvalifikovanou výzvu, není nutné, aby bylo vydání kvalifikované výzvy žádoucí kvůli okolnostem
případu či povaze věci.83 Svoboda s citovaným názorem Nejvyššího soudu nesouhlasí, poněvadž
si myslí, že v civilním právu procesním je nutné využívat jednotlivé instituty vždy v souladu
s jejich podstatou. Účelem kvalifikované výzvy je zrychlení řízení, pokud hrozí průtahy z důvodu
nečinnosti žalovaného a pokud se lze domnívat, že je žalovaný vyrovnán s nárokem, jenž žalobce
uplatňuje. Soud dle Svobody nemůže postupovat svévolně a rozhodnout, že se okolnosti případu
a povaha věci nebudou brát v potaz při posuzování kvalifikované výzvy.84
I přes to, že soud vydá kvalifikovanou výzvu, neznamená to, že žalovaný musí odpor
odůvodnit. Pokud se však rozhodne nevyjádřit, a ani soudu neoznámí, z jakého důvodu se nemohl
vyjádřit, dojde k vyvolání účinků uznání nároku. O této skutečnosti je třeba žalovaného poučit.85
Nejvyšší soud v jednom ze svých rozsudků shrnul, že pokud by soud rozhodl platebním rozkazem,
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 9. 2003, sp. zn. 32 Odo 616/2003, [R 56/2005 civ.]. Rovněž SVOBODA,
Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2 vydání. Praha: C. H.
Beck, 2017, s. 724.
81
Ustanovení § 114b odst. 1 občanského soudního řádu. Rovněž LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až
250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 844.
82
Ustanovení § 114b odst. 2 občanského soudního řádu.
83
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. 32 Odo 382/2004. Obdobně SVOBODA, Karel. K
možnostem urychlení obchodního sporu prostřednictvím tzv. kvalifikované výzvy k vyjádření (§ 114b OSŘ).
Obchodněprávní revue. 10/2018, s. 278-282. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 28. 10.
2019].
84
SVOBODA, Karel. K možnostem urychlení obchodního sporu prostřednictvím tzv. kvalifikované výzvy k vyjádření
(§ 114b OSŘ). Obchodněprávní revue. 10/2018, s. 278-282. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck
[cit. 28. 10. 2019].
85
Ustanovení § 114b odst. 5 občanského soudního řádu. Rovněž LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až
250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 844.
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ač by nebyly splněny zákonné podmínky a zároveň by byla vydána kvalifikovaná výzva, tato
kvalifikovaná výzva nemůže způsobit fikci uznání nároku.86

2.2.5.

Chyby v platebním rozkazu

Jestliže se v platebním rozkazu vyskytnou chyby, postupuje se podle ustanovení
§ 164 občanského soudního řádu.87 Pokud je chyba ve výroku platebního rozkazu, je nutné vydat
opravné usnesení. Takto se postupuje i za situace, kdy je v záhlaví platebního rozkazu nepřesně
označen účastník řízení, kterému má být plněno.88 V souladu s ustanovením § 202 odst. 1
občanského soudního řádu, proti opravnému usnesení by bylo možné podat odvolání, jen když
by se oprava týkala výroku platebního rozkazu. Právní moc platebního rozkazu není měněna
opravným usnesením. Jeho vydáním jen začne plynout nová lhůta pro podání odporu, jde-li
o meritorní výrok nebo nová lhůta pro podání odvolání, pokud jde o výrok o nákladech řízení.89

2.3. Doručování platebního rozkazu
2.3.1.

Ochrana žalovaného

Podle ustanovení § 173 odst. 1 občanského soudního řádu je nutné platební rozkaz
doručovat žalovanému do vlastních rukou. Přičemž náhradní doručení zákon nepřipouští.
Doručováním platebního rozkazu se v jednom ze svých nálezů zabýval i Ústavní soud, který řekl,
že povaha rozkazního řízení si žádá doručování platebního rozkazu žalovanému do vlastních
rukou. S ohledem na princip rovnosti účastníků řízení totiž musí být i žalovanému umožněno,
aby se ve věci vyjádřil. Bez doručení žalovanému do vlastních rukou se platební rozkaz nemůže
stát pravomocným.90 Podle Nejvyššího soudu lhůta 15 dnů k podání odporu neběží od náhradního
doručení. Není navíc možné, aby platební rozkaz v případě náhradního doručení získal účinky
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2015, sp. zn. 29 Cdo 3277/2013, [R 70/2016 civ.]. Rovněž SVOBODA,
Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2 vydání. Praha: C. H.
Beck, 2017, s. 724–725.
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Ustanovení § 174 odst. 4 občanského soudního řádu.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 10. 2001, sp. zn. 28 Cdo 1184/2001, [C 821]. Rovněž JIRSA, Jaromír.
a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2019, s. 589.
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JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního
řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 589. Rovněž LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až
250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 846.
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Nález Ústavního soudu ČR ze dne 7. 11. 2000, sp. zn. I. ÚS 406/2000, [163/2000 USn.]. Rovněž JIRSA, Jaromír.
a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2019, s. 584.

20

pravomocného rozsudku. Skutečnost, „zda se podkladové rozhodnutí přesto dostalo do dispozice
povinné“ je irelevantní.91 Jestliže žalovaný odmítne přijmout písemnost, která je platebním
rozkazem, nebude se jednat o náhradní doručení.92
Platební rozkaz se žalovanému doručuje nejčastěji těmito čtyřmi způsoby. Za prvé lze
využít služeb pošty. Dále je také možné platební rozkaz doručit prostřednictvím soudního
doručovatele. Někdy je také možné obrátit se na justiční stráž, aby platební rozkaz žalovanému
doručila. Poslední možností je doručení veřejnou datovou sítí, pokud žalovaný využívá datovou
schránku. Tento posledně jmenovaný způsob je využívaný zejména v případě obchodních
společností, které mají datovou schránku zřizovanou ze zákona. Občanský soudní řád v ustanovení
§ 45 odst. 3 písm. b) umožňuje i doručení žalovanému prostřednictvím žalobce, který k tomu může
využít například kurýrní službu. V některých situacích je žalovanému doručováno tzv. krátkou
cestou. Jirsa uvádí jako příklad případ, kdy se žalovanému nepovede doručit platební rozkaz
do vlastních rukou. Následně však k soudu dorazí. Žalovaný zpravidla mívá v úmyslu nahlédnout
do spisu a při té příležitosti je mu doručen i platební rozkaz.93

2.3.2.

Doručování žalobci

Ustanovení § 173 odst. 1 občanského soudního řádu hovoří pouze o doručování
žalovanému. Pokud jde o doručování žalobci, Chalupa navrhuje postupovat v souladu
s ustanovením § 158 odst. 2 občanského soudního řádu. Platební rozkaz totiž považuje
za rozhodnutí ve věci samé. V případě nejasností je podle něj třeba aplikovat právní úpravu
týkající se rozsudku. Chalupa tedy soudí, že i žalobci by měl být platební rozkaz doručen
do vlastních rukou.94
Jirsa

v této

věci

zastává

názor,

že

žalobci

se

platební

rozkaz

doručuje

podle § 50 občanského soudního řádu a je tudíž možné i náhradní doručení.95 Hrnčiřík si myslí,
že kvůli tomu, že je platební rozkaz vydaný ve prospěch žalobce, není nutné vyloučit jeho
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SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2 vydání. Praha: C. H. Beck,
2017, s. 725–726.
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řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 584.
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JIRSA, Jaromír in JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180
občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 585.
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náhradní doručení žalobci. Hrnčiřík je také toho názoru, že by se platební rozkaz neměl rušit,
pokud se jej nepodaří žalobci doručit.96

2.3.3.

Ochrana žalovaných

Občanský soudní řád v ustanovení § 173 odst. 2 poskytuje ochranu žalovaných,
vůči kterým byl vydán platební rozkaz. Toto zmíněné ustanovení totiž říká, že v případě,
že se platební rozkaz nepodaří doručit, byť jedinému žalovanému, platební rozkaz bude zrušen
vůči všem žalovaným. Jedná se o projev principu dobrodiní souvislosti.97 Není rozhodné, zda jsou
žalovaní nerozluční společníci, či zda se jedná o samostatné procesní společníky. Platební rozkaz
je zrušen vůči všem žalovaným bez ohledu na jejich postavení.98
Většinou ke zrušení platebního rozkazu dochází ve třech případech. Za prvé se tak může
stát, pokud žalovaný nepobývá na adrese, na kterou bylo doručeno a nebyla zjištěna jeho nová
adresa. Pak také může dojít k tomu, že žalovaný na adrese, na niž mu bylo doručeno, pobývá,
ale nepřebírá osobně doručené písemnosti. Za třetí musí být platební rozkaz také zrušen, když byl
žalovanému doručen do datové schránky, do které se žalovaný nepřihlašuje. Soud platební rozkaz
naopak nezruší, jestliže žalovaný odepře přijetí platebního rozkazu nebo se přihlásí do datové
schránky, do které mu byl platební rozkaz zaslán.99
Jestliže se platební rozkaz nepodaří žalovanému doručit, občanský soudní řád nezapovídá
určité kroky, které mohou být učiněny za účelem doručení platebního rozkazu žalovanému. Soud
má například možnost dotázat se na žalovaného v centrální evidenci obyvatel nebo ústřední
evidenci vězňů. Dále také lze pokusit se o žalovaném zjistit informace ze spisů ve věcech,
ve kterých má postavení účastníka řízení. Soud se také může o žalovaném informovat u jeho
příbuzných anebo má možnost obrátit se na policii, aby provedla šetření na místě, kde bylo
doručováno.100
V případě neúspěšného doručení platebního rozkazu žalovanému, má soud před jeho
zrušením možnost pokusit se znovu platební rozkaz doručit. Jirsa se domnívá, že soud může využít
maximálně dva pokusy. Jestliže i přes všechny snahy soudu nedojde k doručení platebního rozkazu
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všem žalovaným, soud rozhodne usnesením o zrušení platebního rozkazu. Proti usnesení nelze
podle ustanovení § 202 odst. 1 písm. n) občanského soudního řádu podat odvolání. Toto usnesení
nemusí být odůvodněno.101 O zrušení platebního rozkazu mohou rozhodnout stejné osoby, které
platební rozkaz vydaly. To znamená, že tak může učinit samosoudce, asistent soudce, vyšší soudní
úředník, ale i justiční čekatel.102

2.3.4.

Kvalifikovaná výzva

Jak bylo vysvětleno v bodu 2.2.4. Kvalifikovaná výzva, spolu s platebním rozkazem může
být vydána i kvalifikovaná výzva. Podle § 114b odst. 4 občanského soudního řádu se požaduje
doručení kvalifikované výzvy do vlastních rukou. Náhradní doručení není dovoleno s výjimkou
náhradního doručení v případě doručení veřejnou datovou sítí. Kvalifikovaná výzva může být
dle judikatury součástí platebního rozkazu. Může se tedy stát, že by v jednom dokumentu byla dvě
rozhodnutí, která by měla odlišný režim doručování. Platební rozkaz by se doručoval do vlastních
rukou bez náhradního doručení. Kvalifikovaná výzva by se taktéž doručovala do vlastních rukou,
ale s možností fiktivního doručení.103
Zatím není zcela zřejmé, jak by soudy postupovaly, jestliže by byl v jedné písemnosti
vydán platební rozkaz spolu s kvalifikovanou výzvou a tato písemnost by byla doručena do datové
schránky, ale žalovaný by se do ní nepřihlásil. Soudy spíše zastávají názor, že i přes to, že platební
rozkaz musí být zrušen, kvalifikovaná výzva je doručena.104

2.4. Odpor
2.4.1.

Představení odporu

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 občanského soudního řádu žalovaný, který
nesouhlasí s vydaným platebním rozkazem, má možnost proti němu podat odpor. Odpor není
opravným prostředkem. Není totiž podáván za účelem přezkoumání platebního rozkazu a případně
jeho následného změnění, nebo zrušení. Odpor představuje procesní prostředek. Může ho podat
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pouze žalovaný, kterému byla platebním rozkazem uložena povinnost a jenž má v úmyslu
zpochybnit nárok uplatněný žalobcem.105
Odpor by měl splňovat obecné náležitosti podání vytyčené v § 42 odst. 4 občanského
soudního řádu. Odpor nemusí být odůvodněný. Pokud jde o označení odporu, tak to není prioritní.
Odpor tedy nemusí být označen jako odpor. Významný je jeho obsah, podle kterého se posuzuje.106
Odporem se napadá výrok, ve kterém je uložena platební povinnost žalovanému.
Důsledkem podaného odporu je automatické zrušení celého platebního rozsudku vůči všem
žalovaným. Podle občanského soudního řádu je nemožné, aby byl vůči některým žalovaným
platební rozkaz zrušen, a vůči jiným ne. Odpor neslouží k napadení pouze výroku o nákladech
řízení. K tomu lze využít odvolání.107

2.4.2.

Podání odporu

Odpor se podává ve lhůtě 15 dnů počínající dnem doručení platebního rozkazu žalovanému
u soudu, jenž rozhodl platebním rozkazem, vůči kterému odpor směřuje. Lhůta, během které
je možné odpor podat, je lhůtou procesní. V souladu s ustanovením § 57 odst. 3 občanského
soudního řádu musí být tedy odpor patnáctý den lhůty podán u příslušného soudu nebo odevzdán
orgánu, jenž je povinen jej doručit. Nejvyšší soud v této věci řešil, zda je odpor podán včas, pokud
žalovaný adresuje odpor nepříslušnému soudu. Vyjádřil se, že podaný odpor se musí v zákonem
stanovené patnáctidenní lhůtě dostat „do sféry dispozice příslušného soudu.“108 Podle Krajského
soudu v Ostravě skutečnost, že byla na obálce soudu uvedena chybná adresa, na kterou žalovaná
odpor adresovala, nelze dávat žalované k tíži.109
Pokud žalovaný zmeškal lhůtu pro podání odporu, je možné to prominout z omluvitelného
důvodu. Nejvyšší soud shledal omluvitelným důvodem například zprávu o náhlé smrti blízké
osoby, jež žalovaného tak šokovala, že podal odpor až jeden den po uplynutí zákonné
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patnáctidenní lhůty.110 Podle judikatury Nejvyššího soudu „neskončené řízení o prominutí
zmeškání lhůty k podání odporu proti platebnímu rozkazu je pro posouzení rozhodné otázky
vykonatelnosti takového titulu bezcenné.“111
Žalovaný může odpor, který podal odvolat, pouze pokud odvolání odporu doručí soudu
ve stejnou chvíli nebo dříve než odpor. Jestliže podá žalovaný odpor po uplynutí zákonné
patnáctidenní lhůty, soud ho odmítne v souladu s ustanovením § 174 odst. 3 občanského soudního
řádu. Stejný následek nastane, když je odpor podán neoprávněnou osobou.112 O odmítnutí odporu
je rozhodováno usnesením, proti kterému může žalovaný podat odvolání. Pokud o odmítnutí
odporu rozhodne asistent soudce nebo vyšší soudní úředník a žalovaný následně podá odvolání,
k nápravě vadného rozhodnutí je oprávněn předseda senátu nebo samosoudce soudu rozhodujícího
v prvním stupni podle ustanovení § 374 odst. 3 občanského soudního řádu. Když by o odmítnutí
odporu naopak rozhodoval například samosoudce a bylo by poté podáno odvolání, spis by musel
být odeslán soudu druhé instance k rozhodnutí o odvolání.113
K odmítnutí odporu naopak nedojde, pokud odpor podá osoba jednající jako zástupce
žalovaného, avšak neprokáže, že je žalovaného oprávněna zastupovat. V této situaci totiž dojde
k zastavení řízení.114

2.4.3.

Právní moc a vykonatelnost platebního rozkazu

Podle § 174 odst. 1 občanského soudního řádu nabude platební rozkaz účinků
pravomocného rozsudku, pokud nedošlo k podání odporu. Když nebyly dodrženy zákonem
stanovené podmínky doručování, platební rozkaz se nemůže stát pravomocným. Patnáctidenní
lhůta, během které lze podat odpor, totiž nezačala plynout.115 Výroky platebního rozkazu se tedy
nemohou stát závaznými pro účastníky řízení a orgány. V případě, že je platební rozkaz
pravomocný, není možné v téže věci znovu rozhodnout. Pokud je věc řešená platebním rozkazem
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prejudiciální otázkou v jiném řízení, soud při rozhodování v tomto jiném řízení využije platební
rozkaz podle ustanovení § 135 odst. 2 občanského soudního řádu.116
Když uběhne lhůta určená k plnění povinnosti a žalovaný nepodá odpor, platební rozkaz
se stane vykonatelným. Podle ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „exekuční řád“)
je vykonatelný platební rozkaz exekučním titulem.117
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3. Elektronický platební rozkaz
3.1. Představení elektronického platebního rozkazu
Druhou formou rozhodnutí vydávanou ve zkráceném řízení je elektronický platební rozkaz
(dále jen „EPR“), který byl do občanského soudního řádu zaveden zákonem č. 123/2008 Sb.118
Nepopiratelnou výhodou EPR je možnost podat návrh na vydání EPR elektronicky.119
Vztah mezi platebním rozkazem a EPR upravuje ustanovení § 174a odst. 3 občanského
soudního řádu, které stanovuje, že se na EPR použije i ustanovení § 172 až 174 občanského
soudního řádu obdobně. V jednom ze svých rozhodnutí Nejvyšší soud judikoval, že výraz
„obdobně“ je třeba interpretovat v tom smyslu, že odlišné ustanovení, na které je odkázáno,
se na definované

právní

poměry

užije

v plné

míře.120

S ohledem

na

ustanovení

§ 174a odst. 3 občanského soudního řádu lze říci, že rozdíl mezi platebním rozkazem
a EPR je tedy ve formě podání návrhu.121
Elektronické rozkazní řízení představuje největší díl agendy zkráceného (rozkazního)
řízení. Například v loňském roce bylo 87 % z podaných návrhů na vydání platebního rozkazu
u okresních soudů právě návrhy na vydání EPR.122 Někdy se objevuje mylná představa,
že EPR soud vydává prioritně před platebními rozkazy. Současná úprava tento postup nestanovuje
a taktéž ani nepovoluje.123
Elektronické rozkazní řízení je mnohonásobně rychlejší než běžné civilní řízení. Například
před dvěma lety byla mediánová délka elektronického rozkazního řízení dva týdny, naproti tomu
délka běžného civilního řízení byla dlouhá asi 25 týdnů. Pokud jde o vyřizování věcí,
tak kupříkladu v roce 2018 bylo z agendy EPR vyřízeno 331 701 věcí, 328 373 věcí bylo
napadlých. Obživlých a nevyřízených věcí bylo v tom stejném roce 20 307.124
118

Zákon č. 123/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
119
SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2 vydání.
Praha: C. H. Beck, 2017, s. 730.
120
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 6. 2007, sp. zn. 21 Cdo 612/2006, [C 5037]. Rovněž SVOBODA, Karel.
Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 397.
121
JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního
řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 591.
122
Ministerstvo spravedlnosti České republiky. České soudnictví 2018: Výroční statistická zpráva [online]. [cit. 29.
9. 2019]. s. 37. Dostupné z:
https://www.justice.cz/documents/12681/719244/Ceske_soudnictvi_2018_vyrocni_stat_zprava.pdf/7a0eb503-6fd74b70-b31f-882398651520
123
SVOBODA, Karel, SUK, Milan, ZEMAN, Pavel. Doručování v soudním řízení. Praha: Linde Praha, 2009, s. 180.
124
Ministerstvo spravedlnosti České republiky. České soudnictví 2018: Výroční statistická zpráva [online]. [cit. 29.
9. 2019]. s. 38–39. Dostupné z:
https://www.justice.cz/documents/12681/719244/Ceske_soudnictvi_2018_vyrocni_stat_zprava.pdf/7a0eb503-6fd74b70-b31f-882398651520

27

3.2. Systém CEPR
Dne 1. ledna 2012 došlo ke spuštění aplikace centrálního elektronického platebního
rozkazu, zkráceně nazývané „CEPR“. Od stejného data jsou návrhy na vydání EPR vedeny
pod spisovou značkou EPR, která nahradila před tím využívanou spisovou značku EC.
Prostřednictvím aplikace CEPR došlo v souladu s ustanovením § 40b odst. 1 občanského soudního
řádu poprvé v historii českého soudnictví k tomu, že soudní spis je veden pouze elektronicky,
a nikoli v listinné podobě.125
Elektronický spis je tvořen všemi dokumenty a přílohami.126 Pokud je jakkoli změněno
rozhodnutí (kupříkladu je připojena doložka právní moci), soud tuto novou verzi rozhodnutí
nahraje pomocí aplikace CEPR do spisu a připojí popis, že se jedná o novou podobu dokumentu.127
Podání a další písemnosti, které soudu došly v listinné formě, jsou převáděny do elektronické
formy. Následně je soud ukládá do spisu. K autorizované konverzi nedochází. Ve spisu se vždy
vyznačí v jakém sběrném spisu jsou založeny originály a kdy podání přišlo.128 Sběrný spis tudíž
slouží k tomu, že se do něj ukládají došlé originály listin a jejich listinné přílohy.129 Sběrný spis
se vede vždy jen pro jednu věc. Soud jej zakládá v okamžiku, kdy je mu doručeno první listinné
podání či jiná listinná písemnost týkající se dané věci.130
Se spuštěním systému CEPR, byl uveden do provozu nový postup vystavování písemností
vydávaných v elektronickém rozkazním řízení.131 Dokumenty jsou vyhotovovány v elektronické
podobě. Prvotně vystavený dokument je originálem, pokud je podepsaný podle právních
předpisů.132 Všem účastníkům řízení je umožněno ověřit si pravost rozhodnutí a zjistit, jestli
je rozhodnutí v právní moci na internetové stránce https://infodokument.justice.cz/. Nejprve
je ovšem nutné zadat povinné údaje, kterými jsou specifický identifikátor dokumentu a spisová
značka. Obě tyto informace lze nalézt na každém rozhodnutí. Po zadání povinných údajů
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je následně možné obdržet originál rozhodnutí v elektronické podobě a originál rozhodnutí
v elektronické podobě s doložkou právní moci, jestliže je již rozhodnutí pravomocné.133
Pokud je v elektronickém rozkazním řízení nutné věc předložit nadřízenému soudu
k rozhodnutí, prvoinstanční soud je v systému CEPR povinen vytvořit předkládací zprávu,
již nadřízenému soudu posílá datovou zprávou.134 Spis je pokaždé předkládán v originální
elektronické formě. Originály listinných podání či jiných listinných písemností se nadřízenému
soudu předkládají na vyžádání.135 Stejnopis rozhodnutí týkajícího se opravného prostředku
druhoinstanční soud ukládá do systému CEPR. Originál tohoto rozhodnutí pošle soudu první
instance136, jenž jej dá do sběrného spisu137. Prvoinstanční soud taktéž převede všechny
dokumenty, jež nejsou v elektronickém spisu, do elektronické formy a uloží je do spisu.
Autorizovaná konverze není prováděna.138
Pomocí aplikace CEPR dochází také k zapůjčování spisů mezi soudy. Na vyžádání jsou
zapůjčovány i originály listinných podání či jiných listinných písemností ze sběrného spisu.139
Pokud se má spis zapůjčit orgánu odlišnému od soudu, lze k zapůjčení využít datovou schránku,
jestliže nebude překročena maximální velikost datové zprávy.140

3.3. Vydání EPR
3.3.1.

Totožné předpoklady vydání EPR jako u platebního rozkazu

EPR je možné vydat jen pokud jsou splněny základní předpoklady stanovené
v § 172 odst. 1 a odst. 2 občanského soudního řádu, které podmiňují vydání platebního rozkazu.
I v případě EPR je tedy za prvé nutné, aby se žalobce v žalobě domáhal zaplacení peněžité
pohledávky. Pohledávka jiného charakteru nemůže být vydáním EPR přiznána. Lze vyhovět pouze
celému nároku, který žalobce uplatnil. V případě, že žalobce žalobou uplatnil více nároků,
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vydáním EPR je nutné vyhovět všem nárokům.141 Dále musí právo na úhradu peněžité pohledávky
vyplývat ze skutečností tvrzených žalobcem v žalobě. Jinými slovy je třeba, aby existovala shoda
mezi uplatněným nárokem žalobce a jeho skutkovým tvrzením v žalobě.142
I v případě EPR je stejně jako u platebního rozkazu nutné respektovat dvě negativní
podmínky, které zákon vyjmenovává. Jde o to, že je za prvé vyloučeno, aby soud rozhodl ve formě
EPR, pokud je pobyt žalovaného neznámý. Poté také není možné vydat EPR, pokud by ho bylo
nutné doručovat mimo území ČR.143 Občanský soudní řád v ustanovení § 174a vytyčuje další
podmínky, které musí být také splněny pro to, aby mohl být EPR vydán. Těmito zvláštními
podmínkami se budu zabývat ve zbývající části této kapitoly.

3.3.2.

Návrh na vydání EPR

Přestože je platební rozkaz možné vydat i bez žádosti žalobce, EPR lze vydat, jen pokud
to žalobce požaduje a podá tedy návrh na vydání EPR.144 V souladu s ustanovením § 174a odst. 2
občanského soudního řádu musí návrh na vydání EPR splňovat určité náležitosti. Za prvé je třeba,
aby návrh na vydání EPR obsahoval obecné náležitosti vytyčené v ustanovení § 42 odst. 4
občanského soudního řádu. Z návrhu na EPR tedy musí být patrné jakému soudu je určen, kdo
návrh podává, s jakou věcí souvisí a co návrhem žalobce sleduje. Dále je nutné, aby žalobce
v návrhu na vydání EPR zmínil i náležitosti stanovené v ustanovení § 79 odst. 1 občanského
soudního řádu. Z návrhu na vydání EPR tudíž musí být zřejmá jména, příjmení a adresy účastníků
řízení, eventuelně jejich identifikační čísla nebo jejich rodná čísla. Návrh by měl případně
obsahovat tyto údaje týkající se také zástupců účastníků. Dále je žalobce povinen popsat důležité
skutečnosti a označit důkazy. Z návrhu musí být taktéž jasné, čeho se žalobce snaží domoci.
Mimo tyto doposud zmíněné skutečnosti zákon dále požaduje, aby bylo v návrhu na vydání EPR
zmíněno i datum narození, pokud jde o fyzickou osobu a identifikační číslo, jestliže se jedná
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o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele. Tyto informace mají být využity
k automaticky probíhající lustraci účastníků řízení.145
Podle ustanovení § 174a odst. 1 občanského soudního řádu je žalobce povinen podat návrh
na vydání EPR na podepsaném elektronickém formuláři. Částka, jejíž zaplacení se navrhovatel
domáhá, nesmí být vyšší než 1 000 000 Kč. To je další z rozdílů mezi běžným platebním rozkazem
a EPR, neboť výše peněžité pohledávky u běžného platebního rozkazu není nijak omezena.146
Zákon neupřesňuje, zda se jedná o 1 000 000 Kč s příslušenstvím, či nikoli. Chalupa je toho
názoru, že ustanovení § 174a odst. 1 občanského soudního řádu je třeba interpretovat
tak, že do částky 1 000 000 Kč se nezapočítává příslušenství. Základ nároku, jenž žalobce
uplatňuje, tedy nesmí být vyšší než 1 000 000 Kč.147 K návrhu na vydání EPR žalobce dodává
i listinné důkazy, jež je třeba naskenovat. Tyto důkazy nejsou podepsány, a tak se posuzují jako
kopie listin. To je i případ plné moci. U té se to řeší tak, že se založí a následně zapíše do správního
deníku.148
V elektronickém formuláři jsou vyplňovaná pole od sebe odlišena podle toho,
zda je povinné je vyplnit, či nikoli. Pole, která musí být vyplněna, jsou orámována červeně. Pole
vyplňovaná fakultativně nejsou orámována. Pokud žalobce nevyplní obligatorně vyplňované pole,
nemůže formulář podat. Určitá pole jsou vyplňována automaticky. Jako příklad takovéhoto pole
lze uvést petit.149 Poté, co žalobce návrh vyplní, musí ho opatřit podpisem, který následně zapříčiní
provedení kontroly návrhu. Účelem kontroly je zjištění, zda žalobce neopomněl vyplnit některé
z povinných polí. V případě, že by se tak stalo, objevila by se hláška, že všechna povinná pole
nejsou vyplněna.150
Návrh na vydání EPR žalobce odesílá pomocí tzv. ePodatelny, kterou můžeme
nalézt na internetové stránce epodatelna.justice.cz a již má na starost Ministerstvo spravedlnosti.
Pokud se žalobce rozhodne návrh na vydání EPR odeslat, návrh je poslán do ePodatelny.151
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Okamžikem, kdy je návrh dostupný v ePodatelně, je zahájeno řízení.152 Z ePodatelny si pak návrh
uloží příslušný soud. Žalobci jsou standardně zasílány dva e-maily. V prvním z nich je informován
o úspěšném obdržení návrhu na EPR ePodatelnou a v druhém z nich jsou obsaženy informace
nutné pro uskutečnění platby soudního poplatku.153 Jestliže podatel do 24 hodin neobdrží e-mail,
ve kterém by byl informován, že byl návrh podán, patrně nedošlo ke zpracování návrhu. Tuto
situaci by měl podatel řešit zasláním e-mailu na adresu eprdotazy@msp.justice.cz. V e-mailu
by se měl dotázat, zda došlo ke zpracování návrhu a jak má dále postupovat.154
Žalobce je povinen podepsat návrh uznávaným elektronickým podpisem.155 Podle
ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb.156 je uznávaný elektronický podpis využíván, pokud
je listina, která má být užita vůči veřejnoprávní osobě nebo jinému subjektu ve spojení s jejich
působností, opatřována elektronickým podpisem. Podle ustanovení § 6 odst. 2 stejného zákona
je uznávaný elektronický podpis „zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném
certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis“.157

3.3.3.

Vydání EPR

Kromě dvou negativních podmínek stanovených v ustanovení § 172 odst. 2 občanského
soudního řádu a zmíněných výše, občanský soudní řád v ustanovení § 174a odst. 5 vyjmenovává
další dvě podmínky, za kterých nelze EPR taktéž vydat. Předně EPR nelze vydat, pokud bylo řízení
přerušeno a soud následně pokračuje v řízení. Ve formě EPR nelze taktéž rozhodnout,
když žalobce nezaplatí soudní poplatek ani ve lhůtě, kterou určí soud. Účelem ustanovení
§ 174a odst. 5 občanského soudního řádu je ochrana rychlosti řízení.158
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Pokud jsou splněny obecné a zvláštní předpoklady vydání EPR, soud jej vydá.159 Originál
EPR je vyhotovován v elektronické podobě.160 V EPR je žalovanému uložena povinnost uhradit
peněžitou částku, jíž se žalobce domáhá, a také náklady řízení. Žalovaný tak musí učinit do 15 dnu
od doručení EPR, nebo může ve stejné lhůtě podat odpor. Odpor proti EPR se podává stejně jako
odpor proti klasickému platebnímu rozkazu u soudu, jenž rozkaz vydal. Podle většinového názoru
je na uvážení soudu, zda rozhodne formou EPR.161 V případě vydání EPR a následného nabytí
právní moci soud standardně nepožaduje doložení ověřených kopií nebo originálů důkazů a plné
moci.162
Za návrh na vydání EPR se hradí soudní poplatek, který je nižší než za běžnou žalobu, jejíž
předmětem je peněžité plnění. Je to z důvodu, že vydání EPR je pro soudy méně náročné
než například vydání běžného platebního rozkazu. Kupříkladu pokud je peněžité plnění do částky
10 000 Kč, soudní poplatek za návrh na vydání EPR je ve výši 400 Kč, naopak soudní poplatek
za vydání platebního rozkazu je o 600 Kč vyšší.163
Podle ustanovení § 174a odst. 4 občanského soudního řádu v případě, že návrh na vydání
EPR nesplňuje zákonné náležitosti, je neurčitý či nesrozumitelný, předseda senátu ho odmítne,
pokud není možné pokračovat v řízení. Zákon ve stejném ustanovení vylučuje použití
§ 43 občanského soudního řádu. Z toho vyplývá, že žalobce nebude vyzýván k doplnění či učinění
oprav návrhu, ale tento návrh bude odmítnut.164 Bílý se domnívá, že zákonodárce k zavedení
tohoto ustanovení vedl praktický důvod, neboť v aplikaci CEPR není reálně možné žalobce
vyzývat podle ustanovení § 43 občanského soudního řádu.165 Hrnčiřík je toho názoru, že soudy
by měly vždy důsledně zvažovat, zda lze pokračovat v řízení. V případě, že se objeví nejistota
v této věci, je třeba postupovat ve prospěch projednání návrhu.166
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Souvislostí mezi návrhem na vydání EPR a ustanovením § 43 občanského soudního řádu
se v minulosti již zabýval Nejvyšší soud. V této věci řekl, že pokud žalobce v žalobě nevylíčí
všechny důležité hmotněprávní skutečnosti, nepůjde o vadný návrh na vydání EPR,
jenž by nedovoloval pokračovat v řízení v případě, že v něm žalobce popsal přinejmenším fakta
vymezující po skutkové stránce předmět řízení.167 V jiném svém rozhodnutí Nejvyšší soud také
konstatoval, že pokud došlo ke zrušení EPR z důvodu nedoručení EPR žalovanému, není možné
aplikovat ustanovení § 174a odst. 4 občanského soudního řádu a tedy návrh odmítnout.168

3.4. Použití ustanovení o platebním rozkazu a určité rozdíly
3.4.1.

Obsah EPR

V souladu s ustanovením § 174a odst. 3 občanského soudního řádu se na obsah EPR použijí
ustanovení o platebním rozkazu. EPR by tedy stejně jako platební rozkaz měl obsahovat označení
soudu, jenž ho vydal. Dále by nemělo chybět označení žalobce a žalovaného a jejich zástupců.
EPR je stejně jako platební rozkaz tvořen minimálně dvěma výroky. Jedná se o výrok o zaplacení
peněžité částky a dále o výrok o nákladech řízení.169
Ve výroku o zaplacení peněžité částky se stanoví, že má žalovaný povinnost uhradit
do 15 dnů od doručení EPR peněžitou pohledávku uplatněnou žalobcem v návrhu na vydání
EPR.170 I v případě EPR je možné, aby byla peněžitá pohledávka stanovena v cizí měně.171
Druhým výrokem vyskytujícím se v EPR je výrok o nákladech řízení. Soudím,
že i v případě EPR by měl žalobce prokázat, že žalovaného alespoň 7 dní před podáním návrhu
na vydání EPR vyzval k plnění. Eventuelně by měl žalobce prokázat, že existují skutečnosti,
z důvodu kterých by mu měl soud přiznat náhradu nákladů řízení zcela či zčásti. V opačném
případě mu soud právo na náhradu nákladů nepřizná.172
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Součástí EPR může být stejně jako v případě klasického platebního rozkazu i kvalifikovaná
výzva podle ustanovení § 114b občanského soudního řádu, jejíž účel a důsledky jsou stejné jako
u platebního rozkazu.173

3.4.2.

Doručování

Na doručování EPR se v souladu s ustanovením § 174a odst. 3 občanského soudního řádu
použije úprava týkající se platebního rozkazu (§ 173 občanského soudního řádu).174 EPR
je žalovanému doručován do vlastních rukou. Přičemž náhradní doručení je zákonem
vyloučeno.175 Se spuštěním systému CEPR, byl uveden do provozu nový postup doručování
písemností vydávaných v elektronickém rozkazním řízení.176 EPR je vyhotovován elektronicky
a jeho stejnopisy soud doručuje veřejnou datovou sítí nebo prostřednictvím tzv. hybridní
pošty177.178
Pokud má účastník řízení funkční datovou schránku, soud EPR doručí prostřednictvím
datové zprávy.179 Jestliže účastník řízení datovou schránku nevyužívá, EPR je mu doručen
hybridní poštou. Klíčovou roli v tomto způsobu doručování zastává provozovatel poštovních
služeb, kterému soud předá dokumenty (kupříkladu EPR) v elektronické formě. Provozovatel
je následně doručí v listinné podobě. K autorizované konverzi nedochází. Vyhotovování
a předávání listinných stejnopisů je zajišťováno automatizovaným způsobem.180 Po doručení
listinných stejnopisů rozhodnutí se doručenka převedená do elektronické formy uloží
do elektronického spisu.181 Listinný stejnopis EPR, jenž je vyhotoven ve spolupráci
s provozovatelem poštovních služeb, musí být opatřen specifickým identifikátorem.182
Na

žalované

se

v případě

EPR

vztahuje

ochrana

zakotvená

v ustanovení

§ 173 odst. 2 občanského soudního řádu. Pokud se tedy EPR nepodaří doručit i jen jedinému
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z žalovaných, dojde ke zrušení tohoto EPR.183 Jestliže EPR obsahuje kvalifikovanou výzvu
podle ustanovení § 114b občanského soudního řádu, její doručování by se mělo
řídit odst. 4 zmíněného paragrafu. Doručování kvalifikované výzvy je detailněji popsáno v bodu
2.3.4. Kvalifikovaná výzva.

3.4.3.

Odpor, právní moc a vykonatelnost EPR

Na odpor v elektronickém rozkazním řízení se v souladu s ustanovením § 174a odst. 3
občanského soudního řádu vztahuje úprava odporu podávanému proti běžnému platebnímu
rozkazu (§ 172 a 174 občanského soudního řádu).184 Z tohoto důvodu zde odkazuji na kapitolu
2.4. Odpor, kde je podrobně popsán odpor podávaný vůči platebnímu rozkazu. Lze nicméně
shrnout, že odpor proti EPR může v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 občanského soudního
řádu podat pouze žalovaný, pokud s EPR nesouhlasí. Odpor se podává u soudu, který rozhodl
ve formě EPR, a to do 15 dnů od doručení EPR žalovanému. Zákon nepožaduje, aby byl odpor
odůvodněn. Odpor se posuzuje podle obsahu. Z toho důvodu není podstatné, jak je odpor označen.
V souladu s ustanovením 174 odst. 2 občanského soudního řádu následkem podání odporu je
zrušení EPR vůči všem žalovaným, třebaže odpor podal jediný z nich. I v elektronickém
rozkazním řízení se tedy projevuje princip dobrodiní souvislosti. Ke zrušení EPR dochází
automaticky, a tak pokud je odpor vůči EPR již podán, není možné ho odvolat.185 V případě, že
žalovaný nesouhlasí jen s náklady řízení vyčíslenými v EPR, může podat proti výroku o nákladech
řízení odvolání. Tuto možnost zákon dává i žalobci.186
Podle ustanovení § 174a odst. 6 občanského soudního řádu je odpor vůči EPR možné podat
na elektronickém formuláři, který musí žalovaný podepsat. Z tohoto ustanovení vyplývá,
že má žalovaný možnost si vybrat, zda podá odpor pomocí elektronického formuláře či v listinné
formě, tak jako se podává odpor proti platebnímu rozkazu.187 Stejně jako návrh na vydání EPR
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i elektronický odpor se podává pomocí ePodatelny nacházející se na internetové stránce
epodatelna.justice.cz.188
V souladu s ustanovením § 174a odst. 3 občanského soudního řádu EPR, vůči kterému
žalovaný nepodal odpor, nabývá účinků pravomocného rozsudku podle ustanovení
§ 174 odst. 1 občanského soudního řádu. Stejně jako je to u klasického platebního rozkazu,
tak i u EPR je třeba, aby byl EPR řádně doručen. Jinak se nemůže stát pravomocným.189
Jestliže uběhne lhůta k plnění povinnosti a není proti EPR podán odpor, EPR se stává
vykonatelným a je stejně jako platební rozkaz exekučním titulem podle ustanovení
§ 40 odst. 1 písm. a) exekučního řádu.190

3.5. Převedení agendy z rejstříku EPR
K převedení agendy z rejstříku EPR do odlišného rejstříku dochází, pokud v elektronickém
rozkazním řízení nedojde k pravomocnému skončení věci a v řízení se pokračuje. K převedení
věci může dojít z několika příčin, které se vždy poznamenávají.191 Když agendu EPR převádí
okresní soudy, tak je to do rejstříku C. Krajské soudy převádí agendu EPR do rejstříku ECm či EC.
Pokud věc souvisí s poměry mezi podnikateli, které se týkají podnikatelské činnosti, převádí
se to do rejstříku ECm. Do agendy EC jsou pak převáděny občanskoprávní věci.192
Pokud

dochází

k převedení

agendy,

jednotlivé

dokumenty

a

přílohy

nejsou

z elektronického spisu převáděny do listinné formy. Prvním dokumentem ve spisu, jenž byl
převeden, tedy bude usnesení o zrušení EPR, odpor či případně návrh na vydání EPR, jestliže
k vydání EPR nakonec nedošlo.193 Všechny dokumenty, které jsou ke dni převedení agendy
ve sběrném spisu, se uloží do převedeného spisu.194
Pokud soud nerozhodne ve formě EPR a pokračuje se v řízení, dojde k doměření soudního
poplatku.195 Doměřený poplatek je splatný podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. j) zákona o soudních
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poplatcích v souvislosti s rozhodnutím v meritu věci.196 Pokud je ve věci nakonec rozhodováno
rozsudkem, soud může vznést požadavek, aby žalobce předložil ověřené kopie či originály
listinných důkazů a plné moci.197
Když se podíváme blíže na převedení EPR do rejstříku C, tak k této skutečnosti může dojít
z několika důvodů. Prvním z nich je to, že EPR je soudem zrušen, když se jej nepodaří doručit
žalovanému do vlastních rukou. Nejčastější příčinou, proč se EPR nepodaří žalovanému doručit
do vlastních rukou, je to, že se žalovaný odstěhuje a nesdělí svou novou adresu.198 K převedení
agendy EPR do agendy C může dále dojít v důsledku podání odporu, jenž soud neodmítl.
To znamená, že odpor musela podat oprávněná osoba (žalovaný) včas. Z dalších příčin převedení
věci z rejstříku EPR do rejstříku C můžeme jmenovat třeba nesplnění předpokladu pro vydání
EPR. K tomu například dochází, pokud je podán návrh na vydání EPR, ale žalovaný pobývá
v cizině či žalobce uplatňuje pohledávku převyšující 1 000 000 Kč.199
Pokud se na fenomén převedení agendy EPR do agendy C díváme statisticky, tak v letech
2013 až 2018 bylo nejvíce věcí převedeno z agendy EPR do agendy C, protože byl EPR soudem
zrušen. Kupříkladu v roce 2018 k tomu došlo u více než 165 000 věcí. To představuje
82,8 % z celkového počtu převedených věcí. Obecně lze říci, že většinou je jedna ze dvou věcí
převedena do rejstříku C. V roce 2018 to dokonce bylo 60 % věcí.200
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4. Směnečný a šekový platební rozkaz
4.1. Směnečný a šekový platební rozkaz a řízení
4.1.1.

Představení směnečného či šekového platebního rozkazu

Směnečný či šekový platební rozkaz je formou rozhodnutí vydávanou ve směnečném
či šekovém rozkazním řízení, kterou je žalovanému uloženo, aby uhradil peněžitou částku,
nebo podal námitky.201 Jedná se o rychlejší a úspornější způsob, jímž je rozhodováno o nároku
z šeku nebo směnky, pokud žalobce podá návrh na vydání směnečného či šekového platebního
rozkazu. Bez zmíněného návrhu žalobce není možné věc rozhodnout ve směnečném či šekovém
rozkazním řízení a věc bude projednána obvyklým způsobem ve sporném řízení.202
Jestliže žalobce nenavrhne vydání směnečného či šekového platebního rozkazu, lze nárok
z šeku či směnky řešit i rozhodnutím ve formě platebního rozkazu, EPR, či evropského platebního
rozkazu, pokud jsou pro to ovšem splněny podmínky. Podle Trebatického k tomu prakticky
nedochází, neboť směnečné a šekové rozkazní řízení žalobci přináší určité výhody (zejména pokud
jde o koncentraci řízení). Z toho důvodu je pro žalobce prospěšnější, navrhnout vydání
směnečného či šekového platebního rozkazu.203

4.1.2.

Směnečné či šekové rozkazní řízení

Směnečné či šekové rozkazní řízení se skládá ze dvou fází. První z nich souvisí s vydáním
směnečného či šekového platebního rozkazu a je listinná. Během této části řízení se zjišťuje,
zda jsou splněny podmínky pro rozhodnutí ve formě směnečného či šekového platebního rozkazu.
Shledá-li soud, že jsou tyto podmínky splněny, vydá směnečný či šekový platební rozkaz. V této
fázi řízení nedochází ke slyšení žalovaného, a ani není nařizováno jednání. V rámci druhé fáze
řízení se projednávají námitky, které žalovaný podal proti vydanému směnečnému či šekovému
platebnímu rozkazu. Tato část řízení je charakteristická slyšením žalovaného. Procesní předmět
řízení je v obou částech řízení stejný. Obě fáze řízení představují jeden celek, což se projevuje
například tím, že o nákladech řízení se rozhoduje v souvislosti s celým řízením.204
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Pokud jde o skončení směnečného či šekového rozkazního řízení, tak to může za prvé nastat
z procesních důvodů. Jako příklady lze uvést odmítnutí žaloby nebo zastavení řízení. K zastavení
řízení dochází třeba kvůli zpětvzetí žaloby či nenaplnění procesních podmínek. Směnečné
či šekové rozkazní řízení může být také skončeno vydáním meritorního rozhodnutí, kterým
je směnečný či šekový platební rozkaz. Jestliže žalovaný podá námitky, dochází poté k vydání
druhého meritorního rozhodnutí, což je rozsudek, aniž by byl zrušen směnečný či šekový platební
rozkaz. Ve směnečném či šekovém rozkazním řízení tedy může dojít k jinak neobvyklé situaci,
že jsou v řízení v prvním stupni vydána dvě rozhodnutí ve věci samé.205
Směnečné či šekové rozkazní řízení může být také dle soudní praxe skončeno smírem
v souladu s ustanovením § 99 občanského soudního řádu. Dovozujeme to z dispozičního principu,
který rozkazní řízení ovládá.206
Směnečné či šekové rozkazní řízení je zpoplatněno a výše soudního poplatku je stejná jako
v případě rozkazního řízení, ve kterém je vydáván platební rozkaz. Kupříkladu pokud
je předmětem řízení pohledávka do 20 000 Kč, soudní poplatek je ve výši 1 000 Kč.207

4.2. Vydání směnečného a šekového platebního rozkazu
Směnečný a šekový platební rozkaz může být vydán, jestliže jsou splněny obecné
předpoklady řízení a když je uhrazen soudní poplatek. Další podmínky jsou pak obsaženy
v ustanovení § 175 odst. 1 občanského soudního řádu.208

4.2.1.

Žaloba a výslovný návrh

Základním předpokladem vydání směnečného či šekového platebního rozkazu je žaloba
(návrh na vydání směnečného či šekového platebního rozkazu), ve které je uplatněn nárok
na uhrazení peněžité pohledávky mající základ ve směnce či šeku.209 Žaloba musí splňovat
zákonné předpoklady stanovené v ustanovení § 79 a 42 odst. 4 občanského soudního řádu.
To znamená, že z ní musí být zřejmé k jakému soudu je podávána a kdo ji podává. Z žaloby musí
205
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být také patrné s jakou věcí souvisí a co je cílem žaloby. Navíc musí být datována a podepsána.
Dále v ní musí být také dostatečně určitě identifikováni účastníci řízení a jejich zástupci.
Poté je v žalobě také nutné popsat důležité skutečnosti a důkazy.210
Žalobou může žalobce uplatňovat právo na uhrazení směnečné či šekové sumy včetně
směnečného příslušenství nebo právo na směnečný postih také včetně směnečného příslušenství.
Ve směnečném či šekovém rozkazním řízení lze přiznat pouze peněžitou částku. Směnečný
platební rozkaz nelze vydat ve věci směnečného obohacení211 a nárocích souvisejících s náhradou
škody, byť jsou to také peněžité nároky212. Skutečnost, zda žalobce vykonává směnečné právo
přímo, či uplatňuje směnečný postih, není rozhodná. Žalobce může uplatňovat právo ze směnky
poprvé či vykonávat další postih nebo směnečný regres. Obdobně výše zmíněné platí o šeku.
Až na jeden významný rozdíl. Jedná se o to, že šekové právo nezná přímého šekového dlužníka,
což ovlivňuje i uplatňované nároky.213
Chalupa se domnívá, že stejně jako platebním rozkazem i směnečným či šekovým
platebním rozkazem může soud rozhodnout jen o celém nároku. Vydat směnečný či šekový
platební rozkaz je nicméně možné, třebaže bude žalobci přiznána jen část nákladů řízení.
Znamenalo by to tedy, že platí stejné pravidlo jako u klasického platebního rozkazu.214
S tím nesouhlasí Svoboda, neboť říká, že žalobě nemůže být částečně vyhověno, pokud dochází
ve směnce nebo šeku k uplatňování i odlišných práv, než jsou práva postižná podle ustanovení
čl. I. § 48 a § 49 a čl. II. § 44 a § 46 zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb. (dále
jen „zákon směnečný a šekový“). Svoboda uvádí jako příklad situaci, kdy žalobce uplatňuje vyšší
úrok než 6%. O zbytku je soudem nařízeno jednání, jestliže žalobce na projednávání plnění trvá
a nedošlo-li podle jeho sdělení k písařské chybě.215 Trebatický v této věci upřesňuje, že pokud není
rozhodnuto o celém nároku ve formě směnečného či šekového platebního rozkazu, je možné
postupovat podle ustanovení § 166 občanského soudního řádu a o zbývajícím nároku vydat
doplňující směnečný nebo šekový platební rozkaz.216
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Obligatorním předpokladem vydání směnečného či šekového platebního rozkazu
je i explicitně vyjádřený návrh na vydání směnečného či šekového platebního rozkazu.
To znamená, že žalobce musí výslovně navrhnout, aby soud rozhodl ve formě směnečného
či šekového platebního rozkazu.217 Výslovný návrh na rozhodnutí věci ve směnečném či šekovém
rozkazním řízení lze učinit dodatečně. Musí to však být dříve, než je nařízeno jednání.218 V petitu
žaloby by tak měl být formulován návrh na vydání směnečného či šekového platebního rozkazu.
Dále by měl petit reflektovat úpravu obsaženou v ustanoveních čl. I. § 48 a § 49 zákona
směnečného a šekového v případě směnky a v ustanoveních čl. II. § 45 a § 46 stejného zákona,
pokud půjde o nárok z šeku.219 Jestliže žalobce neučiní návrh na rozhodnutí věci ve směnečném
či šekovém rozkazním řízení, bude nařízeno jednání.220
Z návrhu musí být patrné, jestli žalobce požaduje plnění ze směnky nebo z šeku či z kauzy.
Pokud tomu tak nebude, žalobce bude vyzván podle ustanovení § 43 odst. 1 občanského soudního
řádu, aby odstranil vady, kterými návrh trpí. Jestliže tak žalobce neučiní, soud může návrh
odmítnout. Když žalobce sdělí, že uplatňuje plnění z kauzy, věc musí být v souladu s ustanovením
§ 104a občanského soudního řádu předložena vrchnímu soudu, aby určil věcně příslušný okresní
soud.221
Třebaže existují názory, že návrh na vydání směnečného nebo šekového platebního
rozkazu je možné pozměňovat do okamžiku nařízení jednání, Svoboda zastává názor, že měnit
návrh lze do uplynutí lhůty k podání námitek. V tu chvíli totiž dojde ke koncentraci řízení.222

4.2.2.

Originál směnky nebo šeku a další listiny

V souladu s ustanovením § 175 odst. 1 občanského soudního řádu lze směnečný či šekový
platební rozkaz vydat, jestliže žalobce soudu předloží originál (prvopis) šeku nebo směnky a když
není pochyb o jejich pravosti. Základním předpisem upravujícím směnky a šeky je již zmíněný
zákon směnečný a šekový.
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Nejvyšší soud považuje směnku za „dlužnický dokonalý cenný papír, jímž za předpokladu
splnění přísných formálních náležitostí vzniká přímý, bezpodmínečný, nesporný a abstraktní
závazek určité osoby zaplatit majiteli směnky v určitém místě a čase stanovenou peněžitou částku.“
Třebaže bývá směnka vystavena z určitého důvodu, vzniká z ní abstraktní právní poměr, jehož
právní kauza ze směnky neplyne. Závazek ze směnky je nezávislý na závazku, z jehož důvodu
vznikl.223 Podle Trebatického zmíněná tvrzení vystihují i šek, který má určitou podobnost
se směnkou cizí. Závazky z něj však plynou jen dlužníkům nepřímým.224
Žalobce není povinen předložit originál směnky či šeku ve stejnou chvíli jako podává
žalobu. Je však nezbytné, aby tak učinil do doby, než soud začne rozhodovat o tom, jestli věc
vyřídí ve směnečném či šekovém řízení, či zda nařídí jednání. Podle Chalupy by soud v žádném
případě neměl žalobce, jenž podal návrh na rozhodnutí věci ve formě směnečného či šekového
platebního rozkazu, vyzývat, aby dodal originál směnky či šeku.225 S tím nelze než souhlasit,
neboť v takovém případě by docházelo k nepřijatelnému znevýhodnění žalovaného. Jestliže
žalobce nedodá směnku či šek, soud musí nařídit jednání.226
Než dojde k rozhodnutí ve formě směnečného či šekového platebního rozkazu, soud
má povinnost zaměřit se na to, jestli nejsou pochybnosti o pravosti směnky nebo šeku. Soud
to zkoumá z obsahu těchto listin na základě osvědčování, neboť v této části rozkazního řízení
nedochází k dokazování. Když soud zjistí nějaké pochybnosti týkající se pravosti směnky či šeku,
nařídí jednání.227 Stejný následek nastane, jestliže bude soud pochybovat o tom, že jde o směnku,
byť se bude domnívat, že je tato listina pravá.228
Mezi další listiny důležité k uplatnění práva, jež jsou zmíněny v ustanovení
§ 175 odst. 1 občanského soudního řádu, mohou patřit třeba protestní listina a listiny sloužící
k dokázání legitimace žalobce. Protestní listina je využívána, když je třeba některé skutečnosti
osvědčit protestem. To je kupříkladu pokud hlavní směnečný dlužník odepře platit. Žalobce své

223

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 8. 2008, sp. zn. 29 Odo 1446/2006, [C 9617]. Rovněž JIRSA, Jaromír.
a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2019, s. 600.
224
TREBATICKÝ, Peter in JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180
občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 600.
225
CHALUPA, Radim in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický
komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 860.
226
Tamtéž.
227
LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 860–861.
228
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 11, 1996, sp. zn. 5 Cmo 466/95, [SR 2/1997 s. 36]. Rovněž
SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2 vydání.
Praha: C. H. Beck, 2017, s. 739.

43

oprávnění žalovat může prokazovat například smlouvou o prodeji podniku.229 Význam dalších
listin tkví hlavně ve věci uplatňování nároků proti nepřímým dlužníkům.230

4.2.3.

Skutečnosti tvrzené žalobcem

Charakter směnečného či šekového rozkazního řízení požaduje také ještě další předpoklady
mimo ty, jež jsem zmínila výše. Jde o to, že nárok, který žalobce v návrhu na vydání směnečného
či šekového platebního rozkazu uplatňuje, musí vycházet ze skutečností tvrzených žalobcem a také
z obsahu šeku či směnky. Dále je nutné, aby skutková tvrzení korelovala s právní normou, o niž
žalobce svůj nárok opírá. Pravdivost skutečností tvrzených žalobcem se osvědčuje. Soud zjišťuje,
jestli žalobce zakládá svůj nárok na existující právní normě a jestli žalobcem popsané skutečnosti
tvoří dostatečný základ pro právo, kterého se žalobce dovolává.231
Ze skutkového stavu tvrzeného v žalobě by mělo být jasné, z jakých důvodů je žalobce
aktivně legitimován a proč je právě žalovaný pasivně legitimován. Skutkový stav vylíčený
v žalobě by měl odpovídat směnce či šeku. Žalobce naopak v návrhu na vydání směnečného
či šekového platebního rozkazu není povinen dokládat důvod vystavení směnky nebo šeku. Dále
žalobce také nemusí dokládat obsah dohody, na základě které byla směnka či šek vystavena.
Obecně lze tedy říci, že žalobce není povinen tvrdit okolnosti, jenž ze směnky či šeku rovnou
nevyplývají.232
V této věci se v několika svých rozhodnutích vyjadřoval Vrchní soud v Praze. V jednom
z nich řekl, že podstatnou náležitostí žaloby je i označení směnečného závazku žalovaného.
Ze žaloby musí být patrné určení směnečného postavení žalovaného, když akceptoval obligaci
ze směnky. Je to významná skutečnost, ze které soud zjišťuje oprávněnost žalobcova nároku.233
Pokud jde o skutečnosti tvrzené žalobcem v případě tzv. blankosměnek, tzv. blankošeků
a zajišťovacích směnek, i zde platí pravidlo, že v žalobě postačuje popsat skutkový stav
tak, jak plyne přímo ze směnky (šeku). V případě tzv. platebních směnek nebo šeků vystavení
takovéto směnky či šeku neovlivňuje trvání pekuniární obligace. Věřitel má tudíž možnost
229
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od dlužníka žádat splnění pekuniární obligace, pouze pokud nemá možnost docílit její splnění
ze směnky nebo šeku, a to v souladu s ustanovením § 1909 občanského zákoníku.234
Jestliže má směnka či šek více dlužníků, musí žalobce zdůvodnit požadovaný nárok
vůči každému žalovanému samostatně. Z toho vyplývá, že žalovaní jsou pokaždé samostatnými
společníky v souladu s ustanovením § 91 odst. 1 občanského soudního řádu.235 Ti, co směnku
„vystavili, přijali, indosovali nebo se na ní zaručili“, jsou zavázáni společně a nerozdílně.236 Podle
ustanovení čl. I. § 47 odst. 2 zákona směnečného a šekového vlastník pak může požadovat plnění
po všech dohromady, po některých nebo po každém. Přičemž není rozhodné, v jakém pořadí
se osoby zavázaly. Úprava nároků souvisejících se šeky je obsažena v ustanovení
čl. II. § 44 zákona směnečného a šekového.237

4.2.4.

Vydání

Jestliže dojde ke splnění podmínek pro rozhodnutí v podobě směnečného nebo šekového
platebního rozkazu, soud je povinen jej vydat. Neplatí tedy pravidlo aplikovatelné například
u klasického platebního rozkazu, podle kterého může soud zvážit, zda rozkaz vydá. Pokud soud
dospěje k závěru, že podmínky pro vydání směnečného nebo šekového platebního rozkazu nejsou
naplněny, nemůže jej vydat. K zamítnutí návrhu na vydání směnečného či šekového platebního
rozkazu však nedoje a řízení pokračuje nařízením jednání.238 Když soud nevyhoví návrhu
na vydání směnečného či šekového platebního rozkazu, rozhodnutí o tom nevydává.239
Na nařízené jednání se aplikuje ustanovení § 114 a násl. občanského soudního řádu. Příslušným
soudem je jak věcně, tak i místně stále stejný soud.240
Pokud následně odvolací soud zjistí, že ač byly naplněny předpoklady pro vydání
směnečného a šekového platebního rozkazu, k jeho vydání nedošlo, zruší rozhodnutí a věc vrátí.
Činí tak proto, aby mohlo dojít k vydání směnečného či šekového platebního rozkazu. Odvolací
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soud nicméně takto postupovat nebude, pokud bylo i přesto žalobci plně vyhověno.241 Podle
Vrchního soudu v Praze rozhodující soud však nebude postupovat chybně, když směnečný
nebo šekový platební rozkaz nevydá, pokud bude mít pochybnost, že nejsou naplněny předpoklady
pro vydání směnečného či šekového platebního rozkazu, byť se tato pochybnost ukáže být
mylnou.242

4.2.5.

Příslušný soud a rozhodující osoby

Příslušným soudem ve směnečném a šekovém rozkazním řízení je soud krajský, v jehož
obvodu se nachází obecný soud žalovaného. Nejčastěji půjde o krajský soud určený podle bydliště
žalovaného nebo podle platebního místa směnky či šeku.243 Podle ustanovení § 36a občanského
soudního řádu v prvním stupni v řízení před krajským soudem rozhoduje samosoudce.
Do 31. 12. 2013 byla pravomoc k rozhodnutí ve formě směnečného a šekového platebního
rozkazu svěřena jen soudci. K jeho vydání neměl pravomoc vyšší soudní úředník, soudní asistent,
soudní tajemník, ani administrativní soudní zaměstnanec. Podle nové právní úpravy účinné
od 1. 1. 2014 není vyloučeno, aby směnečný či šekový rozkaz vydal vyšší soudní úředník nebo
asistent soudce. Trebatický se však domnívá, že by to odporovalo nálezu Ústavního soudu ČR,
kterým bylo zrušeno ustanovení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících
a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon
o vyšších soudních úřednících“) 244.245

4.3. Obsah směnečného a šekového platebního rozkazu
Kromě obecných náležitostí obsahuje směnečný a šekový platební rozkaz dva výroky.
Jedním z nich je výrok o zaplacení peněžité částky a druhým je výrok o nákladech řízení.246
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4.3.1.

Výrok o zaplacení peněžité částky

V souladu s ustanovením § 175 odst. 1 občanského soudního řádu se ve výroku o zaplacení
peněžité částky žalovanému uloží, aby zaplatil částku vyjádřenou v penězích. Tato částka
koresponduje s nárokem, který žalobce uplatnil v návrhu na vydání směnečného či šekového
platebního rozkazu. Žalovaný je povinen tak učinit do 15 dnů. Případně má možnost podat námitky
proti směnečnému či šekovému platebnímu rozkazu, pokud s ním nesouhlasí. O možnosti podat
námitky je žalovaný poučen také v tomto výroku.247
Jestliže se žalovaný rozhodne akceptovat vydaný směnečný a šekový platební rozkaz
a nevyužije možnost podat námitky nebo je vezme zpět, směnečný a šekový platební rozkaz
nabude účinků pravomocného rozsudku.248 Výrok o zaplacení peněžité částky nabude právní moci
poté, co uběhne patnáctidenní lhůta od doručení směnečného a šekového platebního rozkazu
žalovanému, když žalovaný nepodá námitky či se rozhodne pro zpětvzetí námitek. Následně
pak v těchto případech dojde k vyznačení právní moci.249

4.3.2.

Výrok o nákladech řízení

Druhým výrokem nacházejícím se ve směnečném nebo šekovém platebním rozkazu
je výrok o nákladech řízení. V souladu s ustanovením § 175 odst. 1 občanského soudního řádu
se žalovanému ve směnečném a šekovém platebním rozkazu neukládá pouze zaplatit peněžitou
částku korespondující s uplatněným nárokem žalobce, či podat námitky. Žalovanému se totiž také
ukládá uhradit náklady řízení. Žalovaný je povinen uhradit náklady řízení ve stejné lhůtě jako
peněžitou částku, tedy v patnáctidenní lhůtě od doručení směnečného a šekového platebního
rozkazu.250
Ve směnečném či šekovém rozkazním řízení musí žalobce také respektovat ustanovení
§ 142a občanského soudního řádu. Je tudíž povinen vyzvat žalovaného alespoň 7 dní před podáním
návrhu na vydání směnečného či šekového platebního rozkazu k plnění. Jinak mu hrozí,
že mu náhrada nákladů řízení nebude přiznána v případě, že nedoloží z jakých významných
důvodů nemohl žalovaného k plnění vyzvat. Dále je také třeba, aby žalobce žalovaného vyzval
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k uhrazení směnky (pokud půjde o směnečný platební rozkaz), a nikoli kupříkladu pouze
k zaplacení závazku, jenž je směnkou zajišťován.251
Proti nákladovému výroku se podle ustanovení § 175 odst. 6 občanského soudního řádu
podává odvolání, a nikoli námitky. Podat odvolání mají právo všichni účastníci řízení.252
Podle Hrnčiříka se na rozhodnutí související s náklady řízení aplikují stejná pravidla jako
u klasického platebního rozkazu.253 Domnívám se tedy, že právní moc výroku o nákladech řízení
ve směnečném či šekovém platebním rozkazu počítáme stejně jako právní moc nákladového
výroku v běžném platebním rozkazu.
Pokud by došlo k situaci, že by byly podány námitky proti směnečnému a šekovému
platebnímu rozkazu i odvolání vůči nákladovému výroku, byla by věc následně řešena
v námitkovém řízení.254

4.3.3.

Kvalifikovaná výzva

Jak jsem uvedla v bodu 2.2.4. Kvalifikovaná výzva, v běžném platebním rozkazu
je poměrně často obsažena i kvalifikovaná výzva zakotvená v ustanovení § 114b občanského
soudního řádu. Otázkou je, zda má své místo i ve směnečném či šekovém rozkazním řízení.
Chalupa se domnívá, že nikoli, neboť kvalifikovanou výzvu lze užít pouze, pokud je to žádoucí
z důvodu povahy věci nebo okolností případu. Ani jedna z těchto dvou situací ve směnečném nebo
šekovém rozkazním řízení podle Chalupy nenastává.255 Myslím si, že s tím nelze než souhlasit.
Účel kvalifikované výzvy je ten, že se žalovanému uloží, aby sdělil svůj názor na věc
a aby případně vysvětlil, proč žalobcův nárok neuznává. Zároveň má žalovaný popsat významné
skutečnosti, které využívá na svou obranu a připojit důkazy. Ve směnečném či šekovém rozkazním
řízení se soud dozví názor žalovaného na věc z námitek, ve kterých je povinen vylíčit i významné
skutečnosti, a proto není kvalifikovaná výzva ve směnečném či šekovém rozkazním řízení
potřebná.256 Tomuto řešení odpovídá i dikce ustanovení § 114b odst. 1 občanského soudního řádu.
Podle tohoto ustanovení lze kvalifikovanou výzvu vydat, i pokud bylo rozhodnuto ve formě
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platebního rozkazu, EPR či evropského platebního rozkazu. Směnečný či šekový platební rozkaz
však zmíněn není.

4.3.4.

Chyby ve směnečném nebo šekovém platebním rozkazu

Podle ustanovení § 175 odst. 2 občanského soudního řádu se aplikuje ustanovení
§ 164 občanského soudního řádu, pokud se ve směnečném a šekovém platebním rozkazu
vyskytnou chyby. Mohou to být chyby písařské, početní nebo zjevné nesprávnosti. Pokud se chyba
vyskytuje ve výroku směnečného a šekového platebního rozkazu a nelze ji opravit ve stejnopisech,
soud vydá opravné usnesení.257
Pokud v souvislosti s opravou výroku směnečného či šekového platebního rozkazu dochází
k modifikaci povinností nebo práv účastníků řízení, plyne od doručení opravného usnesení další
lhůta. Během této lhůty může žalovaný podat námitky, souvisela-li oprava s výrokem o zaplacení
peněžité částky. Jestliže oprava souvisela s nákladovým výrokem, začne doručením opravného
usnesení plynout nová lhůta, během níž má účastník řízení možnost podat odvolání.258 Podle
konstantního názoru Nejvyššího soudu259 opravné usnesení vydané kvůli chybě ve výroku
o zaplacení peněžité částky musí obsahovat poučení o možnosti podat námitky. Stejně
tak i v opravném usnesení vydaném z důvodu chyby v nákladovém výroku je třeba, aby bylo
poučení o možnosti podat odvolání.260

4.4. Doručování směnečného a šekového platebního rozkazu
4.4.1.

Doručování žalovanému

Podle ustanovení § 175 odst. 1 občanského soudního řádu je nutné směnečný nebo šekový
platební rozkaz doručit žalovanému do vlastních rukou. Náhradní doručení zákon neumožňuje.
S účinností do 30. 6. 2009 bylo v ustanovení § 175 odst. 2 občanského soudního řádu stanoveno
obdobné užití ustanovení § 173 odst. 2 občanského soudního řádu ve směnečném a šekovém
rozkazním řízení. Judikatura tuto úpravu vykládala tak, že nedoručení směnečného či šekového
platebního rozkazu do vlastních rukou žalovanému, mělo za následek jeho zrušení pouze

257

CHALUPA, Radim. Směnka v soudním řízení. Praha: Leges, 2017, s. 57.
LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 870.
259
Například usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 7. 2015, sp. zn. 29 Cdo 1359/2015, [NS 4168/2015]. Rovněž
JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního řádu.
3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 604.
260
LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 870.
258

49

vůči tomuto žalovanému, kterému nebyl rozkaz doručen z důvodu samostatného společenství
žalovaných.261
Trebatický se domnívá, že i přes to, že byl odkaz na ustanovení § 173 odst. 2 občanského
soudního řádu z ustanovení § 175 odst. 2 občanského soudního řádu odstraněn, je třeba postupovat
v případě nedoručení směnečného nebo šekového platebního rozkazu jednomu z žalovaných
přiměřeně analogicky podle § 173 odst. 2 občanského soudního řádu.262 Toto řešení je v souladu
v bodem 70 důvodové zprávy k zákonu č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony263, judikaturou
Vrchního soudu v Praze264 a souhlasí s tím například i Chalupa265.
Nemožnost náhradního doručení směnečného a šekového platebního rozkazu ve vztahu
k žalovanému byla zavedena 1. 1. 2014, byť se v této věci například v roce 2012 vyjádřil i Ústavní
soud. Ten totiž konstatoval, že ve směnečném a šekovém rozkazním řízení lze žalovanému
doručovat platební rozkaz náhradně266.267 Vyloučení náhradního doručení směnečného a šekového
platebního rozkazu žalovanému považuje Chalupa za krok správným směrem, s čímž souhlasím,
neboť skutečnost, že by se žalovaný vůbec nemusel dozvědět o tom, že byl vůči němu vydán
směnečný či šekový platební rozkaz, nepovažuji za správnou.268 Směnečný nebo šekový platební
rozkaz, jenž se nepodařilo doručit, se ruší usnesením.269

4.4.2.

Doručování žalobci

Pokud jde o doručení směnečného a šekového platebního rozkazu žalobci, Chalupa
z ustanovení § 158 odst. 2 občanského soudního řádu dovozuje, že i žalobci je nutné doručit
směnečný a šekový platební rozkaz do vlastních rukou. Nicméně třebaže zákon neumožňuje
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náhradní doručení směnečného a šekového platebního rozkazu žalovanému, jeho náhradní
doručení žalobci nevylučuje.270

4.5. Námitky
4.5.1.

Představení námitek a jejich podání

Podle ustanovení § 175 odst. 1 občanského soudního řádu může žalovaný proti
směnečnému či šekovému platebnímu rozkazu podat námitky, pokud s ním nesouhlasí. Nikdo jiný
než žalovaný námitky podat nemůže. Námitky definujeme jako obranu žalovaného vůči nároku
žalobce, který byl soudem přiznán směnečným nebo šekovým platebním rozkazem. Námitky
se podávají ve lhůtě patnácti dnů od doručení směnečného a šekového platebního rozkazu
žalovanému u soudu, jenž rozhodl ve formě směnečného nebo šekového platebního rozkazu.271
Lhůta, během které lze námitky podat, vytyčuje okamžik, do kdy je umožněno námitky
podat. Začátek lhůty je stanoven doručením směnečného nebo šekového platebního rozkazu
žalovanému.272 Jedná se o zákonnou lhůtou. Není tedy možné ji prodloužit.273 Přestože je podle
nynější úpravy lhůta k podání námitek patnáctidenní, nebylo to tak vždy. S účinností
do 30. 4. 2013 byla lhůta osmidenní a před tím dokonce třídenní.274 V případě více žalovaných
plyne lhůta k podání námitek každému z žalovaných samostatně. Skutečnost, že jeden
z žalovaných podá námitky, nemá na zbývající žalované vliv.275
V námitkách musí žalovaný v souladu s ustanovením § 175 odst. 1 občanského soudního
řádu vylíčit všechno, co namítá vůči směnečnému a šekovému platebnímu rozkazu. Zákon tedy
požaduje, aby byly námitky odůvodněné. Podle Vrchního soudu v Praze musí žalovaný
v námitkách „jednoznačně a nezaměnitelně“ vylíčit skutková tvrzení, jež využívá na svou
obranu.276 Pokud by žalovaný podal proti směnečnému nebo šekovému platebnímu rozkazu místo
270
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námitek odpor, soud by jej posuzoval dle obsahu v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 občanského
soudního řádu. Hleděl by na něj tedy jako na námitky.277
Svoboda definuje relevantní námitku jako tvrzení, na jehož základě dospějeme k tomu,
že žalobce není oprávněn domáhat se zaplacení peněžité částky ze směnky či šeku. V námitkách
je žalovaný povinen sdělit, zda směnečný nebo šekový platební rozkaz zpochybňuje v celém
rozsahu, nebo pouze zčásti. Tímto sdělením je pak soud vázán. Pokud to z námitek není zřejmé,
je možné postupovat podle ustanovení § 43 občanského soudního řádu.278 S možností aplikovat
ustanovení § 43 občanského soudního řádu pro odstranění vad námitek souhlasí i Chalupa.279
Nejvyšší soud shledal jako důvodnou námitku kupříkladu takovou, ve které žalovaný
nejprve popíše směnečnou smlouvu, na jejímž základě vznikla směnka zajišťující pohledávku.
Navíc je nutné, aby v námitce žalovaný taktéž vysvětlil, že by měl být zbaven povinnosti směnku
uhradit, neboť pohledávka zajištěná směnkou byla již uhrazena.280
Oproti následku způsobeným odporem podávaným vůči platebnímu rozkazu, konsekvencí
námitek není zrušení směnečného a šekového platebního rozkazu. Jejich význam tkví v tom,
že způsobují odklad právní moci a také vykonatelnosti platebního rozkazu vydávaného
ve směnečném a šekovém rozkazním řízení. Neodůvodněné námitky tento suspenzivní účinek
nicméně nemají.281 Pokud žalovaný námitky nevznese, směnečný či šekový platební rozkaz získá
podle ustanovení § 175 odst. 3 občanského soudního řádu účinky rozsudku, jenž je v právní
moci.282

4.5.2.

Odmítnutí a zpětvzetí námitek

K odmítnutí námitek dochází ve třech případech. Za prvé tento následek nastane, pokud
jsou námitky podány po uplynutí zákonem stanovené lhůty. Dále k odmítnutí námitek také dojde,
když je podá neoprávněná osoba. To znamená podatel odlišný od žalovaného. Následně
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k odmítnutí námitek taktéž dojde, když nejsou shledány řádnými (odůvodněnými).283 Pokud
žalovaný zmešká lhůtu k podání námitek z omluvitelného důvodu, lze ji prominout ve smyslu
ustanovení § 58 odst. 1 občanského soudního řádu.284
Judikatura zastává názor, že o odmítnutí námitek se rozhoduje usnesením, proti kterému
lze podat odvolání.285 To neplatí, pokud žalovaný podá námitky až poté, co je nařízeno jednání
či v průběhu odvolacího řízení. Soud tyto námitky totiž neodmítá a nepřihlíží k nim.286 Jestliže
se usnesení o odmítnutí námitek stane pravomocným, směnečný a šekový platební rozkaz získá
účinky pravomocného rozsudku.287
V případě, že nedojde k pravomocnému odmítnutí některé z námitek a zároveň se soud této
námitce ani nevěnuje v odůvodnění rozsudku, kterým se směnečný či šekový platební rozkaz
nechává v platnosti, nastává situace, kdy by měla být věc zrušena a vrácena podle ustanovení
§ 219a odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu.288 Podané námitky má žalovaný možnost vzít
zpět. Pokud tak učiní, soud vydá usnesení, kterým námitkové řízení zastaví. Jednání
se nenařizuje.289

4.5.3.

Námitkové jednání – příprava

Podle ustanovení § 175 odst. 4 občanského soudního řádu soud nařídí jednání, jestliže
žalovaný podá včas odůvodněné námitky.290 K přípravě jednání má soud možnost využít prostou
výzvu upravenou v ustanovení § 114a občanského soudního řádu. Prostá výzva je vydávána
z několika důvodů. Kupříkladu díky ní může dojít k odstranění nejasností ve věci nebo může
také sloužit k získání dalších informací. Prostá výzva je dále vydávána k upřesnění námitek
či k označení důkazů.291
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Podle Chalupy může být k přípravě námitkového jednání užitečné i přípravné jednání
upravené v ustanovení § 114c občanského soudního řádu. Chalupa se domnívá, že i ve směnečném
či šekovém rozkazním řízení mohou nastat následky upravené v ustanovení § 114c odst. 6 a odst. 7
občanského soudního řádu. Ustanovení § 114c odst. 6 občanského soudního řádu stanoví, že bude
vydán rozsudek pro uznání, pokud se žalovaný nedostaví bez omluvy na přípravné jednání
v případě, že byl řádně a také včas alespoň 20 dnů před přípravným jednáním předvolán.
Podle ustanovení § 114c odst. 7 občanského soudního řádu naopak dojde k zastavení řízení,
jestliže se žalobce nedostaví bez omluvy na přípravné jednání, na které byl řádně a také včas
alespoň 20 dnů před přípravným jednáním předvolán.292
S Chalupovým názorem ovšem nesouhlasí Trebatický. Ten tvrdí, že ve směnečném
či šekovém rozkazním řízení nemůže být aplikováno ustanovení § 114c občanského soudního
řádu. Myslí si tedy, že ani nemohou nastat zmíněné důsledky vytyčené v ustanovení
§ 114c odst. 6 a 7 občanského soudního řádu.293 V minulosti se v této věci vyjádřil Nejvyšší soud,
podle kterého není možné v námitkovém řízení rozhodnout ve formě rozsudku pro uznání
upraveném v ustanovení § 153a občanského soudního řádu.294

4.6. Námitkové řízení
Námitkové řízení probíhá, pokud žalovaný vznesl odůvodněné námitky. Účelem tohoto
řízení je rozhodnutí, zda se směnečný či šekový platební rozkaz ponechá zcela, či částečně
v platnosti, nebo zda se zruší. Přičemž pokud soud rozhodne o jeho zrušení, stanoví v jaké míře
tak činí.295

4.6.1.

Formálnost řízení o námitkách

Judikatura hodnotí námitky poměrně přísně. Mnohdy pod pojem neprojednatelnost řadí
zaměnitelnost, opožděnost, dostatečnou neodůvodněnost, ale i neurčitost.296 Podle ustanovení
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§ 175 odst. 1 občanského soudního řádu je žalovaný povinen v námitkách sdělit všechno,
co vůči směnečnému či šekovému platebnímu rozkazu namítá. Objektem řízení o námitkách jsou
jen odůvodněné a včasné námitky. Za odůvodněné námitky můžeme považovat pouze
ty, ze kterých je patrné, v jaké míře je napadán směnečný a šekový platební rozkaz. Zároveň v nich
musí žalovaný ozřejmit, jaké skutečnosti využívá na svou obranu vůči směnečnému a šekovému
platebnímu rozkazu.297
Aby byla námitka projednatelná, musí být uspokojivě konkretizována. Soudní praxe
stanovila několik pravidel:
-

Skutková tvrzení, na nichž je stavěna obrana, musí být vylíčena nezaměnitelně
a konkrétně.298

-

V případě nenaplnění veškerých podmínek vystavení směnky, musí být v námitkách
řečeno, která určitá podmínka nebyla splněna.299

-

V námitkách musí být také vysvětleno, zda se jedná o námitky směnečné, nebo kauzální.
V prvně jmenovaných námitkách musí být stanoveno, jakými specifickými vadami směnka
trpí či to, že už byl celý směnečný peníz (nebo jeho část) uhrazen. Naopak z kauzálních
námitek musí být zřejmý obsah směnečné smlouvy, jaký byl důvod vystavení směnky
a jaké jsou sjednané podmínky, pokud jde o proplacení směnky. Dále musí žalovaný
v kauzálních námitkách popsat příčiny nenaplnění, či zániku důvodu vystavení směnky.300

-

Námitky musí být také určité. Judikatura kupříkladu dovodila, že námitky obsahující
tvrzení, že „směnka nebyla podepsána v souladu s výpisem z obchodního rejstříku
výstavce“, nesplňuje podmínku určitosti, pokud v souladu se zápisem v obchodním
rejstříku mohou právnickou osobu mimo statutární orgán zavazovat i jiné osoby.301

-

Je taktéž nutné, aby byly námitky dostačujícím způsobem odůvodněné. Nejvyšší soud
se vyjádřil, že se bude jednat o nedostatečně odůvodněnou námitku, pokud je nekorektně
stanovena směnečná suma a žalovaný namítá nesprávné vyplnění blankosměnky.302
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4.6.2.

Koncentrace řízení

Koncentrace směnečného a šekového rozkazního řízení se projevuje tak, že má žalovaný
možnost prokazovat do konce prvého jednání o námitkách, že námitky, jež učinil, jsou důvodné.
Poté, co uběhne patnáctidenní lhůta pro podání námitek, může žalobce přesto uvádět některé
skutečnosti.303
Nejvyšší soud v jednom ze svých rozhodnutí vysvětlil, že princip koncentrace
se nevztahuje na prohlášení, „že majitel nabyl směnku ve zlé víře anebo se při nabývání směnky
provinil hrubou nedbalostí.“ Podle Nejvyššího soudu je to z toho důvodu, že toto tvrzení
představuje podmínku přípustnosti námitek.304 Svobodovi se toto vysvětlení s ohledem
na ustanovení § 175 odst. 1 občanského soudního řádu nezdá přesvědčivé. Podle jeho názoru měl
Nejvyšší soud své rozhodnutí odůvodnit spíše ve smyslu, že i když je směnečné a šekové řízení
ovládáno principem koncentrace, nelze tolerovat přiznání plnění, jež je v enormním rozporu
s právem.305
Princip koncentrační se také neuplatní na procesní skutečnosti, protože ty soud zkoumá
kdykoli během řízení. Termín „námitka“ užitý v ustanovení § 175 odst. 1 občanského soudního
řádu je tedy nutné chápat ve smyslu skutkovém, a nikoli procesním. Procesní podmínkou
je kupříkladu tvrzení, že nedošlo ke splnění podmínek řízení. Jestliže soud po rozhodnutí ve formě
směnečného nebo šekového platebního rozkazu dospěje k závěru, že nedošlo k naplnění podmínek
řízení, jež nelze odstranit, je nutné směnečný či šekový platební rozkaz zrušit. Navíc je i třeba
zastavit řízení. Pokud však žalovaný vznese námitku nesplnění podmínky řízení, která může být
odstraněna, směnečný a šekový platební rozkaz soud nezruší.306 Soudní praxe je toho názoru,
že jestliže žalovaný vznese námitku místní nepříslušnosti soudu první instance, který vydal
směnečný či šekový platební rozkaz, řízení související se skutkovými námitkami bude probíhat
u jiného soudu, jenž je místně příslušný.307
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Soudní praxe dále stanovila, že námitky je možné upřesňovat, nelze je však doplňovat.
V případě upřesnění dojde k doplnění skutečností upřesňujících podrobnosti řádně podaných
námitek. Naproti tomu doplněním námitek míníme vylíčení takové obrany, jež nebyla uplatněna
dostatečně. Kvůli principu koncentrace není žalovaný oprávněn uplatňovat po uběhnutí lhůty
stanovené ke vznesení námitek obranu, jež nebyla obsažena v uplatněných námitkách.
Žalovanému se ale nezakazuje, aby uváděl skutečnosti, které doplní námitky, jež vznesl.308
Kupříkladu pokud žalovaný namítá, že pohledávku zajištěnou směnkou již uhradil, tak údaj o datu
zaplacení doplňující námitku není neodůvodněnou námitkou.309
Princip koncentrace žalovanému nebrání uvádět skutečnosti, které nejsou námitkou vůči
směnečnému nebo šekovému platebnímu rozkazu. Hrnčiřík jako příklad takového tvrzení uvádí
výrok, že směnečný a šekový platební rozkaz nebyl žalovanému řádně doručen. Z toho důvodu
lhůta ke vznesení námitek tedy nezačala plynout.310
I přes existenci koncentračního principu je možné uvádět důkazní návrhy. V opačném
případě by to podle Ústavního soudu bylo v rozporu s principem spravedlnosti.311 Ústavní soud
již v minulosti objasnil, že ustanovení § 175 občanského soudního řádu je možné vykládat ústavně
konformně. Třebaže ustanovení § 175 občanského soudního řádu není podle Ústavního soudu
v rozporu s Ústavou ČR312, Chalupa se k principu koncentrace ve směnečném či šekovém
rozkazním řízení staví kriticky. Podle něj je v rozporu s právem na spravedlivý proces, neboť
vyvolává nevyváženost mezi postavením žalovaného a žalobce. Chalupa se také domnívá,
že zmíněné ustanovení žalovaného nepřiměřeně omezuje v uplatňování jeho obrany.313

4.6.3.

Důkazní břemeno

Existují názory, že povinnost tvrzení i důkazní, pokud jde o námitky vznesené
vůči směnečnému či šekovému platebnímu rozkazu a s tím související zvrácení správnosti
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směnečného či šekového platebního rozkazu, je pouze na žalovaném.314 Tento přístup není podle
Hrnčiříka správný. Podle něj by se totiž měla respektovat obecná pravidla, byť budou znamenat,
že je žalobce povinen dokazovat pouze to, že je vlastníkem platné směnky a že směnečně
zavázaným je žalovaný.315
Hrnčiřík v této věci také zastává názor, že pokud žalovaný v námitkách vyjádří pochybnost
co do pravosti podpisu, měla by platit obecná pravidla, podle kterých ten, kdo listinu předkládá,
má dokázat její pravost.316 S tímto závěrem souhlasí Nejvyšší soud, jenž se v tomto smyslu
vyjádřil již v několika svých rozhodnutích.317

4.6.4.

Rozsudek

Námitkové řízení končí rozhodnutím soudu v podobě rozsudku, kterým není žalovanému
ukládána žádná povinnost. Soud rozsudkem totiž rozhoduje o skutečnosti, jestli byl směnečný
či šekový platební rozkaz vydán důvodně. Výrok rozsudku mívá dvě základní formy. Rozsudkem
se totiž může vydaný směnečný a šekový platební rozkaz zrušit, nebo může být ponechán
v platnosti. V praxi se v jednom rozsudku mohou vyskytnout i oba tyto výroky, kupříkladu
ve vztahu ke dvěma různým žalovaným.318
Rozhodne-li soud o ponechání směnečného či šekového platebního rozkazu v platnosti,
směnečný či šekový platební rozkaz se stane vykonatelným ve stejný den jako rozsudek, kterým
je rozhodováno o ponechání směnečného či šekového platebního rozkazu v platnosti.319
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5. Evropský platební rozkaz
5.1. Evropský platební rozkaz a řízení
5.1.1.

Představení evropského platebního rozkazu

Evropský platební rozkaz je jednou z forem rozhodnutí vydávanou ve zkráceném
(rozkazním) řízení. Tato forma rozhodnutí byla do českého práva zavedena nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení
o evropském platebním rozkazu (dále jen „nařízení č. 1896/2006“). Toto nařízení je účinné
od 12. 12. 2008320 (s výjimkou čl. 28, 29, 30 a 31)321. Na evropské rozkazní řízení se ve velké míře
aplikuje právo Evropské unie, ale v souladu s čl. 26 nařízení č. 1896/2006 jsou procesní otázky
neupravené nařízením č. 1896/2006 regulovány občanskoprávními procesními pravidly
jednotlivých členských států EU. Mimo to, že občanský soudní řád umožňuje vydání evropského
platebního rozkazu jako jednu z forem rozhodnutí, upravuje také funkční příslušnost rozhodujícího
soudu. Občanský soudní řád taktéž stanovuje pravidla týkající se doručování v eurorozkazním
řízení.322
Evropský parlament a Rada přijetím nařízení č. 1896/2006 reagovaly na fakt, že i když
měly mnohé členské státy EU snahu řešit rozhodování nesporných nároků zavedením zkráceného
řízení o platebním rozkazu, jednotlivé vnitrostátní úpravy se liší. Druhým úskalím vnitrostátních
předpisů je často to, že neumožňují rozhodnout přeshraniční spory formou platebního rozkazu.323
Mezi základní cíle nařízení č. 1896/2006 patří usnadnění a zrychlení řízení přeshraničních sporů
souvisejících s nespornými nároky týkající se peněz a zmenšení nákladů za toto řízení. Dalším
cílem citovaného nařízení je také zavedení „volného pohybu evropských platebních rozkazů“
v jednotlivých členských státech EU.324
Členské země Unie si od evropského platebního rozkazu slibují, že bude mít za prvé
pozitivní vliv na fungování vnitřního trhu a hospodářskou soutěž EU. Za druhé se členské státy
domnívají, že napomůže odstranit překážky bránící přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních

320

LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 851–852.
321
Čl. 33 nařízení č. 1896/2006.
322
LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 851–852.
323
Bod 7 preambule nařízení č. 1896/2006. Rovněž JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský
komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 592.
324
Bod 9 preambule a čl. 1 nařízení č. 1896/2006. Rovněž SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ,
Renata a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2 vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 734.

59

sporech. Unijní státy za třetí také doufají, že nařízení č. 1896/2006 přispěje i k zajištění rovného
zacházení s dlužníky a věřiteli v Evropské unii.325
V řízení o evropském platebním rozkazu hraje klíčovou roli přeshraniční prvek.
To znamená, že se musí jednat o případy, ve kterých má minimálně jeden účastník řízení bydliště,
místo obvyklého pobytu nebo sídlo v odlišné zemi Unie než ve členském státě, v němž byl podán
návrh na vydání evropského platebního rozkazu (dále jen „návrh“). Rozhodný je den podání
návrhu.326

5.1.2.

Evropské rozkazní řízení

Evropské rozkazní řízení tvoří civilní řízení jednotlivých členských zemí Unie (vyjma
Dánska). Řízení se zahajuje na základě návrhu. Jedná se o fakultativní nástroj v rukou žalobce.
Posledně jmenovaný totiž není povinen návrh podat a může se domáhat svého práva odlišnými
prostředky.327
Vedení řízení v jiném státě je obecně poměrně komplikovaná záležitost. Pro žalobce
je vždy výhodné, pokud zná místní specifika procesu. V opačném případě hrozí, že by si mohl
způsobit neúspěch ve věci z důvodu neznalosti některého lokálního právního pravidla.
Eurorozkazní řízení tvořené unifikovaným a jednoduššími pravidly v tomto ohledu značně
zjednodušilo vedení řízení věřitelům majícím pohledávky s přeshraničním charakterem. Evropské
rozkazní řízení je pro věřitele z cizí země totiž více prediktabilní než vnitrostátní proces uplatňující
se v konkrétním státě.328
Evropské rozkazní řízení je v určitém ohledu revolučním řízením, protože obsahuje složky,
které české vnitrostátní rozkazní řízení nepoužívá. Jedná se o to, že je řízení o vydání evropského
platebního rozkazu postavené na formulářích, jež jsou přílohou nařízení č. 1896/2006. Formulářů
je celkem sedm. Pomocí formuláře A se podává návrh. Formulář B slouží k vyzvání žalobce,
aby doplnil či opravil podaný návrh. Formulář C je využíván soudem k navržení změn podaného
návrhu. Na formuláři D soud žalobci sděluje, že došlo k odmítnutí návrhu. Účelem formuláře E
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je vydání evropského platebního rozkazu. Pomocí formuláře F uplatňuje žalovaný odpor
a poslední formulář G slouží k deklarování, že evropský platební rozkaz je vykonatelný.329
V rozkazním řízení o evropském platebním rozkazu se pro výpočet lhůt použije nařízení
Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data
a termíny (dále jen „nařízení č. 1182/71“). Tato skutečnost by měla být žalovanému sdělena.
Nařízení č. 1896/2006 také požaduje, aby byl žalovaný poučen o tom, že je nutné brát v potaz
státní svátky státu, jehož soud rozkaz vydává.330
V eurorozkazním řízení nemusí být žalobce podávající návrh, ani žalovaný podávající
odpor zastoupen advokátem.331 Soudní poplatky jsou vyměřovány v souladu s vnitrostátní
úpravou. Stejně je řešena i otázka osvobození od soudního poplatku.332 Vnitrostátní úprava,
podle které jsou stanoveny soudní poplatky, musí být alespoň stejně tak příznivá jako ta, která
upravuje obdobné případy vymezené vnitrostátním právem.333

5.2. Vydání evropského platebního rozkazu
Evropský platební rozkaz je rozhodnutím ve věci samé, jenž je možné vydat pokud jsou
splněny podmínky vytyčené v nařízení č. 1896/2006.334

5.2.1.

Návrh a ostatní předpoklady vydání

Základním předpokladem vydání evropského platebního rozkazu je návrh, prostřednictvím
kterého žalobce uplatňuje nárok na uhrazení plnění peněžité povahy. Žalobcův nárok musí mít
podle čl. 2 nařízení č. 1896/2006 základ v občanském či obchodním vztahu. Nařízení č. 1896/2006
se nepoužije na případy, kdy půjde o:
-

majetková práva související s manželskými vztahy, dědictvím a závětí

-

vyrovnání, úpadky či podobná řízení
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-

některé nároky týkající se mimosmluvních obligací

-

sociální zabezpečení.

Evropským platebním rozkazem nelze rozhodnout ve věcech celních, daňových či správních.
Evropský platební rozkaz dále nelze vydat, pokud jde o odpovědnost státu za opomenutí
nebo jednání během výkonu státní moci.335
Nárok uplatněný návrhem musí být opodstatněný a také splatný, a to už ve chvíli,
kdy žalobce návrh podává.336 Dále je také nutné, aby byl návrh podán u soudu, který je příslušný
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012
o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále
jen „nařízení č. 1215/2012“). S účinností do 9. 1. 2015 byla příslušnost soudů upravena nařízením
Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „nařízení č. 44/2001“).337 Další nutnou
podmínkou je existence přeshraničního sporu.338
Poslední důležitou věcí je to, že návrh podávaný na formuláři A musí obsahovat všechny
skutečnosti, které požaduje nařízení č. 1896/2006. V návrhu tedy musí být dostatečně přesně
identifikováni účastníci řízení, a to minimálně jménem i adresou, případně i jejich zástupci. Další
informace týkající se účastníků řízení a jejich zástupců jako kupříkladu jejich e-mail se uvádějí
fakultativně. Dále je nutné, aby byl v návrhu označen příslušný soud, jehož pravomoc i příslušnost
musí být odůvodněna. Poté musí žalobce v návrhu také stanovit výši nároku spolu s příslušenstvím
(jistina, smluvní pokuty včetně nákladů a také úrok). Pokud jde o úrok, žalobce musí specifikovat
období, za které úrok žádá. Navíc je třeba upřesnit i úrokovou sazbu, jestliže nedochází
k připočtení zákonného úroku k jistině. Dále je nutné, aby návrh obsahoval žalobní důvod
a aby byl nárok skutkově odůvodněn. Žalobce je také povinen označit důkazní prostředky
a prohlásit, že uvedené údaje jsou pravdivé. Z návrhu musí být patrná přeshraniční povaha věci.
Návrh musí podepsat žalobce nebo jeho zástupce. Součástí návrhu může být také fakultativní
sdělení žalobce, že požaduje zastavení řízení, pokud žalovaný podá odpor. Nepovinně se v návrhu
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sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 853.
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Ustanovení čl. 6 nařízení č. 1896/2006. Taktéž JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský
komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 593.
338
Ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení č. 1896/2006. Rovněž LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1
až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 853.
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taktéž uvádí bankovní údaje.339 Pro zjednodušení podávání návrhu a jeho následného posouzení
se ve formuláři u některých vyplňovaných informací zapisují i kódy.340
Podle názoru Soudního dvora je třeba výše zmíněné požadavky vytyčené v čl. 7 nařízení
č. 1896/2006 interpretovat taxativně. Soudní dvůr dále také vysvětlil, že žalobce může v návrhu
žádat úroky ode dne jejich splatnosti do uhrazení jistiny.341
V souladu s čl. 7 odst. 5 nařízení č. 1896/2006 a ve spojení s § 42 občanského soudního
řádu je možné návrh učinit v listinné či elektronické podobě, telefaxem nebo telegraficky. Návrh
podaný telegraficky musí být do třech dnů doplněn písemně. Pokud se žalobce rozhodne učinit
návrh elektronicky či telefaxem, musí ho do tří dnů doplnit originálem. Eventuelně lze učinit
podání stejného znění. Když by podání nebyla doplněna v zákonem vymezené lhůtě, soud by k nim
nepřihlížel. Dále ještě existuje možnost učinit návrh elektronicky za použití zaručeného
elektronického podpisu.342
Jestliže je návrh stižen odstranitelnými vadami a zároveň není nepřípustný
a neopodstatněný, rozhodující soud vyzve žalobce k doplnění nebo odstranění vad návrhu
za použití formuláře B.343

5.2.2.

Odmítnutí návrhu

V určitých případech může dojít k odmítnutí návrhu soudem. Stane se tak ve čtyřech
případech. K odmítnutí návrhu za prvé dojde, pokud nejsou splněny všechny nutné podmínky
pro rozhodnutí ve formě evropského platebního rozkazu. Dále je návrh také odmítnut, jestliže
je shledán zjevně neodůvodněným. K odmítnutí návrhu také dojde, pokud žalobce nereaguje
na výzvu soudu, aby opravil a doplnil podaný návrh v určené lhůtě. V neposlední řadě je návrh
odmítnut, pokud žalobce nereaguje na návrh soudu na změnu podaného návrhu.344 Návrhu je totiž
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Čl. 7 nařízení č. 1896/2006. Rovněž příloha I. nařízení č. 1896/2006. Rovněž JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské
soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer,
2019, s. 593. Rovněž LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář.
Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 853.
340
Příloha I. nařízení č. 1896/2006.
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Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 12. 2012, Iwona Szyrocka v. SiGer Technologie GmbH, věc C-215/11.
Rovněž JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského
soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 593.
342
JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního
řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 593.
343
Taktéž. Rovněž ustanovení čl. 9 nařízení č. 1896/2006.
344
Ustanovení čl. 11 nařízení č. 1896/2006. Taktéž LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení
sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 854.

63

možné vyhovět pouze částečně, ale předpokladem pro tento postup je, že žalobce na výzvu soudu
sdělí, že s tím souhlasí.345
O příčinách odmítnutí návrhu je žalobce vždy informován.346 Soud při rozhodování
o odmítnutí návrhu využívá formulář D. Když je návrh odmítnut, žalobce proti tomu nemůže podat
žádný opravný prostředek. Má nicméně možnost uplatnit nárok v jiném řízení, či podat nový
návrh.347

5.2.3.

Vydání evropského platebního rozkazu

Dojde-li ke splnění předpokladů pro vydání evropského platebního rozkazu, soud jej vydá.
Žalovanému uloží, aby uhradil peněžitou částku, či podal odpor do 30 dnů od doručení rozkazu.
Soud evropský platební rozkaz vydává co nejdříve, zpravidla však do třiceti dnů.348 Do lhůty 30
dnů nezapočítáváme dobu nutnou ke změně, opravení, nebo doplnění návrhu.349
Podle čl. 12 odst. 2 nařízení č. 1896/2006 je spolu s evropským platebním rozkazem
vydávána i kopie návrhu. Jak je uvedeno v bodu 5.2.2. Odmítnutí návrhu, soud může rozhodnout
ve formě evropského platebního rozkazu, byť návrhu vyhoví jen částečně.350 I v případě,
že žalobce k návrhu nepřiloží listiny podporující jeho návrh, soud je povinen rozkaz vydat, není-li
návrh shledán zjevně neopodstatněným a pokud obsahuje všechny formální náležitosti. Svoboda
v souvislosti s tímto pravidlem připomíná, že díky tomuto omezení soudcovského uvážení
se řízení o evropském platebním rozkazu přibližuje německé úpravě.351
Dle čl. 8 nařízení č. 1896/2006 je možné posoudit návrh automatizovaným způsobem,
jestliže to umožňují vnitrostátní předpisy. Podle současné české úpravy tento způsob posouzení
návrhu není možný. Pro část odborníků je zavedení takovéhoto posuzování návrhů nepřijatelné.
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Ustanovení čl. 10 odst. 1 nařízení č. 1896/2006. Rovněž JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský
komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 595.
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Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 854.
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Ustanovení čl. 10 odst. 1, 2 a 3 nařízení č. 1896/2006. Taktéž JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení.
Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 593
a 595.
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250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 854.
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Čl. 12 odst. 1 nařízení č. 1896/2006. Rovněž JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář.
Kniha II. § 79–180 občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 593 a 595.
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řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 593 a 595.
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SVOBODA, Karel. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,
2019, s. 400.
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Vedlo by to totiž k omezení možnosti soudce návrh posoudit a vyřídit nejpatřičnějším
způsobem.352

5.2.4.

Příslušný soud a rozhodující osoby

V souladu s čl. 6 nařízení č. 1896/2006 se příslušný soud určí podle nařízení č. 44/2001
a od 10. 1. 2015 dle nařízení č. 1215/2012. Jestliže nárok vyplývá ze smlouvy uzavřené
se spotřebitelem a pokud účel této smlouvy není výkon profesní či podnikatelské činnosti, a navíc
je žalovaným spotřebitel, příslušný soud je ten, který se nachází ve členském státě,
kde má žalovaný bydliště353. Pokud jde o stanovení věcně příslušného soudu, aplikuje se obecná
úprava nacházející se v ustanovení § 9 občanského soudního řádu (viz kapitola 1.3. Příslušné
soudy).354
Místně příslušný soud se určí taktéž na základě obecné úpravy obsažené v občanském
soudním řádu (viz kapitola 1.3. Příslušné soudy), pokud však nařízení č. 44/2001 nebo nařízení
č. 1215/2012 nestanoví něco jiného. Jak už bylo řečeno ve zmíněné kapitole 1.3. Příslušné soudy,
dle § 105 odst. 1 občanského soudního řádu lze místní příslušnost soudu prověřovat i po tom,
co je ve věci rozhodnuto ve formě evropského platebního rozkazu.355
V eurorozkazním řízení nemusí jednotlivé úkony činit soudce.356 Dle ustanovení
§ 11 zákona o vyšších soudních úřednících může v civilním řízení vyšší soudní úředník činit
úkony vyjma taxativně stanovených. V souladu s ustanovením § 36a odst. 5 zákona o soudech
a soudcích může tyto úkony provádět i asistent soudce.357 Vyšší soudní úřední nebo asistent soudce
tedy může například vydat evropský platební rozkaz.

5.3. Obsah evropského platebního rozkazu
Platební rozkaz je v eurorozkazním řízení vydávaný pomocí formuláře E, který
má stanovené určité obsahové náležitosti. V evropském platebním rozkazu nesmí chybět označení
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Tamtéž. Rovněž VALÁŠKOVÁ, MARIE. Průlom: počítač místo soudce. In: Lidové noviny. [online]. 2. 3. 2007
[cit. 21. 10. 2019]. Dostupný z: https://www.lidovky.cz/domov/prulom-pocitac-mistosoudce.A070302_084959_ln_domov_fho
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Bydliště se určuje podle čl. 59 nařízení č. 44/2001.
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JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního
řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 593.
355
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Tamtéž. Rovněž bod 16 preambule nařízení č. 1896/2006.
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JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního
řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 592.
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rozhodujícího soudu, spisová značka, datum vydání a podpis nebo razítko.358 Dále jsou v rozkazu
podrobně identifikováni účastníci řízení a jejich zástupci. Povinně se u těchto osob uvádí jméno
a příjmení či název a také adresa. Zbytek údajů se uvádí fakultativně jako například povolání.359
V souladu s čl. 12 odst. 3 písm. a) nařízení č. 1896/2006 se žalovanému v rozkazu uloží,
aby žalobci uhradil částku vymezenou v rozkazu. Domnívám se, že částka může být vyjádřena
jak ve měně členského státu EU, tak i ve měně státu jiného. Formulář E totiž obsahuje seznam
různých kódů měn členských států. Poslední nabízenou možností je volba jiné měny odlišné
od těch nabízených ve formuláři E.360
Žalovaný je povinen uhradit stanovenou částku do 30 dnů od doručení rozkazu. Pokud však
s vydaným evropským platebním rozkazem nesouhlasí, má možnost podat vůči němu odpor.361
O tom, že má žalovaný alternativu buď peněžitou částku uhradit, nebo podat odpor ve třicetidenní
lhůtě od doručení rozkazu, musí být informován v poučení.362 V poučení je žalovanému taktéž
sděleno, že rozkazem bylo rozhodnuto jen na podkladě skutečností poskytnutých žalobcem,
jež soud neověřoval. Dále se žalovaný z poučení musí také dovědět, že rozkaz nabude
vykonatelnosti, jestliže žalovaný nepodá odpor ve lhůtě k tomu stanovené. Poslední informaci,
kterou žalovaný zjistí po přečtení poučení, je ta, že po podání odporu, bude věc řešena v běžném
civilním řízení, jestliže žalobce explicitně nevznesl požadavek o zastavení řízení pro případ
takovéto situace.363
V evropském platebním rozkazu nenalezneme samostatný nákladový výrok.364 Třebaže
nařízení č. 1896/2006 neříká, zda je možné podat opravný prostředek proti nákladům řízení,
Trebatický dovozuje, že to je pravděpodobně možné díky subsidiárnímu použití občanského
soudního řádu. Podrobnosti související s podáním tohoto opravného prostředku se tedy řídí
ustanovení § 174 odst. 2 občanského soudního řádu.365
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občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 596.
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5.4. Doručování evropského platebního rozkazu
Minimální pravidla týkající se doručování platebního rozkazu v evropském rozkazním
řízení jsou obsažena v čl. 13 až 15 nařízení č. 1896/2006 (a taktéž v bodech 19 až 22 preambule
stejného nařízení). Podle ustanovení § 174b odst. 1 občanského soudního řádu je nutné evropský
platební rozkaz doručit žalovanému do vlastních rukou. Platí tedy stejné pravidlo jako v případě
klasického platebního rozkazu. Na rozdíl od běžného platebního rozkazu evropský platební rozkaz
naopak lze doručovat do ciziny366.367
Spolu s platebním rozkazem je žalovanému doručován podaný návrh a formulář F,
na kterém

má

žalovaný

možnost

podat

odpor.

Návrh

je

žalovanému

doručován

bez dodatku č. 1 a dodatku 2. V dodatku č. 1 nalezneme bankovní údaje pro platbu soudních
poplatků. Dodatek č. 2 obsahuje prohlášení žalobce, že nesouhlasí s případným převedením
případu do standardního řízení.368 Není-li možné rozkaz v eurorozkazním řízení žalovanému
doručit, soud ho zruší podle ustanovení § 173 odst. 2 občanského soudního řádu ve spojení
s čl. 26 nařízení č. 1896/2006.369
Jestliže je žalovanému doručován platební rozkaz bez podaného návrhu v jazyce, o kterém
se předpokládá, že ho žalovaný ovládá, je třeba, aby byl žalovaný informován o možnosti
odmítnout přijetí písemnosti podle nařízení č. 1393/2007. K napravení této vady spočívající
v opomenutí zmíněné formální skutečnosti dojde, pokud je žalovanému dodán formulář z přílohy
II posledně jmenovaného nařízení.370
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V takovém případě je třeba postupovat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007
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v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 (dále jen „nařízení č.
1393/2007“).
367
JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního
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Rovněž JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského
soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 596.
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5.5. Obrana proti evropskému platebnímu rozkazu
5.5.1.

Odpor

V souladu s nařízením č. 1896/2006 má žalovaný možnost podat proti rozkazu vydanému
v eurorozkazním řízení odpor. Stejně jako u odporu podávanému proti českému vnitrostátnímu
platebnímu rozkazu i u odporu podávanému podle nařízení č. 1896/2006 není nikdo jiný
než žalovaný k jeho podání oprávněn.371 Odpor lze vznést za použití formuláře F. Dále je také
možné učinit jej bez použití tohoto tiskopisu.372 Shodně jako u odporu učiněnému proti českému
vnitrostátnímu platebnímu rozkazu i u odporu vůči evropskému platebnímu rozkazu
se nevyžaduje, aby byl odůvodněn. Stačí, pokud žalovaný v odporu sdělí, že žalobcův nárok
popírá.373
Odpor je vznesen včas, pokud jej žalovaný během 30 dnů od doručení rozkazu odešle. Tato
třicetidenní lhůta je tedy lhůtou procesní.374 Ustanovení § 114b občanského soudního řádu počítá
s aplikovatelností kvalifikované výzvy za účelem zjištění názoru žalovaného na věc i v případě
evropského rozkazního řízení. Chalupa však soudí, že použití kvalifikované výzvy v situaci,
kdy součástí návrhu není popis rozhodujících skutečností, je v rozporu s právem na spravedlivý
proces.375
Jestliže nejsou dodrženy podmínky pro doručování (kupříkladu je žalovanému doručován
platební rozkaz bez podaného návrhu v jazyce, o kterém se předpokládá, že ho žalovaný ovládá),
lhůta vymezená k podání odporu vůbec nezačne plynout.376 Pokud se skutečnost, že nebyly
splněny minimální podmínky doručování (čl. 13 až 15 nařízení č. 1896/2006), zjistí až poté,
co soud prohlásil evropský platební rozkaz vykonatelným, je nutné, aby bylo žalovanému
umožněno tuto vadu namítnout. Následně musí dojít k neplatnosti prohlášení souvisejícího
s vykonatelností.377
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Následkem podání odporu je zrušení evropského platebního rozkazu, třebaže jej vznesl
jen jeden z několika žalovaných.378 Po zrušení rozkazu je případ převeden do sporného procesu.
Poté je řešen klasickým postupem v souladu s občanským soudním řádem. Výjimkou je situace,
kdy žalobce výslovně požádal o zastavení řízení, jestliže bude žalovaný proti rozkazu brojit
odporem.379
Pokud není odpor podán, soud prohlásí prostřednictvím formuláře G evropský platební
rozkaz za vykonatelný. Tento tiskopis G s doložkou vykonatelnosti a stejnopis vydaného
platebního rozkazu, soud následně posílá žalobci. Jestliže žalovaný podá odpor po uplynutí lhůty,
soud odpor odmítne.380 K odmítnutí odporu taktéž dojde v případě, že jej podá osoba k tomu
neoprávněná.381

5.5.2.

Přezkum evropského platebního rozkazu

Eurorozkazní řízení je na rozdíl od českého vnitrostátního rozkazního řízení dvoustupňové.
V první fázi má totiž žalovaný možnost podat odpor ve třicetidenní lhůtě od doručení rozkazu.
Po uběhnutí lhůty určené k podání odporu, má žalovaný podle čl. 20 nařízení č. 1896/2006
v určitých případech právo navrhnout přezkoumání vydaného rozkazu.382 K přezkoumání
evropského platebního rozkazu je příslušný stejný soud jako ten, jenž rozkaz vydal.383
Přezkum platebního rozkazu se týká mimořádných situací. Nařízení č. 1896/2006 za prvé
předpokládá, že bude rozkaz přezkoumán, jestliže byl doručen v souladu s čl. 14 zmíněného
nařízení, ale bez zavinění žalovaného nebylo doručení rozkazu učiněno včas. Z důvodu
opožděného doručení pak neměl žalovaný možnost připravit si svou obhajobu. Dále je přezkum
rozkazu také připuštěn, pokud žalovaný neměl možnost popřít žalobcův nárok kvůli vyšší moci
či mimořádným okolnostem, jež nezpůsobil. Poté je přezkum evropského platebního rozkazu
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taktéž možný, jestliže došlo ke zjevně chybnému vydání rozkazu. V neposlední řadě je možné,
aby přezkum proběhl i v případě, že nastanou odlišné výjimečné okolnosti.384
V prvních dvou situacích, ve kterých nařízení č. 1896/2006 připouští možnost přezkumu,
je třeba mít na paměti, že žalovaný musí iniciovat přezkum platebního rozkazu bez prodlení.385
Znamená to, že v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 občanského soudního řádu musí být návrh
na přezkum podán během 15 dnů od chvíle, kdy odpadla překážka. Pokud jde o mimořádné
okolnosti, z důvodu kterých má žalovaný možnost se domáhat přezkoumání rozkazu, podle
Svobody by se mohlo jednat o situace, kdy je podle českého práva možné podat mimořádný
opravný prostředek.386
Svoboda míní, že návrh na přezkoumání rozkazu musí být formulován „jako návrh
na vyslovení jeho neplatnosti“. V opačném případě by to totiž odporovalo čl. 20 odst. 3 nařízení
č. 1896/2006. V návaznosti na to, by byl soud nucen žalovaného vyzývat k opravě návrhu podle
§ 43 odst. 1 občanského soudního řádu. K projednání návrhu je nařizováno jednání v souladu
s § 115 odst. 1 občanského soudního řádu.387
Soud o návrhu na přezkoumání platebního rozkazu v eurorozkazním řízení rozhoduje
usnesením. Pokud žalovaný navrhne přezkoumání evropského platebního rozkazu z jiného
důvodu, než umožňuje právní úprava, soud návrh odmítne. Rozkaz tudíž zůstane v platnosti.
Jestliže soud naopak shledá, že je přezkum oprávněný, usnesením rozhodne o zrušení evropského
platebního rozkazu, a to od počátku.388 Toto rozhodnutí nebrání tomu, aby byl evropský platební
rozkaz vydán opět, pokud je možné vadu, jež měla za následek zrušení původního rozkazu,
eliminovat pomocí výzvy v souladu s čl. 9 nařízení č. 1896/2006.389 Podle ustanovení
§ 174b odst. 3 občanského soudního řádu v případě, že bylo návrhu na přezkoumání platebního
rozkazu vyhověno, usnesení se doručuje účastníkům řízení.
Ani nařízení č. 1896/2006, ani občanský soudní řád neříká, jestli se věc po podání návrhu
na přezkoumání evropského platebního rozkazu bude nadále řešit v eurorozkazním řízení, či jestli
se projednání věci přesune do klasického sporného řízení. Chalupa je toho názoru, že se věc bude
řešit v klasickém sporném řízení. Cíl eurorozkazního řízení byl totiž vydáním evropského
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platebního rozkazu naplněn.390 Tento argument považuji za přesvědčivý, a tak se domnívám,
že s Chalupovým názorem nelze než souhlasit.

5.6. Vykonávací řízení
Na vykonávací řízení se aplikuje právní úprava členského státu, kde probíhá výkon391.392
Vykonávací řízení může probíhat v odlišném členském státě EU, než ve kterém byl evropský
platební rozkaz vydán. Pro takovýto postup musí žalobce orgánům příslušným k vykonávacímu
řízení předložit evropský platební rozkaz obsahující prohlášení o vykonatelnosti. Evropský
platební rozkaz musí navíc splňovat podmínky pro ověření pravosti. Dále je v případě
nutnosti žalobce také povinen předložit ověřený překlad platebního rozkazu, jestliže není vydán
v úředním jazyce státu, kde má probíhat vykonávací řízení.393
Dle čl. 23 nařízení č. 1896/2006 jestliže žalovaný vznese návrh na přezkoumání
evropského platebního rozkazu, příslušný soud může vykonávací řízení zastavit za předpokladu,
že nastanou výjimečné okolnosti. Soud může taktéž podmínit výkon uhrazením jistoty. Poslední
možností soudu je omezení vykonávacího řízení na tzv. ochranná opatření. Tato posledně citovaná
alternativa se musí přizpůsobit vnitrostátním poměrům. Podle českých předpisů může soud nařídit
výkon rozhodnutí, třebaže zatím nepřikročil k jeho uskutečnění (analogická aplikace
§ 109 odst. 1 písm. c) zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)). Dále také
může odložit výkon (či exekuci), jestliže se očekává, že návrh na přezkum nebude odmítnut.394
Svoboda se domnívá, že soud nerozhoduje o povinnosti navrhovatele složit jistotu
zapříčiňující následný výkon i potom, co bylo na návrh na přezkum rozhodnuto o neplatnosti
evropského platebního rozkazu. Svoboda je totiž toho názoru, že soud žalovanému jen sdělí,
že je povinen v určené lhůtě jistotu složit (analogická aplikace § 75b odst. 1 občanského soudního
řádu). Nesplnění povinnosti uhradit jistotu nezpůsobí zastavení výkonu (či exekuce), ale odklad
výkonu (či exekuce) do právní moci usnesení o přezkumu rozkazu. Následně má soud možnost
rozhodnout o zastavení vykonávacího řízení v souladu s § 268 odst. 1 písm. b) občanského
soudního řádu. Rozhodnutí, jež tvořilo podklad pro výkon, totiž přestalo být účinné. Byť lze proti
usnesení souvisejícímu s návrhem na odklad exekuce brojit odvoláním, vůči výzvě soudu
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(či exekutora) ke složení jistoty nelze uplatnit žádný opravný prostředek. Nepřiměřená výše jistoty
ale může způsobit zrušení rozhodnutí týkajícího se návrhu na odklad výkonu (či exekuce).395
Soud návrh na nařízení výkonu (či exekuční návrh) zamítne, pokud je platební rozkaz
vydaný v eurorozkazním řízení neslučitelný s rozkazem či rozhodnutím vydaným ve státě EU
nebo v jiném státě a pokud navíc dojde ke kumulativnímu splnění třech podmínek. Za prvé
předešlý rozkaz nebo rozhodnutí musí souviset se stejnou věcí a se stejnými stranami. Dále
je třeba, aby vůči neslučitelnosti nebylo možné vznést námitku při soudním řízení. Nakonec
je taktéž nutné, aby předešlý rozkaz nebo rozhodnutí splňovaly podmínky pro uznání ve členském
státě výkonu.396
Dle čl. 22 odst. 2 nařízení č. 1896/2006 soud návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zamítne,
když žalovaný zaplatí částku vymezenou evropským platebním rozkazem. Podle Svobody je nutné
se na toto ustanovení zaměřit spolu s § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu. Svoboda
se domnívá, že je třeba vzít v potaz, že soud (či exekutor) v době zahájení výkonu obvykle neví,
že povinnost byla již splněna. Skutečnost, že žalovaný splnil povinnost, je tedy důvodem
k zastavení výkonu (či exekuce).397

5.7. Komparace s francouzskou úpravou evropského platebního rozkazu
Třebaže je evropský platební rozkaz ve velké míře upraven nařízením č. 1896/2006, určité
otázky se řídí vnitrostátní úpravou jednotlivých členských států. Ve francouzském právu
je evropský platební rozkaz upraven ve francouzském civilněprocesním kodexu (dále jen „Code
de procédure civile“)398, do kterého byla úprava o evropském platebním rozkazu zavedena
dekretem č. 2008-1346399. Tato úprava čítá patnáct článků (čl. 1424-1 až čl. 1424-15 Code
de procédure civile).
Úpravou evropského platebního rozkazu zavedenou nařízením č. 1896/2006, jenž
je společná pro členské státy Unie (vyjma Dánska), jsem se podrobně zabývala, když jsem
se zaměřovala na evropský platební rozkaz v kontextu českého práva. V této části diplomové práce
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tedy pouze představím doplňkovou francouzskou úpravu platebního rozkazu vydaného
v eurorozkazním řízení.
K evropskému rozkaznímu řízení je ve Francii věcně příslušný buď tribunal d’instance
(soud první instance), anebo předseda tribunal de commerce (obchodní soud).400 Pokud nestanoví
unijní právo jinak, místně příslušný soud se určí podle toho, kde má žalovaný či jeden z žalovaných
bydliště.401 Návrh na vydání rozkazu může žalobce podat osobně v soudní kanceláři příslušného
soudu nebo jej tam může poslat poštou.402
Pokud žalobce odsouhlasí návrh soudu na změnu návrhu, soudce rozhodne ve formě
platebního rozkazu pouze o části nároku. Zbývající část nároku, o které nebylo rozhodnuto,
má žalobce možnost uplatnit žalobou podle obecných ustanovení Code de procédure civile.403
Originály návrhu na vydání evropského platebního rozkazu a vydaného platebního rozkazu,
nebo odmítnutého návrhu na vydání rozkazu se uchovávají v soudní kanceláři.404 Žalobce je všem
žalovaným povinen zajistit doručení úředně ověřených kopií návrhu a vydaného platebního
rozkazu a k tomu přiložený formulář F.
Jestliže jsou citované písemnosti doručovány žalovanému osobně, je nutné, aby soudní
doručovatel žalovanému sdělil několik zásadních informací. Za prvé se žalovaný musí dozvědět
k jakému soudu a v jaké lhůtě se odpor vůči evropskému platebnímu rozkazu podává. Poté by mělo
být žalovanému sděleno v jaké podobě lze odpor učinit. Dále by měl doručovatel žalovanému říci,
že počítání lhůt se v evropském rozkazním řízení řídí nařízením č. 1182/71. Poté by měl
doručovatel žalovanému také sdělit, že po uplynutí lhůty stanovené k podání odporu, bude mít
žalovaný právo vznést návrh na přezkoumání platebního rozkazu, pokud nastanou výjimečné
okolnosti. V neposlední řadě by měl soudní doručovatel žalovaného taktéž poučit o dalších
stěžejních informacích souvisejících s platebním rozkazem. Pokud písemnosti nedoručuje soudní
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doručovatel osobně, Code de procédure civile vyžaduje, aby se žalovaný dozvěděl všechny
zmíněné zásadní informace z poučení přiloženého k písemnostem (acte de signification). Jestliže
se tak nestane, doručování bude neplatené.405
Odpor vůči evropskému platebnímu rozkazu se podává u soudu, jenž rozkaz vydal.
Dle francouzské právní úpravy lze odpor učinit ústně v soudní kanceláři proti potvrzení o učinění
ústního podání nebo v písemné podobě. Následně jej žalovaný musí doručit soudní kanceláři
doporučeným dopisem.406 Na rozdíl od české úpravy podle Code de procédure civile podaný odpor
nezpůsobuje zrušení evropského platebního rozkazu. Následkem učinění odporu dojde
k převedení případu do klasického civilního řízení.407
Jestliže se žádný z žalovaných nerozhodne brojit vůči evropskému platebnímu rozkazu
odporem, soudní tajemník prohlásí rozkaz za vykonatelný a opatří jej doložkou vykonatelnosti.408
Pokud jde o možnost přezkoumání evropského platebního rozkazu, tak v této věci Code
de procédure civile pouze upřesňuje, že se na přezkum vztahuje úprava týkající se odporu (podání
odporu a řízení probíhající po učinění odporu).409
Pokud žalobce nevyjádřil nesouhlas s převedením věci do klasického civilního řízení
v souvislosti s podáním odporu a žalovaný odpor podá, soudní tajemník předvolá účastníky řízení
k jednání. Předvolání k jednání musí být účastníkům doručeno doporučeným dopisem
s doručenkou. Z předvolání musí být například patrné kdy bylo vydáno. Dále musí z předvolání
vyplývat u jakého soudu byl podán odpor a den, kdy se jednání uskuteční. Předvolání určené
žalovanému musí taktéž obsahovat poučení o tom, že pokud se žalovaný nedostaví na jednání,
bude vydáno rozhodnutí v jeho neprospěch. Jestliže budou tyto zákonem požadované skutečnosti
v předvolání chybět, bude neplatné.410 V případě, že se ani jeden z účastníků řízení nedostaví
na jednání, soud řízení zastaví a platební rozkaz se stane neplatným.411 V opačném případě
rozhodnutí soudu nahradí evropský platební rozkaz.412
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6. Rozkazní řízení podle věcného záměru civilního řádu soudního
6.1. Představení věcného záměru civilního řádu soudního
V prosinci 2019 to bude 56 let od doby, kdy byl přijat občanský soudní řád, jenž byl
zákonodárcem vytvořen ve zcela odlišných politicko-společenských poměrech od těch, které
panují dnes. Třebaže si letos připomínáme 30 let od sametové revoluce, občanský soudní řád
je v České republice stále platným civilněprocesním zákoníkem.413 Tato skutečnost by se však
měla změnit, neboť před dvěma lety byl Ministerstvem spravedlnosti představen věcný záměr
civilního řádu soudního414, který by měl nahradit nynější občanský soudní řád.415
Citovaný věcný záměr byl vypracován pracovní skupinou, jež započala svoji činnost
v dubnu 2016. V současné době čítá pracovní skupina pět členů a skládá se z odborníků na civilní
právo procesní.416 Hlavním inspiračním zdrojem byl pro tvůrce věcného záměru rakouský
Zivilprozessordnung (civilní řád soudní), který v minulosti platil i na našem území. Do dnes
je platný v Rakousku.417 Podle věcného záměru by se měl civilní řád soudní členit do šesti částí
a pátá část by měla mimo jiné upravovat rozkazní řízení.418

6.2. Rozkazní řízení podle věcného záměru civilního řádu soudního
Věcný záměr chápe rozkazní řízení stejně jako občanský soudní řád, a to jako zvláštní typ
nalézacího řízení, kdy soud rozhoduje jen na podkladě žalobcova tvrzení, aniž by byl žalovaný
slyšen. V duchu současné úpravy je ve věcném záměru počítáno s jednoinstančními rozkazními
řízeními. V případě rozkazního řízení, ve kterém je vydáván platební rozkaz to znamená,
že platební rozkaz získá účinky rozsudku, jenž je v právní moci, jestliže žalovaný nepodá odpor.
Další obranu žalovaný k dispozici mít nebude. Dvoustupňová rozkazní řízení více chrání práva
žalovaného, ale bývají kritizována kvůli své složitosti. Značnou výhodou jednostupňových řízení
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je naopak to, že jsou rychlejší než dvouinstanční řízení. Navíc neodkládají tolik získání
exekučního titulu.419 Z těchto důvodů hodnotím zachování jednostupňových rozkazních řízení
kladně.
Podle věcného záměru bude v rozkazních řízeních využit elektronický způsob
komunikace420. To je podle mě krok správným směrem, neboť rozkazní řízení by měla odpovídat
dnešní digitální době, a navíc to přináší zrychlení a usnadnění rozkazního řízení. Eventuelně
se počítá s elektronickými formuláři421, které se dle mého názoru osvědčily v eurorozkazním řízení
a jejichž potenciál by se měl ve vnitrostátních rozkazních řízeních rozhodně využít. Lze
předpokládat, že pokud by zákonodárce zavedl elektronické formuláře, bylo by učinění
jednotlivých podání v rozkazních řízeních pro účastníky řízení jednodušší. Taktéž
by se elektronickými tiskopisy částečně předešlo situacím, kdy účastník řízení učiní podání, které
neodpovídá zákonným požadavkům, protože v případě nevyplnění všech obligatorních polí
tiskopisu by pravděpodobně nebylo možné podání dokončit či odeslat. I přes to by měla mít
elektronizace justice své meze, a tak je vhodné, že věcný záměr odmítá vydávání platebních
rozkazů tzv. „bez doteku lidské ruky“422. V této věci souhlasím s Winterovou, že rozhodnutí
vydávána v rozkazních řízeních by měla být individuálně posuzována.423
V souladu s věcným záměrem by evropský platební rozkaz neměl být upraven v civilním
řádu soudním, ale měl by být řešen zvlášť424. Dle ideových východisek věcného záměru totiž není
žádoucí, aby civilní řád soudní obsahoval úpravu regulující jen přeshraniční případy.425 Rozumím
tomuto důvodu, ale na druhou stranu to ve mně vzbuzuje obavu, zda se běžný občan zvládne
zorientovat v právní úpravě evropského platebního rozkazu. Lze očekávat, že civilní řád soudní
bude jedním z prvních předpisů, který v případě právního sporu vezme do ruky.
Dle věcného záměru bude možné rozhodnout ve formě platebního rozkazu, jen pokud
to žalobce navrhl. Dojde tedy k posílení dispozičního principu. To schvaluji, neboť si myslím,
že by mělo být žalobci umožněno, aby rozhodl, zda má probíhat řízení o vydání platebního
rozkazu, nebo zda má být věc řešena v rámci běžného řízení. Jak vysvětlují autoři věcného záměru,
mohou nastat situace, kdy žalobce nebude chtít, aby byla věc řešena v rozkazním řízení,
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ale aby probíhalo klasické řízení. To nastává kupříkladu pokud žalobce očekává, že žalovaný
neakceptuje žalobcův nárok a podá odpor.426
Řízení o vydání platebního rozkazu má probíhat před stejnými soudy jako dle nynější
úpravy a žalobce bude moci uplatňovat jen peněžitou pohledávku.427 Je otázkou, zda tvůrci
věcného záměru neměli zvážit zavedení institutu obdobného francouzskému rozkazu k jednání
(injonction de faire), aby měl žalobce možnost uplatnit v rozkazním řízení i pohledávku
nepeněžitého charakteru. V souladu se současnými unijními tendencemi nebylo navrženo omezení
peněžité částky, do jejíž výše by žalobce mohl navrhnout vydání rozkazu.428
Dle věcného záměru by měl být žalovanému doručován platební rozkaz stejným způsobem
jako dnes.429 Věcný záměr se však odvrací od dikce § 172 odst. 2 písm. a) občanského soudního
řádu, jež má být nahrazena podmínkou, že platební rozkaz není možné vydat, když jej nelze
žalovanému doručit do vlastních rukou. Dále také věcný záměr předpokládá, že platební rozkaz
nepůjde vydat, když by měl být doručen do zahraničí.430 Věcný záměr přebírá větu druhou
ustanovení § 172 odst. 1 občanského soudního řádu. Podle této věty se žalovanému v platebním
rozkazu uloží, aby do 15 dnů od dne doručení rozkazu uhradil pohledávku uplatněnou žalobcem
spolu s náklady řízení, či vznesl odpor u soudu, jenž rozkazem rozhodl. Nedochází k žádné změně
ani pokud jde o odůvodnění odporu, poněvadž věcný záměr připouští i blanketní odpor.431
Věcný záměr přichází se změnou týkající se zrušení platebního rozkazu. Kromě
skutečnosti, že platební rozkaz má být soudem zrušen v případě jeho nedoručení, byť jedinému
ze žalovaných (podle nynější úpravy § 173 odst. 2 občanského soudního řádu), ke zrušení
platebního rozkazu má taktéž dojít, pokud bude vznesen odpor. Tuto novinku lze hodnotit kladně,
neboť by měla více respektovat právní jistotu. Nově má být umožněno podat odpor i pouze
vůči části uplatňovaného nároku. To tvůrci věcného záměru odůvodňují snahou o posílení
dispozičního principu.432
Jestliže nebude vydán platební rozkaz, má se postupovat v souladu s ustanoveními
o přípravě

jednání.433
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§ 174 odst. 1 a odst. 3 občanského soudního řádu. Platební rozkaz, vůči kterému žalovaný
nevznesl odpor, tedy získá účinky rozsudku, jenž je pravomocný a vykonatelný.434 Odpor podaný
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pozdě bude soudem odmítnut stejně jako odpor podaný osobou neoprávněnou.435 Z občanského
soudního řádu se má také převzít úprava regulující opravu početních a písemných chyb.436 Nově
se však proti nákladovému výroku platebního rozkazu bude podávat stížnost, a nikoli odvolání.437
Věcný záměr zcela přebírá znění § 175 odst. 1 občanského soudního řádu upravujícího
směnečný či šekový platební rozkaz. Počítá se tedy se současným pravidlem, že pokud žalobce
předloží originál šeku či směnky a ostatní listiny sloužící k uplatnění práva, soud na návrh žalobce
vydá směnečný či šekový platební rozkaz, jestliže nebudou existovat pochybnosti o pravosti šeku
či směnky. Ve směnečném či šekovém platebním rozkazu má být žalovanému stejně jako podle
dnešní úpravy nařízeno, aby do patnácti dnů uhradil vytyčenou částku včetně nákladů řízení,
či aby ve stejné lhůtě vznesl námitky, ve kterých je povinen sdělit všechno, co vůči rozkazu
namítá. Přestože tvůrci věcného záměru argumentují, že je příhodné v této věci vyjít z úpravy
obsažené v občanském soudním řádu, jež je v souladu s mezinárodními úmluvami a odpovídá
i ve velké míře rakouské úpravě438, mám k tomu výhrady. Domnívám se totiž, že je patnáctidenní
lhůta příliš krátká na to, aby během ní mohl žalovaný připravit kvalitní odůvodněné námitky.
Byť lze patnáctidenní lhůtu považovat za dostatečnou k podání odporu (proti běžnému platebnímu
rozkazu či EPR), neboť odpor nemusí být odůvodněn, lhůta není rozhodně dostatečná ke vznesení
námitek (vůči směnečnému a šekovému platebnímu rozkazu), které musí být vždy odůvodněné.
Tvůrci věcného záměru opomněli vzít v potaz, že vypracování neodůvodněného odporu je daleko
méně časově náročné než příprava námitek. Lze než doufat, že zákonodárce tuto skutečnost
zohlední a inspiruje se kupříkladu ve francouzském Code de procédure civile, který stanovuje
třicetidenní lhůtu k podání odporu vůči platebnímu rozkazu vydanému z důvodu existence
směnečné pohledávky.
Dle věcného záměru se očekává, že v případě nepodání námitek směnečný a šekový
platební rozkaz nabude účinků rozsudku v právní moci.439 Stejně jako podle občanského soudního
řádu i dle věcného záměru by se námitky měly podávat u soudu, jenž rozkazem rozhodl.440
Identicky jako dle občanského soudního řádu má být postupováno, i pokud budou námitky
vzneseny pozdě či pokud je podá někdo neoprávněný.441 Nezmění se ani to, že po projednání
vznesených námitek, má soud rozsudkem rozhodnout, jestli se rozkaz ruší, či zda zůstává platný.442
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V případě, že se ve směnečném a šekovém rozkazu vyskytnou početní a písemné chyby, plánuje
se, že by byly tyto vady řešeny podobně jako podle současné úpravy.443
Kromě připomínek, jež jsem doposud zmínila, si myslím, že by měl zákonodárce taktéž
zvážit okruh osob, které rozhodují v rozkazních řízeních. Domnívám se, že kupříkladu o vydání
platebního rozkazu ať už klasického, elektronického, evropského či směnečného a šekového
by měl rozhodovat pouze soudce a o odmítnutí námitek a odporu taktéž. Jak v minulosti uvedla
Winterová v praxi by konkrétní rozhodnutí mohlo být připravené vyšším soudním úředníkem
či asistentem, ale svým podpisem by se za něj zaručil soudce.444 Inspirací by pro zákonodárce
mohla být opět francouzská právní úprava, podle které může například jen soudce vydat platební
rozkaz.
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7. Komparace s francouzskou úpravou rozkazního řízení
Code de procédure civile rozlišuje tři formy rozhodnutí vydávané v rozkazních řízeních.
První z nich je platební rozkaz (injonction de payer) upravený v čl. 1405 – čl. 1424. Druhou
formou rozhodnutí je evropský platební rozkaz (injonction de payer européenne) upravený
v čl. 1424-1 – čl. 1424-15 a třetí je rozkaz k jednání (injonction de faire) upravený v čl. 1425-1 –
čl. 1425-9. Předmětem této části bude platební rozkaz a rozkaz k jednání. Evropským platebním
rozkazem (včetně francouzské úpravy) jsem se podrobně zabývala v části 5. Evropský platební
rozkaz.

7.1. Platební rozkaz
7.1.1.

Představení platebního rozkazu a charakteristika pohledávek

Stejně jako řízení o českém platebním rozkazu i řízení o tom francouzském platebním
rozkazu je zjednodušeným a rychlejším řízením týkajícím se přesně vyčíslených platebních
nároků. První fáze řízení je nesporná (ta probíhá vždy). Druhá fáze řízení je sporná (ta nemusí
probíhat vždy). Žalobci je stejně jako v českém rozkazním řízení umožněno získat exekuční titul
vůči žalovanému.445
Platební rozkaz má germánský původ. Do francouzského práva se dostal z německého
práva přes alsasko-lotrinské právo. Původně se jednalo pouze o lokální institut, který byl zrušen
dekretem ze dne 12. 5. 1981446, jímž zákonodárce zakotvil platební rozkaz v Code de procédure
civile. V roce 1937 se stal platební rozkaz součástí francouzského civilního procesu. Oproti
současnému francouzskému platebnímu rozkazu, byl platební rozkaz do roku 1953 aplikovatelný
pouze na obchodní pohledávky, jejichž výše byla omezena. Zákonným dekretem z roku 1953 došlo
k částečnému zrušení omezení výše některých pohledávek. Ke zrušení úplného omezení výše
pohledávek došlo v roce 1972. V roce 1957 došlo k rozšíření platebního rozkazu i na určité malé
občanskoprávní pohledávky. Od účinnosti dekretu ze dne 28. 8. 1972 bylo možné platební rozkaz
použít vůči smluvním pohledávkám ať už civilním, nebo obchodním.447
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Podle čl. 1405 Code de procédure civile lze řízení o platebním rozkazu za prvé vést, pokud
žalobce uplatňuje právo na zaplacení určité peněžité pohledávky, která je smluvní nebo stanovená
vnitřním předpisem. Na základě výkladu Kasačního soudu se jedná o taxativní výčet a uplatněná
pohledávka tedy musí mít smluvní charakter nebo mít původ ve vnitřním předpisu. Pokud
by pohledávka nebyla smluvní nebo stanovená vnitřním předpisem a žalobce by přesto podal
žalobu na vydání platebního rozkazu, soud by žalobu odmítl. Nejčastěji dochází k uplatňování
smluvních pohledávek, které mohou mít základ v občanskoprávní nebo obchodní smlouvě. Podle
rozhodnutí Kasačního soudu, jestliže se jedná o pohledávku ze správní smlouvy, není možné vydat
platební rozkaz. V souladu s francouzským právem může být smlouva ústní nebo písemná.
Příkladem pohledávek vzniklých na základě vnitřního předpisu, o kterých lze rozhodnout
platebním rozkazem, jsou nezaplacené příspěvky, jež je povinen platit člen samosprávné
stavovské organizace s povinným členstvím.448 Pohledávky vzniklé na základě deliktu,
kvazideliktu a kvazismlouvy nemohou být předmětem platebního rozkazu.449
Za druhé může věřitel řízení o platebním rozkazu využít také za předpokladu, že závazek
vyplývá z přijetí směnky cizí, úpisu směnky vlastní nebo potvrzení směnky cizí nebo směnky
vlastní nebo z přijetí postoupení pohledávek na základě zákona č. 81-1 ze dne 2. ledna 1981450.451
Code de procédure civile v čl. 1405 nezmiňuje mimo jiné, že by bylo možné využít platební rozkaz
u pohledávek vzniklých na základě šeku. Tato skutečnost byla Kasačním soudem interpretována
v tom smyslu, že se jedná o úmysl zákonodárce. Pohledávka mající základ v šeku tedy nemůže
být předmětem platebního rozkazu.452
Některé francouzské právní předpisy zmiňují zvláštní typy pohledávek, k jejichž uplatnění
je možné použít platební rozkaz. Jedná se například o náhradu dávek v nezaměstnanosti v případě
neoprávněného propuštění zaměstnance zaměstnavatelem453. Platební rozkaz lze taktéž vydat
ve věci náhrady škody v případě spáchání některých trestných činů454.
448

FLORES, Philippe. Injonction de payer – Procédure. Encyclópedie du JurisClasseur Procédures Formulaire. In:
Lexis360. [právní informační systém]. 20. 1. 2016, 1. 3. 2018 [cit. 20. 5. 2019], s. 3-4.
449
BERTHE, Aude. Injonction de payer. Bruxelles: ELS Belgium s.a., Éditions Larcier, 2017, s. 255.
450
Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, version consolidée au 22 juin 2019. In: Journal
officiel de la République française [cit. 22. 6. 2019]. Dostupný z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705348&categorieLien=cid
451
Čl. 1405 Code de procédure civile.
452
CADIET, Loïc. Code de procédure civile 2019. 32. vydání. Paris: LexisNexis SA, 2018, s. 1036.
453
Čl. R1235-1 – R1235-17 Code du travail, version consolidée au 9 juin 2019. In: Journal officiel de la République
française [cit. 22. 6. 2019]. Dostupný z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050. Rovněž FLORES, Philippe.
Injonction de payer – Procédure. Encyclópedie du JurisClasseur Procédures Formulaire. In: Lexis360. [právní
informační systém]. 20. 1. 2016, 1. 3. 2018 [cit. 20. 5. 2019], s. 22.
454
Čl. 41-2 Code de procédure pénale, version consolidée au 3 juin 2019. In: Journal officiel de la République
française [cit. 22. 6. 2019]. Dostupný z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154. Rovněž FLORES, Philippe.

81

7.1.2.

Příslušné soudy

Věcně příslušný soud k řízení o platebním rozkazu je buď tribunal d’instance (soud první
instance), předseda tribunal de grande instance (předseda soudu druhé instance) anebo tribunal
de commerce (obchodní soud).455 Obecně lze říct, že pro určení věcně příslušného soudu je klíčová
výše pohledávky a také to, zda je pohledávka obchodního charakteru. V případě, že je pohledávka
nižší než 10 000 eur a není obchodního povahy, je většinou věcně příslušný tribunal d’instance.
Pokud je naopak pohledávka vyšší než 10 000 eur a není obchodní povahy, je zpravidla věcně
příslušný předseda tribunal de grande instance. Jestliže má pohledávka obchodní povahu, řízení
o platebním rozkazu se vede před tribunal de commerce.456 Tribunal d’instance je vždy příslušný
bez ohledu na výši pohledávky například ve věci spotřebitelského úvěru nebo nájmu bytu či domu.
V minulosti byl věcně příslušným soudem ve věci neobchodních pohledávek nižších než 4 000
eur juridiction de proximité457. Tento soud byl v rámci reformy francouzského soudnictví zrušen
ke dni 1.7. 2017.458
Místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště žalovaný dlužník
nebo jeden ze žalovaných dlužníků. To znamená, že pokud je žalovaných dlužníků více a každý
z nich má bydliště v obvodu jiného soudu, je místně příslušným soudem ten soud, v jehož obvodu
má bydliště alespoň jeden ze žalovaných dlužníků.459
Pravidla týkající se věcné či místí příslušnosti upravená v ustanoveních Code de procédure
civile ve věci platebního rozkazu jsou kogentní. Strany se od nich tedy nemohou odchýlit. Každá
dohoda mezi stranami řízení upravující věcnou či místní příslušnost v rozporu s těmito
ustanoveními Code de procédure civile je tudíž považována za nenapsanou.460 To platí
i mezi podnikateli, kteří jsou to povinni respektovat. Nemohou se tedy ve věci platebního rozkazu
na věcně či místě příslušném soudu domluvit odchylně.
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Na rozdíl od občanského soudního řádu Code de procédure civile nestanoví, že dlužník
musí mít známé bydliště ve Francii, aby bylo možné vést řízení o platebním rozkazu. Za účinnosti
předchozí právní úpravy se tato podmínka dovozovala z čl. 19 dekretu ze dne 28. 8. 1972.461
Přestože se tato podmínka dnes v Code de procédure civile nenachází, platí nadále.462
Některé právní předpisy stanovují místní příslušnost ve věci platebního rozkazu odchylně
od úpravy v Code de procédure civile. Příkladem je vedení řízení o platebním rozkazu z důvodu
vymáhání spoluvlastnických poplatků za údržbu nemovitosti (charges de copropriété). V této věci
je totiž místně příslušným soudem ten, v jehož obvodu se nachází nemovitost.463
Pokud se soud dozví, že není příslušným soudem, má povinnost prohlásit se za nepříslušný
soud.464 V případě, že by se soud neprohlásil za nepříslušný soud, může dlužník uplatnit odpor
a vznést soudní nepříslušnost.465

7.1.3.

Žaloba, vydání platebního rozkazu a jeho doručení

Stejně jako řízení o českém platebním rozkazu i řízení o tom francouzském platebním
rozkazu lze rozdělit do dvou fází. První fáze směřuje k získání platebního rozkazu. V rámci druhé
fáze dlužník eventuelně uplatňuje odpor vůči platebnímu rozkazu.466 První fáze řízení se zahajuje
žalobou adresovanou soudu, kterou podává věřitel nebo jeho právní zástupce. Podle Code
de procédure civile musí žaloba obecně obsahovat určité skutečnosti, jinak by byla neplatná.
Zákon požaduje, aby byli účastníci řízení dostatečně určitě identifikováni. Žaloba musí obsahovat
jméno, příjmení, profesi, bydliště, národnost a datum a místo narození fyzické osoby. O právnické
osobě musí být z žaloby patrná její právní forma, název, sídlo a orgán, který právnickou osobu
zastupuje. Dále je třeba zmínit předmět žaloby. Následně musí být žaloba také datována
a podepsána. U platebního rozkazu je navíc nutné přesně určit výši pohledávky spolu s jejím
vyúčtováním. Dále je třeba vylíčit rozhodné skutečnosti související s pohledávkou. Poté
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se k žalobě také připojují písemné důkazy.467 Všechny informace patrné z žaloby či připojených
dokumentů poslouží soudu k posouzení opodstatněnosti, přípustnosti a soudní příslušnosti.
Připojené písemné dokumenty většinou nemusí být originály a postačí kopie.468 Žaloba může
obsahovat ještě požadavek věřitele, aby byla věc v případě podání odporu dlužníkem postoupena
soudu, který věřitel považuje za příslušný.469 Žalobu je možné doručit příslušnému soudu osobně.
Další možností je odeslání žaloby poštou či elektronicky pomocí elektronického formuláře.470
Jestliže soudce považuje žalobu za opodstatněnou, vydá platební rozkaz.471 Dle Code
de procédure civile nemusí být platební rozkaz odůvodněn. Podle Kasačního soudu je nicméně
nutné, aby platební rozkaz obsahoval jméno soudce, jenž ho vydal. Pokud se soudce rozhodne
nevyhovět žalobě a odmítne ji, žalovaný nedisponuje žádným opravným prostředkem proti tomuto
rozhodnutí. Má ale možnost podat proti žalovanému žalobu podle obecných ustanovení Code
de procédure civile. Soudce také může vyhovět žalobě částečně. I v tomto případě nemá věřitel
možnost podat proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek. Není však vyloučeno, aby proti
žalovanému podal žalobu podle obecných ustanovení Code de procédure civile co do nároku, který
mu nebyl přiznán částečným odmítnutím žaloby. Když se věřitel k tomuto kroku rozhodne, nemá
následně povinnost zajistit, aby byl vydaný platební rozkaz doručen dlužníkovi.472
Originál platebního rozkazu, originál žaloby a připojené důkazy jsou uloženy v soudní
kanceláři. Všechny tyto dokumenty jsou zde uchovány pouze provizorně. V případě, že soudce
odmítne žalobu, dojde k navrácení všech dokumentů žalobci. K uchovávání dokumentů v soudní
kanceláři dochází z důvodu, aby měl žalovaný možnost se s nimi seznámit ještě před tím, než bude
mít možnost podat odpor.473 Pokud soudce žalobu částečně odmítne a věřitel se rozhodne podat
žalobu podle obecných ustanovení Code de procédure civile co do nároku, který mu nebyl přiznán,
musí soudní kancelář požádat o vydání zde uložených dokumentů.474
Věřitel je povinen zajistit doručení úředně ověřené kopie žaloby a vydaného platebního
rozkazu dlužníkovi. Pokud je dlužníků více, doručují se zmíněné dokumenty každému z nich.
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V případě, že má dlužník opatrovníka doručují se dokumenty i opatrovníkovi. Jestliže nedojde
k doručení vydaného platebního rozkazu do 6 měsíců ode dne jeho vydání, platební rozkaz se stává
neplatným.475 Věřitel, v jehož prospěch byl vydán platební rozkaz, má možnost vybrat si soudního
doručovatele. Tento doručovatel zajišťuje doručení úředně ověřené kopie žaloby a vydaného
platebního rozkazu. Podle judikatury Kasačního soudu musí být soudní doručovatel místně
příslušným. Jestliže je dlužník zaměstnancem, nemůže zaměstnavatel odmítnout sdělit soudnímu
doručovateli adresu dlužníka.476
Vydaný platební rozkaz, jehož úředně ověřená kopie je doručována dlužníkovi, musí
za prvé splňovat náležitosti stanovené v obecných ustanoveních Code de procédure civile
týkajících se doručování písemností. Za druhé musí vydaný platební rozkaz splňovat i podmínky
vymezené ve zvláštních ustanoveních Code de procédure civile upravujících platební rozkaz.
V opačném případě by bylo doručení neplatné. Platební rozkaz může být doručen v papírové
podobě i elektronicky. Platebním rozkazem se dlužníku uloží, aby zaplatil uplatněnou pohledávku,
nebo aby podal odpor. Pohledávka musí být v platebním rozkazu vymezena přesně spolu s úroky
a soudními poplatky. Z platebního rozkazu musí být patrná lhůta k podání odporu a soud,
ke kterému se odpor podává. Dále je třeba, aby se dlužník z rozkazu dověděl, v jaké podobě
se odpor podává. V platebním rozkazu je dále nutné dlužníka vyrozumět o možnosti prostudovat
si dokumenty ve spisu. V neposlední řadě je dlužník v platebním rozkazu upozorněn
na to, že pokud nepodá odpor ve lhůtě k tomu stanovené, nebude moci uplatnit jinou obranu.
Je žádoucí, aby byly všechny náležitosti platebního rozkazu napsány jasně a srozumitelně.
Informace obsažené v rozkazu by měly být pochopitelné i pro běžného občana, který není
právník.477
Jestliže je dlužníkovi doručena úředně ověřená kopie žaloby a platebního rozkazu osobně
soudním doručovatelem, soudní doručovatel má povinnost dlužníka upozornit na zásadní
informace související s platebním rozkazem. Za prvé by mu měl sdělit, že mu byla platebním
rozkazem uložena povinnost uhradit uplatněnou pohledávku s úroky a soudními poplatky. Dále
by mu měl také vysvětlit, že má možnost podat odpor. Poté by se měl dlužník také dozvědět,
že se odpor podává u soudu, u kterého byla podána žaloba a který vydal platební rozkaz. Dále
by měl být dlužník také upozorněn na lhůtu k podání odporu. Následně by měl doručovatel
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dlužníku také připomenout v jaké formě lze odpor podat. Soudní doručovatel by navíc neměl
opomenout zmínit možnost prostudovat si dokumenty ve spisu. Nakonec je třeba, aby bylo
dlužníku oznámeno i to, že pokud se rozhodne nepodat odpor ve vymezené lhůtě, nebude moci
uplatnit jinou obranu.478
Pokud se dlužník rozhodne nevyužít možnosti podat odpor, věřitel má právo požádat
o udělení doložky vykonatelnosti na vydaný platební rozkaz.479 Zákon stanovuje, že tak musí
učinit v soudní kanceláři. Žádost lze podat ústně nebo písemně.480 Věřitel je povinen podat žádost
do jednoho měsíce od uplynutí lhůty pro podání odporu, jinak by se vydaný platební rozkaz stal
neplatným.481 Zákon neurčuje, do kdy musí být doložka udělena.482 V případě, že byla žádost
o udělení doložky vykonatelnosti na vydaný platební rozkaz podána řádně a včas, bude mít vydaný
platební rozkaz účinky sporného rozhodnutí.483

7.1.4.

Odpor a řízení po podání odporu

Stejně jako proti českému platebnímu rozkazu i proti francouzskému platebnímu rozkazu,
nemůže nikdo jiný než dlužník odpor (opposition) podat. Code de procédure civile stanovuje stejně
jako občanský soudní řád, že odpor se podává u soudu, který vydal platební rozkaz. Dlužník
má za prvé možnost podat odpor ústně v soudní kanceláři proti potvrzení o učinění ústního podání.
Druhou alternativou je učinění odporu v písemné podobě. Následně je odpor nutné doručit soudní
kanceláři doporučeným dopisem. Jestliže za dlužníka jedná zástupce, který není advokát, musí
soudu doručit plnou moc.484 Pokud bude odpor podán u soudu, který není příslušný485, odpor
nebude účinný. Jinými slovy bude považován za nepodaný.486
Lhůta k podání odporu proti francouzskému platebnímu rozkazu je dvakrát delší než proti
českému platebnímu rozkazu. Dle francouzského práva totiž dlužník může podat odpor do jednoho
měsíce od doručení rozkazu.487 Jestliže nedošlo k osobnímu doručení platebního rozkazu,
je možné odpor podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení první písemnosti. Tato situace nastává
478
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v případě, že soudní doručovatel nedoručil platební rozkaz osobně. Platební rozkaz byl totiž
dlužníkovi (případně i opatrovníkovi dlužníka) doručen písemně a adresován na jeho (případně
jejich) poslední známé bydliště. Code de procédure civile dále umožňuje podat odpor ve lhůtě
jednoho měsíce od prvního exekučního úkonu v případě, že bylo dlužníkovi doručeno podání
o tomto úkonu, kterým se celý majetek zajišťuje (případně jeho část).488 Jestliže připadne poslední
den lhůty pro podání odporu na svátek, sobotu nebo neděli, stane se posledním dnem lhůty
pro podání odporu následující pracovní den.489
Odpor by měl obsahovat údaje identifikující osobu podávající odpor (dlužníka) a osobu,
která podala žalobu (věřitele). U dlužníků fyzických osob by mělo být zmíněno jméno, příjmení,
profese, bydliště, národnost a datum a místo narození. Dlužníci, kteří jsou právnickými osobami,
by měli být identifikováni pomocí právní formy, názvu, sídla a orgánu zastupujícího právnickou
osobu. Z odporu by měly být patrné i některé údaje o řízení. Příkladem je číslo spisu a údaje
o soudu, který platební rozkaz vydal. Odpor by měl být podepsán a datován. K odporu by měly
být připojeny všechny relevantní písemné důkazy. Dále se připojuje i kopie vydaného platebního
rozkazu a doručenky.490 Pokud jde o odůvodnění odporu proti platebnímu rozkazu, tak Code
de procédure civile to stejně jako občanský soudní řád nevyžaduje.491 Odpor lze podat jak ve formě
písemného podání, tak i na standardizovaném formuláři.492
Pokud řízení probíhá před tribunal d’instance nebo tribunal de commerce, tak po podání
odporu, strany předvolá soudní tajemník, který jim předvolání doručí doporučeným dopisem
s doručenkou.493 Odpor je účinný vůči všem dlužníkům, třebaže ho podal jen jediný z nich.
V případě podání odporu jediným žalovaným, dojde k předvolání všech dlužníků.494 Jestliže
se předvolání nepodaří doručit věřiteli, který si buď nepřevezme doporučený dopis nebo nenahlásí
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změnu adresy, může být tato skutečnost soudem vnímána jako porušení zásady řádné péče o řízení.
V důsledku toho může soud rozhodnout o zastavení řízení.495 Code de procédure civile stanovuje
základní náležitosti, které musí předvolání obsahovat. V každém předvolání musí být za prvé
datum a název soudu, před kterým byl odpor podán. Dále je také třeba, aby v předvolání bylo
i datum jednání, na které jsou strany předvolány a podmínky, za kterých se může nechat žalovaný
zastupovat.496 Žalovaný musí být v předvolání upozorněn na následky, které nastanou, jestliže
se nedostaví

na

jednání.

V takovém

případě

totiž

dojde

k vydání

rozhodnutí

odsuzujícího žalovaného k plnění pouze na základě skutečností, které soudu vylíčil žalobce.497
Všechny tyto skutečnosti musí být z předvolání patrné, jinak by bylo neplatné.498
Řízení před tribunal de grande instance probíhá odlišně od řízení před tribunal d’instance
a tribunal de commerce. Code de procédure civile totiž stanoví, že řízení před tribunal de grande
instance je upraveno pravidly stanovenými pro sporné řízení s výjimkou speciálních ustanovení
upravující platební rozkaz. To znamená, že je řízení před tímto soudem písemné.499 Soudní
doručovatel má povinnost doporučeným dopisem s doručenkou věřiteli doručit kopii odporu.
Zpravidla je kopie odporu doručovatelem doručena na adresu, kterou věřitel uvedl v žalobě. Pokud
se stane, že se soudu vrátí doručenka nepodepsána, Code de procédure civile tuto situaci předvídá.
V takovém případě, se za datum doručení považuje den, kdy byla písemnost doručena do bydliště
věřitele.500 Od okamžiku doručení kopie odporu, má věřitel patnáct dní na to, aby si vybral
advokáta, který ho bude zastupovat.501 Jedna z prvních povinností advokáta věřitele je ta, že musí
dlužníkovi písemně (doporučeným dopisem s doručenkou) oznámit, že byl ustanoven. Code
de procédure civile požaduje, aby to bylo učiněno do patnácti dnů od jeho ustanovení.502
To, že došlo k ustanovení advokáta, je nutné oznámit i soudní kanceláři.503
Po podání odporu probíhá řízení o platebním rozkazu před tribunal d’instance a tribunal
de commerce ústně. Strany mají povinnost se na jednání před těmito soudy dostavit osobně,
případně mají možnost nechat se zastoupit tak, jak jim to umožňuje zákon.504 Pokud se žádná
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ze stran nedostaví na jednání před tribunal d’instance nebo tribunal de commerce, soud řízení
zastaví.505 Jak jsem již zmínila výše, po podání odporu před tribunal de grande instace probíhá
řízení písemně.506 Před tímto soudem může nicméně také dojít k zastavení řízení. Tato situace
nastává, pokud si věřitel nezvolí advokáta ve lhůtě patnácti dnů od okamžiku doručení kopie
odporu.507 Zastavení řízení má v obou případech za následek, že se platební rozkaz stává
neplatným.508
V rámci řízení může příslušný soud (tribunal d’instance, tribunal de commerce i tribunal
de grande instance) shledat odpor nepřípustným. Judikaturou byl za nepřípustný odpor považován
například odpor, který byl podán opožděně. V případě nepřípustného odporu se vydaný platební
rozkaz stává definitivním a řízení končí.509
Francouzské právo umožňuje ještě jiný vývoj řízení, který podle českého práva možný
není. Jedná se o to, že podle Code de procédure civile má dlužník, který podal odpor, možnost vzít
odpor zpět. Podáním francouzského odporu totiž na rozdíl od toho českého nedochází ke zrušení
platebního rozkazu. Domnívám se, že dlužník má možnost vzít odpor zpět pouze do uplynutí lhůty
pro podání odporu. Pokud se dlužník k tomuto kroku rozhodne, věřitel může požádat o udělení
doložky vykonatelnosti na vydaný platební rozkaz.510 V důsledku toho bude mít vydaný platební
rozkaz účinky sporného rozhodnutí. I přes to, že se v platebním rozkazu stanoví lhůta k plnění,
není proti němu možné podat odvolání.511 Žádost o udělení doložky vykonatelnosti na vydaný
platební rozkaz lze podat za stejných podmínek jako žádost o udělení doložky vykonatelnosti
na vydaný platební rozkaz v případě nepodání odporu dlužníkem.512
Jestliže se dlužník nerozhodl vzít odpor zpět a soud neshledal odpor nepřípustným, řízení
je završeno vydáním rozhodnutí, které nahrazuje vydaný platební rozkaz.513 Kasační soud
v jednom ze svých rozhodnutí vysvětlil, že soud rozhodující o odporu podanému proti platebnímu
rozkazu nemůže vydat rozhodnutí odsuzující dlužníka k vyššímu plnění, než bylo stanoveno
v platebním rozkazu. Soud má dále povinnost rozhodnutí vydané na základě odporu proti
platebnímu rozkazu odůvodnit.514
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Třebaže proti vydanému platebnímu rozkazu nelze podat jinou obranu než odpor, Kasační
soud judikoval, že ve výjimečných případech lze proti platebnímu rozkazu podat mimořádný
opravný prostředek (pourvoi en cassation).515 Podle mého názoru lze tento opravný prostředek
přeložit jako dovolání. Domnívám se, že je možné jej k němu i připodobnit. Dovolání je přípustné
pouze proti platebnímu rozkazu s doložkou vykonatelnosti. Dovolacím důvodem mohou být pouze
pochybnosti, zda byly dodrženy podmínky, za kterých je podle zákona možné doložku
vykonatelnosti na platební rozkaz udělit. Pokud by bylo možné podat odpor, dovolání by nebylo
přípustné. Tato skutečnost může nastat, když by nebyly dodrženy zákonné podmínky upravující
doručení vydaného platebního rozkazu, a z toho důvodu by lhůta k podání odporu neuplynula.516
Řízení o platebním rozkazu před civilními soudy (tribunal d’instance nebo tribunal
de grande instance) je bezplatné. Účastníci řízení tedy nehradí soudní poplatek.517 Pokud naopak
řízení o platebním rozkazu probíhá před tribunal de commerce, soudní poplatek se platí.518
Na základě prostudované literatury soudím, že na rozdíl od české úpravy podle Code de procédure
civile nemohou účastníci řízení podat žádný opravný prostředek vůči nákladovému výroku.

7.2. Rozkaz k jednání
7.2.1.

Představení rozkazu k jednání a podmínky jeho vydání

Řízení o rozkazu k jednání je druhým typem francouzského vnitrostátního formálnějšího
a jednoduššího řízení, jehož cílem je výkon závazku v hodnotě nižší než 10 000 eur. Tento závazek
musí spočívat v povinnosti něco konat na základě smlouvy uzavřené mezi osobami v rámci
nepodnikatelské činnosti.519 Jedná se o fakultativní řízení, neboť ze zákona neexistuje povinnost
jej vést.520
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Rozkaz k jednání za sebou nemá tak bohatou historii jako platební rozkaz.
Do francouzského práva byl zaveden v roce 1985. Zákonodárce totiž chtěl některým soudům
umožnit vydávání rozkazu k jednání ve věcech spotřebitelských sporů nižší hodnoty. Následně
se pak vyvinul do dnešní podoby.521
Stejně jako řízení o platebním rozkazu i řízení o rozkazu k jednání se skládá ze dvou částí.
První z nich je nesporná, která probíhá vždy. Druhá část je sporná a ta vždy probíhat nemusí.
Řízení o rozkazu k jednání totiž do druhé fáze postoupí pouze tehdy, pokud se dlužník rozhodne
vydaný rozkaz k jednání neuposlechnout.522
Rozkaz k jednání je možné vydat, pokud je splněno několik základních podmínek. Za prvé
účelem rozkazu k jednání musí být výkon závazku spočívajícího v činnosti. Může se jednat
například o poskytnutí služeb, navrácení věci nebo dodání věci. Pokud by závazek spočíval
v nekonání, rozkaz k jednání by v této věci nemohl být vydán. Když by ze závazku vyplývala
povinnost zaplatit přesně určenou částku, ani v tomto případě by se věřitel nemohl domáhat vydání
rozkazu k jednání. V této věci by ale bylo možné vydat platební rozkaz.523
Dále v případě rozkazu k jednání musí mít závazek základ ve smlouvě. Na rozdíl
od závazku u platebního rozkazu závazek u rozkazu k jednání nemůže vzniknout na základě
vnitřního předpisu. Stejně jako u platebního rozkazu i u rozkazu k jednání není možné, aby měl
závazek původ v deliktu či kvazideliktu.524
Další podmínkou je, že smluvní strany nesmí uzavřít smlouvu v rámci své podnikatelské
činnosti. V praxi mohou nastat tři situace. První možností je, že ani jedna ze smluvních stran není
podnikatelem. Další možností je, že pouze jedna ze smluvních stran je podnikatelem a ta neuzavírá
smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti. V neposlední řadě je také možné, aby podnikateli
byly obě smluvní strany uzavírající smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost.525
Poslední podmínkou je ta, že závazek u rozkazu k jednání musí být v hodnotě nižší
než 10 000 eur. Tato skutečnost vyplývá z Code de procédure civile, neboť je zde stanoveno,
že závazek u rozkazu k jednání musí být v takové výši, aby byl příslušný tribunal d’instance.526
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Jak jsem již vysvětlila u platebního rozkazu, tento soud první instance je příslušný k řízení, jehož
předmětem jsou pohledávky do 10 000 eur.527

7.2.2.

Příslušné soudy

V řízení o rozkazu k jednání je jednodušší určit věcně příslušný soud než v řízení
o platebním rozkazu. Podle Code de procédure civile je to vždy tribunal d’instance.528
Do 1. 7. 2017 byl věcně příslušným soudem i tribunal de proximité. Tento soud rozhodoval spory,
jejichž předmětem byly závazky z rozkazu k jednání do výše 4 000 eur.529
Místně příslušným soudem je v řízení o rozkazu k jednání soud, v jehož obvodu má bydliště
žalovaný dlužník nebo soud, v jehož obvodu má dojít k výkonu závazku. Žalobce si může jeden
z těchto dvou soudů libovolně vybrat.530
Ve věci řízení o rozkazu k jednání nenalezneme v Code de procédure civile ustanovení,
které by upravovalo místní příslušnost v případě více dlužníků jako v případě řízení o platebním
rozkazu. V řízení o vydání platebního rozkazu tato situace nastane pravděpodobně častěji
než v řízení o rozkazu k jednání. Přesto se můžeme ptát, zda by měl i žalobce v řízení o rozkazu
k jednání možnost vybrat si jako místně příslušný soud ten, v jehož obvodu má bydliště alespoň
jeden z dlužníků. Miguet se domnívá, že z důvodu předcházení zbytečným problémům by měl
žalobce raději podat žalobu u soudu, v jehož obvodu má dojít k výkonu závazku. Žalobce by měl
také zvážit, zda by nebylo rozumnější podat proti několika dlužníkům žalobu ve sporném řízení.531

7.2.3.

Žaloba, vydání rozkazu k jednání a jeho doručení

Řízení o rozkazu k jednání se zahajuje žalobou, kterou podává v soudní kanceláři věcně
a místně příslušného soudu osoba, v jejíž prospěch má být závazek vykonán. Kromě této zmíněné
osoby, může žalobu podat i jiná osoba, která má určitý vztah s osobou, v jejíž prospěch má být
závazek vykonán. Tuto jinou osobu k tomu navíc musí opravňovat Code de procédure civile.
Touto jinou osobou může být například advokát osoby, v jejíž prospěch má být závazek vykonán,
manžel či manželka osoby, v jejíž prospěch má být závazek vykonán. Dále touto jinou osobou
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může být i rodič či příbuzný v linii přímé osoby, v jejíž prospěch má být závazek vykonán.532 Lze
shrnout, že okruh osob, které mohou podat žalobu na vydání rozkazu k jednání, je mnohem širší,
než okruh osob, jež mohou podat žalobu na vydání platebního rozkazu. Posledně zmiňovanou
žalobu totiž může podat pouze věřitel, případně jeho právní zástupce. Stejně jako žaloba, kterou
se zahajuje řízení o platebním rozkazu, i tato žaloba musí splňovat za prvé náležitosti stanovené
v obecných ustanoveních Code de procédure civile upravujících žalobu. Poté je nutné, aby žaloba
splňovala i podmínky vytyčené ve zvláštních ustanoveních týkajících se rozkazu k jednání.
V žalobě musí být dostatečně určitě identifikována osoba žalobce a žalovaného. Dále zákon
požaduje, aby byl z žaloby patrný její předmět. Navíc je třeba, aby byla datována a podepsána.
Mimo tyto obecné požadavky je stanoveno, že u rozkazu k jednání musí žaloba obsahovat
i upřesnění, jaké jednání je předmětem závazku. Nadto je nutné uvést, co je základem závazku.
Dále může žalobce v žalobě požadovat i náhradu škody v případě, že nebude závazek vykonán.533
K žalobě se navíc připojují písemné důkazy.534
Pokud po podání žaloby soudce shledá, že žaloba není přípustná, odmítne ji. Jestliže
naopak zjistí, že přípustná je, zkoumá dále, zda je opodstatněná. Jestliže žaloba opodstatněná není,
soudce ji odmítne. Podle zákona není nutné, aby bylo toto rozhodnutí odůvodněno.535 Pokud
naopak dojde soudce k názoru, že je žaloba opodstatněná, vydá rozkaz k jednání. Proti tomuto
rozkazu není možné podat odvolání.536 Zákon vyžaduje, aby ve vydaném rozkazu k jednání bylo
jasně vymezeno k čemu je žalovaný povinen. Dále je také nutné stanovit lhůtu a podmínky,
za kterých musí být rozkaz k jednání vykonán.537 V rozkazu k jednání musí být dále stanoveno,
jaký je následek nevykonání rozkazu k jednání. V případě nevykonání rozkazu totiž dojde
k ústnímu jednáním. Ve vydaném rozkazu k jednání musí být dále zmíněno místo, den a přesná
hodina tohoto eventuálního jednání.538 Originál žaloby a vydaného rozkazu k jednání jsou dočasně
uchovány v soudní kanceláři.539
Skutečnost, že došlo k vydání rozkazu k jednání, je žalobci a žalovanému oznámeno soudní
kanceláří příslušného soudu. Vydaný rozkaz k jednání je stranám doručen doporučeným dopisem
s doručenkou.540 Doručování vydaného rozkazu k jednání tedy probíhá rozdílně než doručování

532

Čl. 1425-3 al. 1 a čl. 828 Code de procédure civile.
Čl. 58 Code de procédure civile. Ve spojení s čl. 1425-3 al. 2 Code de procédure civile.
534
Čl. 1425-3 al. 3 Code de procédure civile.
535
FLORES, Philippe. Injonction de faire – Procédure. Encyclópedie du JurisClasseur Procédures Formulaire. In:
Lexis360. [právní informační systém]. 20. 1. 2016. [cit. 20. 5. 2019], s. 6–7.
536
Čl. 1425-4 al. 1 Code de procédure civile.
537
Čl. 1425-4 al. 2 Code de procédure civile.
538
Čl. 1425-4 al. 3 Code de procédure civile.
539
Čl. 1425-6 Code de procédure civile.
540
Čl. 1425-5 Code de procédure civile.
533

93

platebního rozkazu. Žalobce nezajišťuje doručení rozkazu k jednání. Zákon požaduje, aby byli
žalobce a žalovaný v doporučeném dopise informováni o dalších důležitých skutečnostech.
Za prvé musí být žalobci a žalovanému oznámeno, že je žalobce povinen soud informovat o tom,
když dojde k vykonání rozkazu. Žalobci musí být taktéž oznámeno, že v důsledku sdělení této
informace bude zastaveno řízení.541 Dále musí z doporučeného dopisu vyplývat, že pokud
by žalobce tuto skutečnost soudu neoznámil a zároveň by se bez omluvy nedostavil na jednání,
vydaný rozkaz by byl prohlášen za neplatný.542 V neposlední řadě je třeba, aby byli žalobce
a žalovaný upozorněni i na to, že v případě i jen částečného nevykonání rozkazu bude řízení
pokračovat ústním jednáním. Po tomto jednání soud rozhodne o žalobě.543

7.2.4.

Řízení následující po doručení rozkazu k jednání

Po doručení rozkazu k jednání se může řízení vyvíjet dvěma základními směry. Za prvé
je možné, že žalovaný rozkaz k jednání vykoná ve lhůtě k tomu stanovené. Žalobce má následně
povinnost oznámit tuto věc soudu, který řízení zastaví. Pokud by žalobce takto nepostupoval
a zároveň se nedostavil na nařízené jednání bez řádné omluvy, soud by prohlásil vydaný rozkaz
neplatný a řízení by zastavil.544
Druhou možností je, že žalovaný vydaný rozkaz k jednání nevykoná ve lhůtě k tomu
stanovené. Řízení pak bude pokračovat až do sporné části. Bude se tedy konat ústní
jednání, jak bylo vymezeno ve vydaném rozkazu k jednání. To znamená, že ústní jednání bude
probíhat u soudu, v den a čas stanovený ve vydaném rozkazu k jednání.545 Jak je zmíněno výše,
pokud by se žalobce na jednání nedostavil bez řádné omluvy, a ani by před tím soud neinformoval,
že již byl závazek vykonán, soud by prohlásil vydaný platební rozkaz za neplatný. Řízení by bylo
následně zastaveno. Pokud by se jednání neúčastnil žalovaný bez řádné omluvy, tak to takový
následek mít nebude. To je další z rozdílů mezi řízením o platebním rozkazu a o rozkazu k jednání.
V řízení o platebním rozkazu totiž dojde k zastavení řízení, pokud se na ústní jednání před tribunal
d’instance, nebo tribunal de commerce nedostaví žalobce i žalovaný.546 Po slyšení obou stran
během nařízeného jednání soud vydá rozhodnutí. Tímto rozhodnutím rozhodne o žalobě.547
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Rozhodnutí může být předmětem odvolání (appel). V některých případech proti němu lze podat
i dovolání (pourvoi en cassation).548
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Závěr
V této diplomové práci týkající se zkrácených (rozkazních) řízení jsem si dala za cíl
nabídnout komplexní pohled na zkrácená (rozkazní) řízení. Nyní se pokusím shrnout zjištěné
poznatky.
Rozkazní řízení charakterizuje to, že není nařizováno jednání, nedochází k dokazování,
a ani osvědčování skutkového stavu. Soud rozhoduje bez slyšení žalovaného pouze na podkladě
žaloby podané žalobcem. Jen v rozkazním řízení může být vydán platební rozkaz, EPR, evropský
platební rozkaz nebo směnečný a šekový platební rozkaz. Rozkazní řízení jsou upravena
v občanském soudním řádu. Základní principy ovládající rozkazní řízení nalezneme například
v Ústavě ČR, Listině základních práv a svobod a občanském soudním řádu. Z dalších principů,
jež se v rozkazních řízeních taktéž projevují, lze jmenovat principy vytvářející právo
na spravedlivý proces nebo princip dispoziční. Věcně příslušnými soudy jsou v rozkazních
řízeních okresní či krajské soudy.
Platebním rozkazem může soud rozhodout i bez návrhu v případě splnění zákonných
předpokladů pro jeho vydání. Platební rozkaz je vždy tvořen výrokem o uhrazení peněžité částky
a výrokem o nákladech řízení. Fakultativně může obsahovat kvalifikovanou výzvu. Zákon
požaduje doručení platebního rozkazu žalovanému do vlastních rukou. Přičemž náhradní doručení
je vyloučeno. Když nebude platební rozkaz doručen podle zákona i jen jedinému žalovanému,
dojde k jeho zrušení vůči všem žalovaným. Proti platebnímu rozkazu má žalovaný možnost brojit
odporem, jenž nemusí být odůvodněn. Následkem podání odporu je zrušení platebního rozkazu.
Nákladový výrok může účastník řízení napadnout odvoláním.
EPR se od platebního rozkazu liší formou podání návrhu. Návrh na vydání EPR se podává
elektronicky, což je jeho velkou výhodou. Soudní spis EPR je veden elektronicky díky aplikaci
CEPR. EPR je vydáván, pokud jsou splněny zákonné předpoklady a pokud to žalobce navrhne.
Na obsah EPR, na doručování EPR a na odpor podávaný vůči EPR se aplikuje právní úprava
platebního rozkazu s určitými rozdíly. EPR se stejně jako platební rozkaz doručuje žalovanému
do vlastních rukou. EPR se vyhotovuje elektronicky a jeho stejnopisy se doručují hybridní poštou
nebo veřejnou datovou sítí. Jestliže není věc pravomocně skončena v elektronickém rozkazním
řízení a v řízení se pokračuje, dojde k převedení případu do agendy C, ECm či EC.
Směnečný nebo šekový platební rozkaz je vydáván ve věci nároku z šeku či směnky, pokud
jsou splněny zákonné podmínky a pokud žalobce vyřízení věci ve směnečném a šekovém rokazním
řízení explicitně navrhne. Stejně jako klasický platební rozkaz i směnečný a šekový platební
rozkaz obsahuje výrok související se zaplacením peněžité částky a výrok týkající se nákladů řízení.
Kvalifikovaná výzva ve směnečném a šekovém rozkazním řízení vydávána není. Směnečný
96

a šekový platební rozkaz je žalovanému doručován do vlastních rukou. Zákon vylučuje náhradní
doručení. Pokud nebude směnečný a šekový platební rozkaz doručen žalovanému v souladu
se zákonem, dojde k jeho zrušení, ale jen vůči tomuto žalovanému, kterému nebyl rozkaz řádně
doručen. Proti směnečnému nebo šekovéme platebnímu rozkazu může žalovaný vznést námitky,
které musí být odůvodněné. Námitky způsobují jiný následek než odpor podávaný vůči platebnímu
rozkazu. Konsekvencí námitek je totiž odklad právní moci a také vykonatelnosti směnečného
a šekového platebního rozkazu. Jestliže žalovaný podá námitky, soud o důvodnosti směnečného
a šekového platebního rozkazu rozhoduje v námitkovém řízení rozsudkem. Stejně jako v běžném
rozkazním řízení i ve směnečném nebo šekovém rozkazním řízení má účastník řízení možnost
brojit vůči nákladovému výroku odvoláním.
Evropský platební rozkaz byl do vnitrostátních úprav členských států Unie (vyjma Dánska)
zaveden nařízením č. 1896/2006. Pro evropské rozkazní řízení jsou příznačné formuláře, které
nalezneme v příloze nařízení č. 1896/2006. Evropský platební rozkaz je vydáván v případech
s přeshraničním charakterem, pokud jsou splněny podmínky vytyčené v nařízení č. 1896/2006.
Na procesní otázky neupravené nařízením č. 1896/2006 se aplikují procesní pravidla jednotlivých
členských států Unie. Evropský platební rozkaz se tedy dle občanského soudního řádu doručuje
žalovanému do vlastních rukou. Oproti běžnému platebnímu rozkazu lze evropský platební rozkaz
doručovat žalovanému do zahraničí. V evropském platebním rozkazu se žalovanému uloží,
aby uhradil peněžitou částku, či aby podal odpor. Odpor nemusí být odůvodněn. Evropské
rozkazní řízení je na rozdíl od českého vnitrostátního rozkazního řízení dvoustupňové. Po uběhnutí
lhůty k podání odporu má totiž žalovaný v případě výjimečných okolností možnost navrhnout
přezkoumání rozkazu. Francouzskou doplňkovou úpravu evropského rozkazního řízení nalezneme
v Code de procédure civile. Byť dojde podle české úpravy podáním odporu ke zrušení evropského
platebního rozkazu, podle francouzské úpravy to tak není. Následkem podání odporu bude věc
přesunuta do klasického sporného řízení.
Věcný záměr civilního řádu soudního, jenž byl představen před dvěma lety, nahlíží
na rozkazní řízení stejně jako občanský soudní řád. Rozkazní řízení chápe jako na druh nalézacího
řízení, kdy je rozhodováno jen na podkladě žalobcova tvrzení, aniž by byl žalovaný slyšen. Podle
věcného záměru mají rozkazní řízení zůstat jednostupňová. Má být taktéž využit elektronický
způsob komunikace. Eventuálně mají být používány elektronické tiskopisy jako v evropském
rozkazním řízení. Automatizované vydávání platebních rozkazů věcný záměr zavrhl. Evropské
rozkazní řízení nemá být řešeno v civilním řádu soudním. Věcný záměr přichází se změnou,
že soud bude moci vydat platební rozkaz pouze na návrh. Další změnou má být i to, že v případě
vznesení odporu dojde ke zrušení platebního rozkazu. Nově má být žalovanému umožněno podat
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odpor i vůči části žalobcova nároku. Pokud jde o úpravu směnečného a šekového rozkazního
řízení, tak tu věcný záměr ve velké míře přebírá z občanského soudního řádu.
Úprava francouzských rozkazních řízení je obsažena v Code de procédure civile. Tento
zákoník kromě již zmíněného evropského platebního rozkazu (injonction de payer européenne)
upravuje i platební rozkaz (injonction de payer) a rozkaz k jednání (injonction de faire). Platební
rozkaz může být vydán na základě návrhu věřitele, jestliže jsou splněny zákonné podmínky.
V platebním rozkazu se dlužníku ukládá, aby uhradil peněžitou částku, či aby vůči rozkazu uplatnil
odpor. Doručení úředně ověřené kopie žaloby a vydaného platebního rozkazu dlužníku zajišťuje
věřitel. Odpor nemusí být odůvodněn a nezpůsobuje zrušení platebního rozkazu. Lhůta k jeho
podání je podle franouzské úpravy dvakrát delší než podle české. Odpor lze vzít zpět během lhůty
k jeho podání. Smyslem rozkazu k jednání je výkon obligace v hodnotě nižší než 10 000 eur. Tato
obligace musí spočívat v povinnosti něco konat na základě smlouvy mezi nepodnikateli.
Vůči vydanému rozkazu k jednání nemá dlužník možnost podat odpor. Pokud dlužník rozkaz
k jednání nevykoná, řízení pokračuje do sporné části.
Rozkaz k jednání je institut, který česká právní úprava nezná, a ani věcný záměr civilního
řádu soudního s ním nepočítá. Shledávám to jako nedostatek. Domnívám se totiž, že by bylo
vhodné, aby měl žalobce možnost uplatnit v rozkazním řízení i pohledávku nepeněžitého
charakteru. Dále také zastávám názor, že by se měl český zákonodárce ve francouzském Code
de procédure civile inspirovat, pokud jde o délku lhůty ke vznesení námitek podávaným proti
směnečnému nebo šekovému platebnímu rozkazu. Dle francouzského práva se vůči platebnímu
rozkazu vydanému z důvodu existence směnečné pohledávky podává ve třicetidenní lhůtě odpor,
jenž nemusí být odůvodněn. Patnáctidenní lhůtu k podání námitek vůči směnečnému a šekovému
platebnímu rozkazu podle občanského soudního řádu nepovažuji za uspokojivě dlouhou k učinění
kvalitních námitek, navíc za situace, kdy námitky musí být odůvodněné.
V neposlední řadě si také myslím, že by měl zákonodárce ještě přehodnotit okruh osob,
jež ve zkráceném řízení rozhodují. Nepovažuji například za správné, že může platební rozkaz
kromě soudce vydat i asistent soudce, vyšší soudní úředník, ale i justiční čekatel. Jsem totiž toho
názoru, že zásadní rozhodnutí rozkazního řízení (jako je kupříkladu vydání platebního rozkazu,
EPR, evropského platebního rozkazu a směnečného a šekového platebního rozkazu) by měl
vydávat soudce. I v této věci by se zákonodárce mohl inspirovat ve francouzské úpravě, podle
které může například jen soudce rozhodnout ve formě platebního rozkazu či rozkazu k jednání.
I přes tyto zmíněné připomínky považuji úpravu zkrácených (rozkazních) řízení v občanském
soudním řádu za poměrně zdařilou.

98

Seznam použitých zdrojů
1.

Seznam použité literatury
1.1. Učebnice a monografie

•

BERTHE, Aude. Injonction de payer. Bruxelles: ELS Belgium s.a., Éditions Larcier, 2017,
s. 856. ISBN 978-2-8044-9940-2.

•

CADIET, Loïc, JEULAND, Emmanuel. Droit judiciaire privé. 10.. vydání. Paris: LexisNexis
SA, 2017, s. 974. ISBN 978-2-7110-2869-6.

•

CHALUPA, Radim. Směnka v soudním řízení. Praha: Leges, 2017, s. 256. ISBN 978-80-7502254-7.

•

MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. s. 576. ISBN
978-80-7357-748-3.

•

SVOBODA, Karel. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka řízení.
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 712. ISBN 978-80-7400-733-0.

•

SVOBODA, Karel, SUK, Milan, ZEMAN, Pavel. Doručování v soudním řízení. Praha: Linde
Praha, 2009, s. 267. ISBN 978-80-777-5.

•

WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení
nalézací. 9. vyd. Praha: Leges, 2018, s. 648. ISBN 978-80-7502-298-1.

1.2. Komentářová literatura
•

CADIET, Loïc. Code de procédure civile 2019. 32. vydání. Paris: LexisNexis SA, 2018,
s. 3194. ISBN 978-2-7110-2916-7.

•

CALLÉ, Pierre, DARGENT, Laurent. Code de procédure civile 2019 annoté. 110. vydání.
Paris: Dalloz, 2018, s. 3330. ISBN 978-2-247-17741-7.

•

JIRSA, Jaromír. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180
občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 648. ISBN 978-807598-369-5.

•

LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář.
Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 1116. ISBN 978-80-7478-986-1.

•

SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 1627. ISBN 978-80-7400-673-9.

99

1.3. Odborné články
•

BERAUDO, Jean – Paul. Injonction de payer européenne et procédure européenne
de règlement des petits litiges. Encyclópedie du JurisClasseur Droit international. In:
Lexis360. [právní informační systém]. 10. 1. 2018. [cit. 20. 5. 2019], s. 50. Dostupné z:
https://www.lexis360.fr

•

BÍLÝ, Martin. K aplikaci § 43 OSŘ u elektronického platebního rozkazu. Právní rozhledy.
4/2016. s. 138-141. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 27. 9. 2019].
Dostupný z: http://www.beck-online.cz/

•

BUFFET, Christophe. Le guide complet de l’injonction de payer. In: BDIDU Blog Droit
Immobilier et Droit de l'Urbanisme [online]. 8. 5. 2015 [cit. 8. 7. 2019]. Dostupné z:
https://docs.google.com/document/d/1lMeKYncOMvttAeLP2oWC1_DJGk55aUvwb8pPKV
ordsU/pub?utm_content=buffer0977b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm
_campaign=buffer

•

FLORES, Philippe. Injonction de faire – Procédure. Encyclópedie du JurisClasseur
Procédures Formulaire. In: Lexis360. [právní informační systém]. 20. 1. 2016. [cit. 20. 5.
2019], s. 11. Dostupné z: https://www.lexis360.fr

•

FLORES, Philippe. Injonction de payer – Procédure. Encyclópedie du JurisClasseur
Procédures Formulaire. In: Lexis360. [právní informační systém]. 20. 1. 2016, 1. 3. 2018 [cit.
20. 5. 2019], s. 31. Dostupné z: https://www.lexis360.fr

•

CHAINAIS, Cécile. Injonction de payer française, modèle d’une protection juridictionnelle
monitoire. In: Mélange en l’honneur de Serge Guinchard. Justices et droit du procès. Du
légalisme procédural à l'humanisme processuel. Paris : Dalloz. 2010. s. 1172. ISBN 978-2247-08525-5.

•

LAVICKÝ, Petr, WINTEROVÁ, Alena, DOBROVOLNÁ, Eva, DVOŘÁK, Bohumil,
PULKRÁBEK, Zdeněk. Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Právní
rozhledy. 5/2019. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 28. 10. 2019].
Dostupný z: http://www.beck-online.cz/

•

MIGUET, Jacques. Procédure d’injonction de faire. Encyclópedie du JurisClasseur Procédure
civile. In: Lexis360. [právní informační systém]. 3. 10. 2017 [cit. 20. 5. 2019], s. 21. Dostupné
z: https://www.lexis360.fr

•

MIGUET, Jacques. Procédure d’injonction de payer. Encyclópedie du JurisClasseur
Procédure civile. In: Lexis360. [právní informační systém]. 3. 10. 2017 [cit. 20. 5. 2019], s.
57. Dostupné z: https://www.lexis360.fr
100

•

SVOBODA, Karel. K možnostem urychlení obchodního sporu prostřednictvím tzv.
kvalifikované výzvy k vyjádření (§ 114b OSŘ). Obchodněprávní revue. 10/2018, s. 278-282.
In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 28. 10. 2019]. Dostupný z:
http://www.beck-online.cz/

•

VALÁŠKOVÁ, MARIE. Průlom: počítač místo soudce. In: Lidové noviny. [online]. 2. 3. 2007
[cit. 21. 10. 2019]. Dostupný z: https://www.lidovky.cz/domov/prulom-pocitac-mistosoudce.A070302_084959_ln_domov_fho

•

WINTEROVÁ, Alena. Nad perspektivami českého civilního procesu. Právní rozhledy.
19/2008, s. 706-711. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 28. 10.
2019]. Dostupný z: http://www.beck-online.cz/

2.

Seznam použitých internetových zdrojů

•

Administration française. Injonction de payer – recouvrement de créances. In: Le site officiel
de l’administration française. [online]. 17. 6. 2019 [cit. 22. 6. 2019]. Dostupný z:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1746

•

CCA Group a.s. Uživatelská příručka. Elektronická podatelna – webová část aplikace
[online]. In: Webová aplikace ePodatelna Ministerstva spravedlnosti ČR. 19. 6. 2018. [cit. 1.
10. 2019]. s. 19. Dostupné z:
https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/downloadresource?type=dokumentace&name=Uziva
telska_prirucka.pdf

•

Les greffes des Tribunaux de commerce. Injonction de payer. In: Infogreffe. [online]. 23. 6.
2019. Dostupný z: https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/injonction-de-payer.html

•

Les greffes des Tribunaux de commerce. L'injonction de payer, une procédure de
recouvrement de créances. Réactions du débiteur à l'ordonnance d'injonction de payer. In:
Infogreffe. [online]. 25. 6. 2019. Dostupný z: https://www.infogreffe.fr/informations-etdossiers-entreprises/dossiers-thematiques/procedures-judiciaires/dossier-injonction-depayer.html?onglet=4

•

Ministère de la Justice. Opposition à une injonction de payer. In: Le Service Formulaires en
ligne. [online]. 25. 6. 2019. Dostupný z:
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15602.do

•

Ministère de la Justice. Notice Opposition à une injonction de payer. In: Le Service
Formulaires en ligne. [online]. 25. 6. 2019. Dostupný z:

101

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52122&cerfaFo
rmulaire=15602
•

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. 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, č. 1/2002 SIS. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H.
Beck [cit. 4. 11. 2019]. Dostupná z: http://www.beck-online.cz/

•

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Návod na vyplňování formuláře pro podání
návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR) [online]. In: Webová aplikace
ePodatelna Ministerstva spravedlnosti ČR. [cit. 29. 9. 2019]. Dostupné z:
https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/downloadresource?type=dokumentace&name=Navo
d_na_vyplneni_EPR.pdf

•

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. České soudnictví 2018: Výroční statistická
zpráva [online]. [cit. 29. 9. 2019]. s. 168. Dostupné z:
https://www.justice.cz/documents/12681/719244/Ceske_soudnictvi_2018_vyrocni_stat_zpra
va.pdf/7a0eb503-6fd7-4b70-b31f-882398651520

•

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. CEPR – Centrální elektronický platební rozkaz
[online]. [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.justice.cz/documents/29689/0/CEPRzakladni_informace.pdf/648ee260-2ef1-43ba-ad6f-ab4eb8cca81c

•

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Úvodní stránka (civilní řád soudní) [online]. [cit.
28. 10. 2019]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/uvod/

•

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Ideová východiska věcného záměru civilního
řádu soudního [online]. [cit. 28. 10. 2019]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/ideovavychodiska/

•

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Věcný záměr civilního řádu soudního [online].
2017. [cit. 28. 10. 2019]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/

•

Úřad vlády. Důvodová zpráva k zákonu č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, č. 7/2009 Dz.
In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 11. 10. 2019]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/

3.

Seznam použitých právních předpisů
3.1. Zákony, usnesení a podzákonné předpisy
102

•

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky. In: Beck-online [právní informační
systém]. C. H. Beck [cit. 20. 9. 2019]. Dostupný z: http://www.beck-online.cz

•

Ústavní zákon č. 121/1920 Sb., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky.
In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 20. 9. 2019]. Dostupný z:
http://www.beck-online.cz

•

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv
a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky ze den 16. 12. 1992. In: Beck-online
[právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 20. 9. 2019]. Dostupný z: http://www.beckonline.cz

•

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H.
Beck [cit. 18. 9. 2019]. Dostupný z: http://www.beck-online.cz

•

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H.
Beck [cit. 20. 9. 2019]. Dostupný z: http://www.beck-online.cz

•

Zákon č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H.
Beck [cit. 20. 9. 2019]. Dostupný z: http://www.beck-online.cz

•

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 24. 9. 2019].
Dostupný z: http://www.beck-online.cz

•

Zákon č. 123/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 28. 9. 2019].
Dostupný z: http://www.beck-online.cz

•

Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. In: Beckonline [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 29. 9. 2019]. Dostupný z: http://www.beckonline.cz

•

Zákon č. 591/1991 Sb., o soudních poplatcích. In: Beck-online [právní informační systém]. C.
H. Beck [cit. 29. 9. 2019]. Dostupný z: http://www.beck-online.cz

•

Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H.
Beck [cit. 9. 10. 2019]. Dostupný z: http://www.beck-online.cz

•

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). In: Beck-online
[právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 24. 10. 2019]. Dostupný z: http://www.beckonline.cz
103

•

Zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního
zastupitelství a o změně souvisejících zákonů. In: Beck-online [právní informační systém]. C.
H. Beck [cit. 10. 10. 2019]. Dostupný z: http://www.beck-online.cz

•

Zákon č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H.
Beck [cit. 12. 10. 2019]. Dostupný z: http://www.beck-online.cz

•

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech
trestných činů). In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 12. 10. 2019].
Dostupný z: http://www.beck-online.cz

•

Vyhláška č. 37/1992 Sb., ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro
okresní a krajské soudy. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 1. 10.
2019]. Dostupná z: http://www.beck-online.cz
3.2. Mezinárodní smlouvy

•

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod [online]. [cit. 25. 9. 2019].
Dostupná z: http://www.echr.coe.int/documents/convention_ces.pdf
3.3. Právní předpisy Evropské unie

•

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým
se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu. In: EUR-lex [právní informační systém].
Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 18. 10. 2019]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu

•

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o
příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. In:
EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 19. 10. 2019].
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu

•

Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu
soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. In: EUR-lex [právní informační
systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 19. 10. 2019]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu

•

Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla
pro lhůty, data a termíny. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace
Evropské unie [cit. 21. 10. 2019]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu

104

•

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o
doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v
členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000. In:
EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 22. 10. 2019].
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu
3.4. Francouzské právní předpisy

•

Code de procédure civile, version consolidée au 3 juin 2019. In: Journal officiel de la
République française [cit. 20. 6. 2019]. Dostupný z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716

•

Code de procédure pénale, version consolidée au 3 juin 2019. In: Journal officiel de la
République française [cit. 22. 6. 2019]. Dostupný z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154

•

Code du travail, version consolidée au 9 juin 2019. In: Journal officiel de la République
française [cit. 22. 6. 2019]. Dostupný z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050

•

Code de commerce, version consolidée au 24 octobre 2019. In: Journal officiel de la
République française [cit. 25. 10. 2019]. Dostupný z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379

•

Code de l'organisation judiciaire, version consolidée au 2 septembre 2019. In: Journal officiel
de la République française [cit. 25. 10. 2019]. Dostupný z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164

•

Code civil, version consolidée au 24 mai 2019. In: Journal officiel de la République française
[cit. 24. 6. 2019]. Dostupné z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721

•

Décret n° 2008-1346 du 17 décembre 2008 relatif aux procédures européennes d'injonction
de payer et de règlement des petits litiges, version initiale. In: Journal officiel de la
République française [cit. 25. 10. 2019]. Dostupný z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019951631&catego
rieLien=id

•

Décret n°81-500 du 12 mai 1981 instituant les dispositions des livres III et IV du Nouveau
code de procédure civile et modifiant certaines dispositions de ce code, version consolitée au
du 14 mai 1981. In: Journal officiel de la République française [cit. 20. 6. 2019]. Dostupný z:
105

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000329213&pageCourante=01
397
•

Décret n° 2017-683 du 28 avril 2017 tirant les conséquences de la suppression des
juridictions de proximité et des juges de proximité. In: Journal officiel de la République
française, version consolidée au 30 avril 2017. In: Journal officiel de la République française
[cit. 23. 6. 2019]. Dostupný z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034517850&catego
rieLien=id

•

Décret n° 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à
s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile, version consolidée au 30 août 1972. In:
Journal officiel de la République française [cit. 23. 6. 2019]. Dostupný z:
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000505634&pageCourante=09
301

•

Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. In: Journal officiel de la
République française [cit. 23. 6. 2019]. Dostupný
z:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006488919
&cidTexte=LEGITEXT000006061423&dateTexte=20190615

•

Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, version consolidée au 22
juin 2019. In: Journal officiel de la République française [cit. 22. 6. 2019]. Dostupný z:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705348&catego
rieLien=cid

4.

Seznam použité judikatury
4.1. Rozhodnutí českých soudů

•

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 28. 1. 2004, sp. zn. I. ÚS 546/03. In: Beck-online [právní
informační systém]. C. H. Beck [cit. 20. 9. 2019]. Dostupný z: http://www.beck-online.cz/

•

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 7. 11. 2000, sp. zn. I. ÚS 406/2000, [163/2000 USn.]. In:
Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 20. 9. 2019]. Dostupný z:
http://www.beck-online.cz/

•

Nález Ústavního soudu ze dne 22. května 2013, č. 224/2013 Sb., sp. zn. Pl. ÚS 31/10 ve věci
návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších
106

úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 396/2012
Sb. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 10. 10. 2019]. Dostupný z:
http://www.beck-online.cz/
•

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 26. 3. 2009, sp. zn. III. ÚS 3300/07, [69/2009 USn.]. In:
Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 15. 10. 2019]. Dostupný z:
http://www.beck-online.cz/

•

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 16. 11. 2011, sp. zn. II. ÚS 2290/11, [ÚS 3073/2011].
In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 23. 9. 2019]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/

•

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 13. 9. 2012, sp. zn. III. ÚS 3525/11, [ÚS 4492/2012].
In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 12. 10. 2019]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/

•

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 3058/14. [ÚS 3462/2014]. In:
Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 14. 10. 2019]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/

•

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 6. 2007, sp. zn. 25 Cdo 2667/2005. In: Beck-online
[právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 19. 9. 2019]. Dostupný z: http://www.beckonline.cz/

•

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4311/2011, [R 101/2012
civ.]. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 19. 9. 2019]. Dostupný z:
http://www.beck-online.cz/

•

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 29. 12. 1984, sp. zn. Cpj
51/84, [R 45/1986 civ.]. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 19. 9.
2019]. Dostupný z: http://www.beck-online.cz/

•

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. 32 Odo 382/2004, [R 65/2005
civ.]. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 20. 9. 2019]. Dostupný z:
http://www.beck-online.cz/

•

Rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 24. 1. 1975, sp. zn. 3 Cz
5/75, [R 42/1975 civ.]. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 20. 9.
2019]. Dostupný z: http://www.beck-online.cz/

•

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 9. 2003, sp. zn. 32 Odo 616/2003, [R 56/2005
civ.]. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 21. 9. 2019]. Dostupný z:
http://www.beck-online.cz/
107

•

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 9. 2015, sp. zn. 29 Cdo 3277/2013, [R 70/2016
civ.]. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 21. 9. 2019]. Dostupný z:
http://www.beck-online.cz/

•

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 10. 2001, sp. zn. 28 Cdo 1184/2001, [C 821]. In:
Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 21. 9. 2019]. Dostupný z:
http://www.beck-online.cz/

•

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 12. 2009, sp. zn. 23 Cdo 1164/2009, [C 8078]. In:
Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 26. 9. 2019]. Dostupný z:
http://www.beck-online.cz/

•

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 6. 2007, sp. zn. 21 Cdo 612/2006, [C 5037]. In:
Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 29. 9. 2019]. Dostupný z:
http://www.beck-online.cz/

•

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 8. 2008, sp. zn. 29 Odo 1446/2006, [C 9617]. In:
Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 9. 10. 2019]. Dostupný z:
http://www.beck-online.cz/

•

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. 29 Cdo 577/2010, [C 10865]. In:
Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 12. 10. 2019]. Dostupný z:
http://www.beck-online.cz/

•

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 4. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2605/2007, [R 19/2010
civ.]. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 14. 10. 2019]. Dostupný z:
http://www.beck-online.cz/

•

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2270/2007, [R 3/2010 civ.].
In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 14. 10. 2019]. Dostupný z:
http://www.beck-online.cz/

•

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. 29 Cdo 4711/2008, [NS
4360/2010]. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 15. 10. 2019].
Dostupný z: http://www.beck-online.cz/

•

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3478/2007, [C 8149]. In:
Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 15. 10. 2019]. Dostupný z:
http://www.beck-online.cz/

•

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 2. 2015, sp. zn. 29 Cdo 4388/2013, [R 75/2015
civ.]. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 20. 9. 2019]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/
108

•

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2012, sp. zn. 25 Cdo 4000/2011. In: Beckonline [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 20. 9. 2019]. Dostupné z: http://www.beckonline.cz/

•

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 32 Cdo 1366/2017. In: Beck-online
[právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 19. 9. 2019]. Dostupné z: http://www.beckonline.cz/

•

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 3. 2008, sp. zn. 20 Cdo 3154/2006, [C 6004]. In:
Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 21. 9. 2019]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/

•

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 9. 2001, sp. zn. 33 Odo 320/2001, [C 713]. In:
Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 23. 9. 2019]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/

•

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 6. 2016, sp. zn. 26 Cdo 5379/2015, [C 15856]. In:
Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 23. 9. 2019]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/

•

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 10. 2005, sp. zn. 20 Cdo 368/2005, [NS 4633/2005].
In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 23. 9. 2019]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/

•

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3355/2012, [NS 3103/2013].
In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 26. 9. 2019]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/

•

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 10. 2012, sp. zn. 23 Cdo 1665/2012. In: Beckonline [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 29. 9. 2019]. Dostupné z: http://www.beckonline.cz/

•

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 5. 2015, sp. zn. 23 Cdo 2929/2014. In: Beck-online
[právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 29. 9. 2019]. Dostupné z: http://www.beckonline.cz/

•

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 7. 2015, sp. zn. 29 Cdo 1359/2015, [NS 4168/2015].
In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 11. 10. 2019]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/

•

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 5. 2016, sp. zn. 29 Cdo 2756/2014. In: Nové ASPI
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 10. 2019]. Dostupné z:
https://www.noveaspi.cz
109

•

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 3. 2011, sp. zn. 29 Cdo 4090/2009, [NS 1395/2011].
In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 14. 10. 2019]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/

•

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 10. 2008, sp. zn. 29 Cdo 243/2007, [NS 3633/2008].
In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 14. 10. 2019]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/

•

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 5. 2012, sp. zn. 29 Cdo 1324/2010, [NS 4347/2012].
In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 14. 10. 2019]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/

•

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 9. 2012, sp. zn. 29 Cdo 2184/2011. In: Beck-online
[právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 14. 10. 2019]. Dostupné z: http://www.beckonline.cz/

•

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 3248/2013, [NS
5972/2015]. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 16. 10. 2019].
Dostupné z: http://www.beck-online.cz/

•

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 8. 2012, sp. zn. 20 Cdo 7/2012, [NS 2264/2012].
In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 16. 10. 2019]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/

•

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 4. 2004, sp. zn. 9 Cmo 62/2003. In: Nové ASPI
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 8. 10. 2019]. Dostupný z:
https://www.noveaspi.cz

•

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 2. 1996, sp. zn. 5 Cmo 109/95 a 124/1995. In:
Nové ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 10. 2019]. Dostupný z:
https://www.noveaspi.cz

•

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 11, 1996, sp. zn. 5 Cmo 466/95, [SR 2/1997 s.
36]. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 9. 10. 2019]. Dostupný z:
http://www.beck-online.cz/

•

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 11. 2016, sp. zn. 5 Cmo 375/2016, [SR 2/2017
s. 48]. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 12. 10. 2019]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/

•

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 9. 1998, sp. zn. 9 Cmo 375/98. In: Nové ASPI
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 10. 2019]. Dostupné z:
https://www.noveaspi.cz
110

•

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 9. 2003, sp. zn. 5 Cmo 353/2003, [PR 8/2004 s.
309]. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 12. 10. 2019]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/

•

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 3. 2012, sp. zn. 5 Cmo 338/2011. In: Nové ASPI
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 10. 2019]. Dostupné z:
https://www.noveaspi.cz

•

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 3. 2003, sp. zn. 9 Cmo 414/2002. In: Beck-online
[právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 14. 10. 2019]. Dostupné z: http://www.beckonline.cz/

•

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 6. 2013, sp. zn. 15 Co 565/2013. In: Beckonline [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 23. 9. 2019]. Dostupné z: http://www.beckonline.cz/

•

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 2. 2014, sp. zn. 93 Co 56/2013, [R 48/2014 civ.].
In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 2. 10. 2019]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/

•

Usnesení Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 1. 7. 1994, sp. zn. Cm 123/94, [SR
1/1995 s. 5a]. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 2. 10. 2019].
Dostupné z: http://www.beck-online.cz/

4.2. Rozhodnutí Soudního dvora
•

Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 12. 2012, Iwona Szyrocka v. SiGer Technologie GmbH,
věc C-215/11. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit.
19. 10. 2019]. Dostupný z: http://eur-lex.europa.eu

•

Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2018, Catlin Europe SE v. O.K. Trans Praha spol. s
r.o., věc C-21/17. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie
[cit. 23. 10. 2019]. Dostupný z: http://eur-lex.europa.eu

•

Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. září 2014, eco cosmetics GmbH & Co. KG a
Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH v. Virginie Laetitia Barbara Dupuy a Tetyana
Bonchyk, spojené věci C 119/13 a C 120/13. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad
pro publikace Evropské unie [cit. 23. 10. 2019]. Dostupný z: http://eur-lex.europa.eu

111

Zkrácená (rozkazní) řízení
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá zkrácenými (rozkazními) řízeními a snaží se nabídnout
komplexní pohled na zkrácená řízení. Práce se dělí do sedmi částí. První část obecně představuje
zkrácená řízení. Zaměřuje se také na základní principy rozkazního řízení, na příslušné soudy
a soudní spisy. Následně se čtenář v druhé až páté části postupně dozví o platebním rozkazu,
elektronickém platebním rozkazu, evropském platebním rozkazu a také směnečném a šekovém
platebním rozkazu. Šestá část se týká rozkazních řízení podle věcného záměru civilního řádu
soudního. Závěrečná sedmá část souvisí s francouzskou úpravou rozkazních řízení.
Pro rozkazní řízení je příznačné, že není nařizováno jednání, nedochází k dokazování,
a ani osvědčování skutkového stavu. Soud rozhoduje bez slyšení žalovaného pouze na podkladě
žaloby. V platebním rozkazu je žalovanému uložena povinnost uhradit peněžitou částku, či podat
odpor. Rozdíl mezi elektronickým platebním rozkazem a klasickým platebním rozkazem
je ve formě podání návrhu. Výhoda elektronického rozkazního řízení tkví v tom, že návrh
na vydání elektronického platebního rozkazu se podává elektronicky. Směnečným nebo šekovým
platebním rozkazem je uplatňován nárok z šeku či směnky. Pro žalobce je směnečné a šekové
rozkazní řízení prospěšné zejména z důvodu výraznější aplikace principu koncentračního.
Evropský platební rozkaz je využíván v případech s přeshraničním prvkem. Do právních úprav
jednotlivých členských států EU (kromě Dánska) byl evropský platební rozkaz zaveden nařízením
č. 1896/2006. Procesní otázky neupravené nařízením č. 1896/2006 se řídí procesními pravidly
jednotlivých členských států Unie. Eurorozkazní řízení je na rozdíl od českého vnitrostátního
rozkazního řízení dvouinstanční. Třebaže věcný záměr civilního řádu soudního přebírá část úpravy
rozkazních řízení z občanského řádu soudního, přichází i s určitými změnami. Kupříkladu
se počítá s tím, že rozhodnout ve formě platebního rozkazu bude možné jen na návrh. Francouzský
Code de procédure civile obsahuje úpravu platebního rozkazu (injonction de payer), evropského
platebního rozkazu (injonction de payer européenne) a rozkazu k jednání (injonction de faire).
Posledně jmenovaný institut česká právní úprava nezná, a ani ve věcném záměru jej nenalezneme.

Klíčová slova: platební rozkaz, evropský platební rozkaz, směnečný (šekový)
platební rozkaz
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Payment order procedures
Abstract
This diploma thesis covers payment order procedures and its object is to offer a complex
view on the payment order procedures. The thesis is devided into seven main parts. The first part
of the thesis introduces the payment order procedures. It also focuses on the principles of the
payment order procedures, on competent courts and on files. Then, the reader is about to ascertain
successively about a payment order, an electronic payment order, a European payment order and
a bill (cheque) payment order from the second to the fifth part of the thesis. The sixth part of the
thesis concerns the payment order procedures according to a proposal of the new Civil Procedure
Code. The final seventh part is related to a payment order procedure and an action order procedure
under the French Code de procédure civile.
In payment order procedures, proceedings are not ordered and the facts of the matter are
not substantiated or proven. The court decides without hearing the defendant on the basis of
a proposal. In a payment order, the defendant is ordered to pay to the plaintiff the filed receivable
and costs of proceedings, or to file the protest. The difference between an electronic payment order
and a payment order is in the form of the request. The advantage of an electronic payment order
procedure is that the request for an electronic payment order is submitted electronically. A bill
(cheque) payment order can be delivered if the plaintiff exercises a right of a bearer of a bill
or a cheque. A bill (cheque) payment order procedure is propitious for the plaintiff because of the
stronger application of the principle of concentration of proceedings. A European payment order
is used in cross-border cases. It was introduced by the Regulation no 1896/2006 and it is applicable
in the Member States of the EU (except Denmark). Procedural issues not specified in the
Regulation no 1896/2006 are governed by procedural rules of the Member States´ law. In contrast
to the Czech payment order procedure, the European payment order procedure is a two-stage
procedure. Although the proposal of the new Civil Procedure Code takes over a part of the
regulation from the current Civil Procedure Code, it comes with some changes too. For example,
it is envisaged that a payment order will be delivered only with the express request of the plaintiff.
The French Code de procédure civile governs the regulation of a payment order (injonction de
payer), a European payment order (injonction de payer européenne) and an action order (injonction
de faire). The latter institute does not exist in the Czech legislation, nor is it used in the proposal
of the new Civil Procedure Code.
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