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Úvod 

Cílem této diplomové práce představit institut předběžného opatření, který je efektivním 

prostředkem zajištění ochrany subjektivních práv osoby, jež se ochrany domáhá. Slouží jako 

nástroj, který může za zjednodušeného procesního postupu zatímně upravit poměry účastníků 

a předejít ohrožení výkonu rozhodnutí. V této práci se autor snaží nastínit jednotlivé aspekty 

právní úpravy předběžného opatření, a to jak obecných předběžných opatření upravených 

v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, tak i zvláštní předběžná opatření vydávaná ve 

věcech domácího násilí a ve věcech úpravy poměrů nezletilých  upravená v zákoně č. 292/2013 

Sb., o zvláštních řízeních soudních. S ohledem na rozsah diplomové práce a v zájmu obecného 

přehledu o institutu předběžných opatření se autor bude v rámci této diplomové práce zabývat 

jen předběžným opatřením upraveným v OSŘ a ZŘS, i přes existenci předběžných opatření 

napříč právního řádu České republiky. 

Autor si toto téma vybral z důvodu, že institut předběžného opatření je poměrně 

jednoduchý právní prostředek, jehož pomocí se může navrhovatel domoci rychlé a účinné 

ochrany svých práv. Autor považuje tento institut za velmi praktický právní nástroj k zajištění 

ochrany práv navrhovatele. Autor má zájem prohloubit své znalosti v oblasti úpravy 

předběžných opatření, aby byl tak schopen ochrany nejen svých práv ale i práv druhých. Právě 

předběžné opatření je procesním institutem ochrany práv navrhovatele, pokud by situace 

vyžadovala ve věci rychle jednat a nebylo by možné vyčkat na vydání rozhodnutí ve věci samé. 

Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled institutu předběžného opatření v civilním 

řízení a za tímto účelem užije autor při vypracování této práce zejména příslušných právních 

předpisů, odborné literatury, judikatury soudů i odborných článků. Autor práci rozdělil do tří 

kapitol. V první kapitole se autor věnuje pojmu předběžného opaření, jeho podstaty a rozlišení 

různých druhů předběžných opatření. Autor zde nastíní i historický vývoj institutu předběžných 

opatření. V druhé kapitole věnuje autor pozornost předběžným opatřením upraveným v OSŘ. 

Tato úprava je základní úpravou předběžných opatření a užije se subsidiárně pro zvláštní 

předběžná řízení upravená v ZŘS. V třetí kapitole se autor zabývá úpravou dvou druhů 

zvláštních předběžných opatření upravenou v ZŘS. Jedná se o předběžná opatření ve věci proti 

domácímu násilí a předběžná opatření upravující poměry dítěte. V závěru této práce shrnuje 

autor své poznatky a poukazuje jak na pozitiva současné právní úpravy předběžných opatření 

tak i jejich nedostatky.  



1. Obecně k předběžným opatřením 

V této kapitole se autor zabývá podstatou předběžného opatření, které je upraveno 

především v právních předpisech OSŘ a ZŘS. 

1.1.  Podstata předběžného opatření 

Civilní proces je jedním z druhů soudního řízení, jehož cílem je zajištění realizace 

soukromého subjektivního práva tím, že dochází k vydání aktu aplikace práva orgánem veřejné 

moci. Avšak realizace soukromoprávních práv může být ohrožena již dobou trvání soudních 

řízení a pro věřitele to obecně znamená, že uskutečnění jeho práva bude zmařeno nebo 

podstatně ztíženo. V mnoha případech cesta přes klasické civilní řízení pro nedostatek rychlosti 

nestačí a je nutné, aby zde bezodkladně nastoupil prostředek ochrany, který je schopen 

dostatečně rychle reagovat na hrozící nebezpečí a provizorně upravil poměry účastníků, a tím 

předešel vzniku možným škodám. 

Takovým institutem procesního občanského práva je předběžné opatření, které 

představuje efektivní prostředek zajištění ochrany subjektivních práv toho, kdo o jeho vydání 

žádá. Slouží jako nástroj, který může za zjednodušeného procesního postupu zatímně upravit 

poměry účastníků a předejít ohrožení výkonu rozhodnutí. Ochrana zaručená navrhovateli 

předběžným opatřením trvá pouze do doby vydání rozhodnutí ve věci samé. Podstatu 

předběžného opatření vyjádřil Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 16/09: „Předběžné 

opatření vytváří předpoklad pro účinnou ochranu subjektivních práv účastníka před soudem. 

Účinnost této ochrany je dána tím, že tímto opatřením se lze urychleně domoci stanovení 

povinnosti vůči žalovanému, v čehož důsledku lze zamezit ohrožení pozdějšího výkonu soudního 

rozhodnutí, resp. tím lze zamezit případným negativním důsledkům do právní sféry 

navrhovatele, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nemožnosti výkonu jeho práv až do 

rozhodnutí soudu ve věci samé. Požadavek rychlosti, jakož i překvapivosti z hlediska 

předvídatelnosti uložení předběžného opatření dotčenému účastníku řízení umožňuje 

efektivnost uvedeného procesního prostředku.“1 

Právě ona ochrana práv navrhovatele je hlavním smyslem předběžného opatření. Ale i 

přesto nelze opomenout základní práva žalovaného zaručená Listinou základních práv a 

svobod, a to především právo na spravedlivé soudní řízení a rovnost účastníků. Ochrana toho, 

 
1 Nález ÚS ze dne 19. 1. 2010 sp. zn. Pl. ÚS 16/09 



proti komu navrhované předběžné opatření směřuje, však nemůže dosáhnout takové intenzity, 

aby v podstatě zmařila ochranu práv druhé strany. Z těchto důvodů musí soud při rozhodování 

o nařízení předběžného opatření vzít v úvahu i práva žalovaného a zohlednit vhodnost a 

přiměřenost předběžného opatření, dále musí soud vždy poměřovat hrozící újmu jak na straně 

navrhovatele, tak na straně účastníka, proti kterému návrh směřuje v případě, že by předběžné 

opatření bylo nařízeno. 

Z výše uvedeného vyplývají dvě základní vlastnosti předběžného opatření, a to jeho 

časově omezené trvání a obsahová provizornost. Časová omezenost trvání se projevuje tím, že 

nelze připustit, aby práva dotčených osob byla omezena dlouhodobě či trvale. Při nařízení 

předběžného opatření musí soud uložit navrhovateli povinnost ve lhůtě, kterou mu určí, podat 

u soudu návrh na zahájení řízení. Navrhovateli může být zaručena ochrana předběžným 

opatřením nejdéle pro dobu do právní moci rozhodnutí ve věci samé. 

Předběžné opatření má v prvé řadě zajistit prevenci a provizorní úpravu vzájemných 

vztahů účastníků. Konečná úprava poměrů účastníků řízení je předmětem řízení ve věci samé. 

Nařízené předběžné opatření není určujícím pro budoucí rozhodnutí ve věci samé, v pozdějším 

řízení není soud jeho obsahem nijak vázán a může v nalézacím řízení rozhodnout ve věci samé 

úplně odlišně než ve vydaném předběžném opatření.  

Předběžná opatření lze též zařadit mezi zajišťovací prostředky, jejichž účelem je 

poskytnutí jakési záruky a vyšší míru právní jistoty při ochraně oprávněného. Mezi další 

užívané zajišťovací prostředky patří prétorský smír nebo zajištění důkazu. K povaze institutu 

zajištění důkazu se ve svém usnesení vyjádřil Nejvyšší soud sp. zn. 29 Cdo 960/2017: Občanský 

soud řád upravuje předběžná opatření a zajištění důkazu (společně) v hlavě druhé. Přes 

rozdílné označení obou institutů je zcela zjevné, že mají shodnou povahu potud, že představují 

„zvláštní druh“ předběžné úpravy vztahů účastníků potenciálního řízení (či zajištění 

„podmínek“ takového řízení), jejímž cílem je naplnění účelu občanského soudního řízení. Jinak 

řečeno, rozhodnutí o zajištění důkazu je z hlediska ustanovení § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. 

rozhodnutím o předběžném opatření „svého druhu“.2 Soudce tím poukázal nejen na podobné 

vlastnosti a obdobnou úpravu institutů, ale též na jejich blízké umístění v zákoně. Jejich 

smyslem je provizorně upravit vztahy účastníků k naplnění účelu občanského soudního řízení. 

 
2 Usnesení NS ze dne 31. 5. 2017 sp. zn. 29 Cdo 960/2017 



1.2.  Druhy předběžných opatření 

Česká právní úprava rozlišuje předběžná opatření na obecná předběžná opatření 

upravená v ustanoveních § 74 a násl. OSŘ a zvláštní předběžná opatření upravená v ZŘS. 

Obecné předběžné opatření lze v podstatě nařídit v souvislosti s kterýmkoli řízením, byť i 

předpokládaným, zatímco zvláštní předběžná opatření mohou být vydána jen za určitých situací 

při splnění zákonem předepsaných podmínek. Zvláštní předběžná opatření se liší omezenou 

možností odmítnout návrh, osvobozením od jistoty, přísnějšími lhůtami pro rozhodnutí a 

okamžikem vykonatelnosti. Zvláštní předběžná opatření jsou upravena v ustanoveních § 400 a 

násl. ZŘS ve věci ochrany proti domácímu násilí a v ustanoveních § 452 a násl. ZŘS o 

předběžné úpravě poměrů dítěte. 

Obecné předběžné opatření v jeho základní podobě bylo zavedeno již od účinnosti 

zákona č. 99/1963 Sb. Zvláštní předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí a 

upravující poměry dítěte byla původně zavedena do zákona č. 99/1963 až v důsledku nálezu 

Ústavního soudu č. 72/1995 Sb. Úprava speciálních předběžných opatření byla s účinností od 

1. 1. 2014 přesunuta do zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.  

Obecná předběžná opatření lze rozdělit na předběžná opatření vydávaná před zahájením 

ve věci samé dle ustanovení § 74 odst. 1 OSŘ „je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry 

účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen“ a na předběžná 

opatření vydávaná během soudního řízení ve věci samé dle § 102 OSŘ. ze stejných důvodů 

jako předběžná opatření v ustanovení § 74 odst. 1 OSŘ, avšak tyto důvody se naskytly až 

v průběhu řízení.  

Dle charakteru předběžného opatření dále můžeme rozdělit na rychlé předběžné 

opatření a prosté (obyčejné) předběžné opatření. „Za rychlé se v praxi považuje speciální 

předběžné opatření podle ustanovení § 405 ZŘS nebo § 452 ZŘS a vyhlašované předběžné 

opatření podle ustanovení § 76c. Jako prostá předběžná opatření se označují všechna ostatní.“3 

1.3.  Vývoj institutu předběžných opatření 

 
3 JIRSA, J., a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha I. (ed. Havlíček, K.), 
Havlíček Brain Team, Praha, 2016, s. 528 



Ke skutečnému pochopení smyslu a podstaty institutu předběžných opatření je zapotřebí 

zkoumat jeho vývoj v české historii, aby se tak předešlo chybám, ke kterým už došlo 

v minulosti. 

1.3.1.  Předběžná opatření před 1. 1. 2014 

První rysy právní úpravy současného institutu předběžných opatření se na území České 

republiky objevili již v josefínském obecném soudním řádu z roku 1781. Obecný soudní řád 

upravoval určité formy zajišťovacích institutů, které měli chránit pohledávky věřitele do 

budoucna a zajistit jeho možnost se z nich uspokojit.4 Později byl institut předběžných opatření 

upraven v exekučním řádu z roku 1896 jako tzv. zatímní opatření. Únorový převrat v roce 1948 

a následné vydání nové ústavy vedlo k zásadním změnám v právním řádu. Exekuční řád byl 

zrušen a byl přijat zákon č. 142/1950 o řízení ve věcech občanskoprávních, který zavedl 

namísto zatímních opatření institut předběžných opatření, tak jak je známe dnes. 

Dnešní úprava institutu předběžných opatření lze nalézt v zákoně č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád účinný od 1. dubna 1964. Tehdejší právní úprava předběžných opatření 

v zákoně zahrnovala pouhá 4 ustanovení od § 74 až 77 OSŘ. Podstatné jádro právní úpravy 

předběžných opatření se za půl století příliš nezměnilo. 

Významnou novelou OSŘ provedené zákonem č. 59/2005 Sb. došlo k doplnění stávající 

úpravy a zrychlení postupu soudů při rozhodování o návrhu na nařízení předběžného opatření. 

Zásadní novinkou bylo zavedení povinnosti navrhovatele složit jistotu, která sloužila jako 

zajištění případné náhrady škody nebo jiné újmy vzniklá v souvislosti s vydaným předběžným 

opatřením. Nesložení jistoty by mělo za následek odmítnutí návrhu. Znění zákona bylo dále 

doplněno o úpravu vyhlášení usnesení o nařízení předběžného opatření, jeho vykonatelnost a 

závaznost.5  

Novelou zákona č. 218/2009 Sb. došlo ke snížení povinnosti složit finanční jistotu ve 

věcech obchodních ze 100.000 Kč na 50.000 Kč a v ostatních věcech z 50.000 Kč na 10.000 

Kč. Důvodem novely byla příliš vysoká finanční jistota, která v některých případech mohla 

představovat omezení přístupu ke spravedlnosti a soudní ochraně. V důsledku snížení jistoty se 

 
4 FIALA, J. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního 

procesu. 1. vyd. Praha: Acta Universitatis Carolinae, Universita Karlova, 1974, s. 79 
5 KOUKAL, P., Nová právní úprava předběžného opatření. AD NOTAM. 2005, roč. 11, č. 2, 
s. 66.  



stalo předběžné opatření hojně užívaným právním institutem, avšak často i zneužívaný 

k poškození účastníků, proti kterým předběžné opatření směřuje. 

1.3.2. Předběžná opatření po 1. 1. 2014 

Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též 

„NOZ“). Nová úprava hmotného občanského práva nutně vedla i k novele procesního práva, 

která byla upravena tak, aby především odpovídala nové terminologii, kterou zavedl NOZ. Do 

nově přijatého zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále též „ZŘS“), byla 

přesunuta úprava předběžných opatření o úpravě poměrů dítěte a ve věci ochrany proti 

domácímu násilí. Do té doby jednotná úprava civilního procesu obsažená v OSŘ se rozštěpilo 

do dvou základních právních předpisů OSŘ a ZŘS. V OSŘ jsou upraveny řízení, která mají 

charakter sporných řízení a v ZŘS jsou upraveny jak řízení nesporná, tak i řízení zvláštní. 

Řízení nesporná mohou být zahájena na návrh i bez návrhu. Zvláštní řízení mohou být zahájena 

jen na návrh, ale vzhledem k jejich specifické povaze byly přesunuty do ZŘS. Z ustanovení § 

1 odst. 2 ZŘS „nestanoví-li tento zákon jinak, použije se občanský soudní řád“ vyplývá 

subsidiární vztah OSŘ k ZŘS. ZŘS je lex specialis a OSŘ se užije v případech, který ZŘS 

výslovně neupravuje. Dále z téhož ustanovení odst. 3 ZŘS vyplývá, že nevylučuje-li to povaha 

ustanovení, lze použít ustanovení ZŘS i OSŘ zároveň. 

Rekodifikace procesního práva měla vyřešit dosavadní problémy s právní úpravou 

zvláštních předběžných opatření, na které se oproti obecným předběžným opatřením vázaly 

různé další výjimky. Vyčleněním úpravy zvláštních předběžných opatření má zajistit specifický 

přístup, který je pro zvláštní předběžná opatření nezbytná. Dalším cílem bylo zpřehlednění a 

snížení nevyváženosti právní úpravy institutu v OSŘ. Na druhou stranu, zde hrozí, že právní 

úprava institutu předběžných opatření vyčleněná do řady norem bude nejednotná a matoucí. 



2. Předběžná opatření dle občanského soudního řádu 

Institut předběžného opatření je v občanském soudním řádu upraven v ustanoveních § 

74 až ustanovení §77a OSŘ a v ustanovení §102 OSŘ. 

2.1.  Účastníci řízení o předběžném opatření 

Podle ustanovení § 74 odst. 2 OSŘ jsou účastníky řízení navrhovatel a ti, kteří by jimi 

byli, kdyby šlo o věc samu. To znamená, že okruh účastenství v řízení o předběžném opatření 

je stejný jako v řízení ve věci samé. Z toho vyplývá, že předběžné opatření musí být vždy 

propojeno s konkrétním navazujícím řízením, i když navazující řízení ještě nebylo zahájeno. 

Z tohoto důvodu musí návrh obsahovat alespoň hrubý popis navazujícího návrhu na zahájení 

řízení podle ustanovení § 76 odst. 3 OSŘ. Pro určení účastníků v řízení ve věci samé se užije 

ustanovení § 90 OSŘ. Účastníky řízení jsou žalobce a osoby, které si žalobce sám stanoví, 

neboť právě žalobce určuje, kdo bude stát na straně žalované. V případě, že by bylo v jedné 

věci několik žalobců nebo žalovaných, jedná v řízení každý z nich sám za sebe. Ve věcech, o 

nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem, projednávaných v řízení podle části páté OSŘ, 

účastníky řízení jsou žalobce a ti, kdo byli účastníky v řízení před správním orgánem, tudíž jsou 

i účastníky řízení o předběžném opatření.6 

Účastník je účastníkem zásadně pro celé řízení. Přistoupení či záměna účastníků v řízení 

o předběžném opatření je z praktického hlediska zřídka kdy využívaná s ohledem na smysl a 

účel předběžných opatření. Podobně je na tom i vedlejší účastenství. 

Účastníci, kteří před soudem nemohou jednat samostatně, musí být v řízení o 

předběžném opatření zastoupeni zákonným zástupcem nebo opatrovníkem. 

2.2.  Pravomoc a příslušnost k předběžnému opatření 

Soud je povinen zkoumat v řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření, zda jsou 

splněny veškeré procesní podmínky, a to včetně pravomoci a příslušnosti soudu.7 

2.2.1. Pravomoc 

 
6 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 290 
7 Škárová, Marta a kol. OSŘ s vysvětlivkami a judikaturou, Praha Linde 2009, s. 131 



Pravomocí se obecně rozumí oprávnění daného orgánu k výkonu veřejné moci 

v rozsahu své působnosti za použití právních prostředků určených právními předpisy. Při určení 

civilní soudní pravomoci jde obecně o to, které věci mají projednávat a rozhodovat soudy 

v civilním procesu, aniž by byl určen soud, který se má věcí zabývat. Určení konkrétního soudu 

je záležitostí ustanovení o příslušnosti soudu.8 

Soud má pravomoc nařídit předběžné opatření jen v případě, že má pravomoc věc 

samou projednat a ve věci samé vydat rozhodnutí. Tento závěr judikoval ve svém usnesení 

zvláštní senát, když stanovil: „Rozhodnout o návrhu na předběžné opatření je v pravomoci 

soudu a nikoli správního orgánu, je-li dána pravomoc soudu rozhodnout také ve věci samé.“9  

V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, 

které vyplývají z poměrů soukromého práva.10 Pravomoc je jednou z podmínek řízení a soud 

postupuje dle ustanovení § 103 OSŘ. Kdykoli za řízení může soud přihlédnout k tomu, zda jsou 

splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé. Nedostatek pravomoci soudu je 

takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit a soud proto řízení o nařízení 

předběžného opatření zastaví. 

2.2.2. Příslušnost 

Zatímco příslušnost soudu vymezuje působnost jednotlivých soudů v rámci soudní 

soustavy, pravomoc soudu ji vymezuje mimo rámec soudní soustavy vůči orgánům, které do ní 

nepatří. Pravidla příslušnosti soudů mají zajistit, aby proces proběhl u soudu, který má k tomu 

relativně nejlepší možnosti. Rozlišujeme příslušnost věcnou, místní a funkční. 

Věcná příslušnost určuje soudy, které jsou příslušné projednat a rozhodnout věc jako 

soudy prvního stupně. V ustanovení § 74 odst. 3 OSŘ stanoví: „Příslušným k nařízení 

předběžného opatření je soud, který je příslušný k řízení o věci, nestanoví-li zákon jinak.“11 

Z toho vyplývá, že se použije ustanovení § 9 OSŘ při určení věcné příslušnosti soudu, protože 

věcně příslušným k nařízení předběžného opatření je soud, který je příslušný i pro řízení ve věci 

 
8 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A, a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení 
nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 113 
9 NSS usnesení zvláštního senátu ze dne 16. 9. 2008, č. j. Konf 41/2008-12 
10 Ustanovení § 7 odst. 1 OSŘ 
11 Ustanovení § 74 odst. 3 OSŘ 



samé. Až na výjimky upravené v ustanovení § 9 odst. 2 OSŘ vymezující věcnou příslušnost 

krajských soudů, jsou v ostatních případech věcně příslušné okresní soudy. 

Místní příslušnost určuje, který ze soudů stejného článku soustavy je příslušný 

k rozhodování ve věci. Pro určení místní příslušnosti je nutné vymezit územní působnost soudů. 

Místně příslušným soudem k nařízení předběžného opatření je ten soud, u něhož je dle 

ustanovení § 84 až § 89a OSŘ dána místní příslušnost k rozhodování o věci samé. Pravidla o 

místní příslušnosti se nevylučují, to znamená, že může nastat situace, kdy bude místně 

příslušných soudů několik; v takovém případě se řízení může konat u kteréhokoli z nich. 

Právní teorie rozlišuje místní příslušnost obecnou a zvláštní. Obecná místní příslušnost 

stanoví, že k řízení je příslušný obecný soud žalovaného či účastníka, proti němuž návrh 

směřuje. Obecným soudem fyzické osoby je soud, v jehož obvodu má své bydliště, případně 

soud, v jehož obvodu se zdržuje. Obecným soudem fyzické osoby, která je podnikatelem, je 

soud, v jehož obvodu má podnikatel sídlo. Obecným soudem právnické osoby je okresní soud, 

v jehož obvodu má sídlo. Zvláštní místní příslušnost daná na výběr je upravena v ustanovení 

§ 87 OSŘ.12  

Funkční příslušnost soudu určuje soud, který je příslušný projednat opravné prostředky 

a rozhodovat o nich, a to jak o prostředcích řádných, tak mimořádných. O odvolání rozhoduje 

soud bezprostředně vyššího stupně, to jsou krajské soudy o odvoláních proti rozhodnutím 

okresních soudů a vrchní soud o odvoláních proti rozhodnutím krajských soudů. O dovoláních 

proti rozhodnutím odvolacích soudů rozhoduje vždy Nejvyšší soud. 

Předběžné opatření musí být vždy spojeno s konkrétním navazujícím řízením, a proto 

návrh na nařízení předběžného opatření musí obsahovat alespoň hrubý popis navazujícího 

návrhu na zahájení řízení podle ustanovení § 76 odst. 3. OSŘ. V případě, že by hrubý popis 

navazujícího návrhu na zahájení řízení chybělo, je pro soud velice obtížné posuzovat otázku 

věcné a místní příslušnosti, a proto může soud rozhodnout v neprospěch navrhovatele. 

Je-li návrh na nařízení předběžného opatření podán u věcně nebo místně nepříslušného 

soudu, soud postupuje stejně jako v řízení ve věci samé. Toto lze dovodit ze systematického 

uspořádání OSŘ, a proto v případě věcné nepříslušnosti se aplikuje ustanovení §104a OSŘ a 

 
12 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A, a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení 
nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 116 



v případě místní nepříslušnosti ustanovení § 105 OSŘ. Krajský soud ve svém usnesení 13 Co 

651/94 stanovil, že věcně nepříslušný soud nemůže nařídit předběžné opatření. Oproti tomu 

místně nepříslušný soud předběžné opatření nařídit může, ale další účastník potom má podle 

ustanovení §105 odst. 1 věty třetí OSŘ právo uplatnit při prvním úkonu, který mu přísluší, 

námitku místní nepříslušnosti soudu. Z těchto důvodů a ve svůj vlastní prospěch si musí 

navrhovatel pečlivě zvážit, který soud je k nařízení předběžného opatření příslušný a u něj podat 

návrh.13 

O návrhu na nařízení předběžného opatření v případě, že ve věci samé má rozhodovat 

senát, rozhoduje předseda senátu a v ostatních případech vždy samosoudce.14 

Vyvstává zde otázka, zda platná právní úprava, kdy se příslušnost soudu k nařízení 

předběžného opatření určuje dle obecných pravidel, vyhovuje účelu a smyslu předběžných 

opatření, tedy zda platná právní úprava nebrzdí či není překážkou pro zajištění účelu 

předběžných opatření, tedy urychleně reagovat a upravit zatímně poměry účastníků. Vzhledem 

k tomu, že určení místní a věcné příslušnosti soudů je poměrně komplikovaná záležitost, 

dochází občas k tomu, že soud vysloví nesprávně svou věcnou nebo místní nepříslušnost. 

Nesprávným posouzením příslušnosti by v některých případech mohlo mít významné negativní 

následky pro navrhovatele. 

2.3.  Obecné předpoklady nařízení předběžného opatření 

Dle § 74 odst. OSŘ může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby 

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

byl ohrožen. 

Jedním z důvodů nařízení předběžného opatření je „zatímní úprava poměrů účastníků“. 

K tomu uvádí Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 26.3.2009, sp. zn. III. ÚS 163/09: „Má-li 

být předběžné opatření nařízeno, musí být tím, kdo takový návrh činí, "prokázána" především 

potřeba zatímní úpravy právních poměrů účastníků, respektive obava, že by výkon soudního 

rozhodnutí byl ohrožen; tato potřeba nastává - obecně vzato - v těch případech, kde by 

 
13 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 289 
14 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 290 



nenařízením předběžného opatření vznikl prostor pro jednání, jež by vytvořilo nezvratný stav, 

resp. jež by vedlo k neodčinitelným následkům.“15 

Zatímní úpravou poměrů účastníků je zajištěna dočasná a provizorní úprava práv 

dotčených osob. Aby nenastala situace, kdy by práva dotčených osob byla omezena dlouhodobě 

či trvale, uloží předseda senátu dle ustanovení § 76 odst. 3 OSŘ při nařízení předběžného 

opatření povinnost podat ve lhůtě, kterou mu určí, návrh na zahájení řízení ve věci samé. 

Předběžné opatření představuje pouze dočasnou úpravu poměrů do doby, než poměry budou 

upraveny konečným rozhodnutím ve věci samé. 

Potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků musí být vždy naléhavá. Její posouzení je na 

úvaze soudu založené na konkrétních okolnostech věci. Potřeba této zatímní úpravy musí být 

prokázána, u ostatních předpokladů postačuje, aby byly osvědčeny. Komentářová literatura k 

tomu uvádí: „Jde zejména o nárok navrhovatele předběžných opatření, který nemusí být 

nepochybně prokázán, ale soud se omezí na osvědčení těch nejzákladnějších skutečností, aby 

mohl posoudit, zda tu případně může být nárok, jehož předběžnou úpravu si okolnosti vyžadují. 

Takový nárok pak musí být osvědčen.“16 

Předběžné opatření nelze vydat, tam kde by šlo o úpravu faktických vztahů mezi 

účastníky, nebo tam, kde by nešlo o úpravu dočasnou, ale ve svých důsledcích konečnou. 

V soudní praxi se uplatňuje obecná zásada, že není přípustné, aby navrhovatel již předběžným 

opatřením dosáhl toho, čeho chce dosáhnout až pravomocným rozhodnutím ve věci samé, avšak 

tato zásada neplatí vždy, neboť v praxi výjimečně dochází k situacím, kdy ochranu 

oprávněných zájmů účastníka nelze jiným způsobem poskytnout. 

Dalším možným důvodem pro nařízení předběžného opatření je „obava, že by výkon 

soudního rozhodnutí byl ohrožen“. Nejen že k prokázání této obavy nestačí jen tvrzení 

navrhovatele o tom, že povinný, proti kterému návrh na nařízení předběžného opatření směřuje, 

nesplnil svou zákonnou či smluvní povinnost řádně a včas, navrhovatel musí dále tvrdit a 

prokázat i další skutečnosti, z nichž lze obavu z ohrožení výkonu rozhodnutí dovodit. Zpravidla 

musí navrhovatel zajistit rozhodnutí nebo listinu, která je titulem pro výkon rozhodnutí. 

 
15 Usnesení ÚS ze dne 26.3.2009, sp. zn. III. ÚS 163/09 
16 DAVID, l., IŠTVÁNEK, F., JAVŮRKOVÁ, N., KASÍKOVÁ, M., LAVICKÝ, P. a kol. 
Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 308 



Aby bylo návrhu vyhověno a soud nařídil předběžné opatření, musí navrhovatel 

prokázat skutečnosti odůvodňující obavu z ohrožení výkonu rozhodnutí a musí alespoň 

osvědčit, že má tvrzenou pohledávku nebo jiný nárok, jehož se hodlá vůči druhé straně v řízení 

ve věci samé domáhat, a že dosud nic nebrání tomu, aby mu jeho nárok mohl být soudním 

rozhodnutím přiznán. To znamená, že na základě skutečností tvrzených v návrhu na nařízení 

předběžného opatření a na základě důkazů doložených s návrhem lze s vysokou mírou 

pravděpodobnosti předpokládat, že návrhu ve věci samé bude vyhověno.17 

2.4.  Zahájení řízení o nařízení předběžného opatření 

Ve věcech projednávaných podle občanského soudního řádu platí, že předběžné 

opatření je možné nařídit jen na návrh. Oproti tomu pro řízení upravená v zákoně o zvláštních 

řízeních soudních platí, že lze-li zahájit řízení i bez návrhu, lze nařídit i předběžné opatření bez 

návrhu, s výjimkou řízení o pozůstalosti. 

2.4.1. Náležitosti návrhu na předběžné opatření 

Jak již bylo uvedeno výše, řízení o nařízení předběžného opatření podle občanského 

soudního řádu se zahajuje zásadně na návrh. Řízení o nařízení předběžného opatření je pevně 

spjat s řízením ve věci samé, i přestože řízení ve věci samé ještě nebylo zahájeno. Soud 

příslušný k projednání a rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření je soud, který 

je příslušný ve věci samé. V návrhu na nařízení předběžného opatření musí být, jak již bylo 

uvedeno v kapitole 2.2.2., alespoň hrubý popis navazujícího návrhu na zahájení řízení. 

Uvedení, jakou žalobu hodlá navrhovatel podat, je nezbytné nejen pro určení příslušnosti soudu, 

je to však nutné i proto, aby bylo možno posoudit, zda předběžné opatření má vztah k věci samé 

a předmět sporu prozatímně řeší. 

Návrh na nařízení předběžného opatření musí vždy obsahovat obecné náležitosti 

uvedené v ustanovení § 42 odst. 4 OSŘ a dále obsahovat náležitosti, které vypočítává 

ustanovení § 75 odst. 2 OSŘ. Vedle obvyklých náležitostí procesních úkonů musí návrh 

obsahovat: 

 
17 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 293 



• Označení účastníků, přičemž fyzické osoby musejí být označeny jménem, příjmením a 

bydlištěm a právnické osoby musejí být označeny obchodní firmou nebo názvem a sídlem 

právnické osoby, 

• vylíčení skutečností odůvodňující potřebu prozatímní úpravy ve smyslu ustanovení § 74 

odst. 1 OSŘ odůvodňující vydání navrhovaného opatření, 

• vylíčení dalších skutečností odůvodňujících vydání navrhovaného předběžného opatření 

• údaj o tom, jakého konkrétního předběžného opatření se navrhovatel domáhá.18 

Vzhledem k nutnosti rozhodnout o předběžném opatření bezodkladně, není-li zde 

nebezpečí z prodlení, musí soud o návrhu rozhodnout do sedmi dnů od podání návrhu. 

Navrhovatel je povinen připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává. Zákonná lhůta sedmi dnů 

je nejzazší možná lhůta, jinak je soud zásadně povinen rozhodnout o návrhu bezodkladně. 

2.4.2. Vady návrhu na nařízení předběžného opatření 

Návrh na předběžné opatření je vadný v případě, že neobsahuje zvláštní náležitosti 

v ustanovení § 75 odst. 2 a 3 OSŘ a obecné náležitosti v ustanovení § 42 odst. 4 OSŘ., případně 

je nesrozumitelný nebo neurčitý a současně pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení. 

Návrh bývá nesrozumitelný zpravidla tehdy, kdy je vylíčení skutečností v rozporu s tím, jakého 

předběžného opatření se navrhovatel domáhá.19 

Pokud by návrh na nařízení předběžného opatření neobsahoval náležitosti stanovené 

v ustanovení § 75 odst. 2 OSŘ a obecné náležitosti v ustanovení § 42 odst. 4 OSŘ nebo byl 

nesrozumitelný či neurčitý a nedostatky by bránily v pokračování v řízení, předseda senátu 

návrh odmítne, aniž by se pokoušel o nápravu nedostatků podle ustanovení § 43 OSŘ. Takovýto 

postup odůvodňuje lhůta, ve které je soud povinen rozhodnout a také charakter předběžného 

opatření, které, má-li mít smysl, musí být účinné a rychlé. Pokud by navrhovatel návrh doplnil 

do doby, než o něm soud prvního stupně rozhodne, musí soud k jeho doplnění přihlédnout. 

Soud je povinen odmítavé usnesení pečlivě odůvodnit. Usnesením o odmítnutí návrhu 

končí řízení bez meritorního projednání návrhu, tedy usnesení není překážkou věci rozsouzené, 

 
18 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 297 
19 LAVICKÝ, P., a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický 
komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 251 



a usnesení dále slouží i jako návod k odstranění vad při podání dalšího návrhu. Navrhovatel má 

možnost rychle zareagovat na odmítavé usnesení a z jeho odůvodnění se poučit a podat nový 

návrh, aniž by byl ohrožen účel předběžného opatření. Navrhovatel by měl i přesto věnovat 

vypracování návrhu patřičnou péči již při prvním podání, aby jeho návrh byl úspěšný, jinak se 

vystavuje ze strany soudu nebezpečí zamítnutí návrhu.  

2.5.  Jistota 

V souvislosti s nařízením předběžného opatření může vzniknout jiným účastníkům 

řízení než navrhovateli, popřípadě i třetím osobám, škoda nebo jiná újma. K zajištění takového 

nároku byl novelou č. 59/2005 Sb., účinnou od 1. 4. 2005, do občanského soudního řádu vtělen 

institut jistoty. Jistota představuje finanční částku, kterou navrhovatel skládá soudu k zajištění 

nároku na náhradu škody nebo jiné újmy, která může vzniknout následkem nařízení 

předběžného opatření.  

Požadavek zavedení jistoty bylo z důvodu, že nařízeným předběžným opatřením může 

být citelně zasaženo do práv druhých a způsobit jim tak újmu. Složením jistoty jsou tak 

zajištěny finanční prostředky pro případnou náhradu škody nebo jiné újmy, která by mohla 

vzniknout v důsledku nařízení předběžného opatření. Její zavedení bylo také vedeno snahou 

zabránit zneužívání institutu předběžných opatření a eliminovat tzv. šikanózní návrhy na 

nařízení předběžného opatření. 

2.5.1.  Podmínky složení jistoty a její výše 

Navrhovatel je podle ustanovení § 75b OSŘ povinen jistotu v zákonem stanovené výši 

složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření 

jistotu, a to buď připsáním částky na účet soudu či složením jistoty v podkladně soudu. Soud 

k zaplacení jistoty nevyzývá ani neupomíná. Navrhovatel jen povinen jistotu složit z vlastní 

iniciativy. Pokud podalo návrh na nařízení předběžného opatření více navrhovatelů, jsou 

povinni složit jistotu společně a nerozdílně bez ohledu na povahu jejich společenství. 

Zákonem stanovená výše jistoty, kterou je navrhovatel povinen složit v den podání 

návrhu na nařízení předběžného opatření, není závislá na předmětu sporu ani na jeho hodnotě. 

Výše jistoty v současné době ve věcech mezi podnikateli vyplývající z podnikatelské činnosti 

činí částku ve výši 50.000,- Kč a ve všech ostatních věcech činí částku ve výši 10.000,- Kč. 

Vrchní soud poukazoval na nerovnost mezi různými navrhovateli, když zákon upravuje 



rozdílnou výši jistoty pro obchodní a pro neobchodní věci a určité skupiny osob a určité typy 

věcí vyjímají z povinnosti hradit jistotu. Ústavní soud v návaznosti konstatoval v nálezu Pl. ÚS 

46/05, že kritériem rozdílné výše jistoty nemůže založit protiústavnost. Ústavní soud zasáhne 

jen tehdy, pokud zákonodárcovo rozhodnutí odlišit dvě srovnatelné skupiny případů zcela 

zřejmě není založeno na objektivních a racionálních kritériích, která odpovídají určitým 

veřejným hodnotám. Stanovení výše jistoty v různé výši pro obchodní a jiné věci je plně 

v dispozici zákonodárce a nelze jej považovat za nepostavené na objektivních a racionálních 

kritériích. Ze stejných důvodů pak nelze považovat za diskriminační ani vynětí určitých skupin 

osob a určitých typů věcí z povinnosti uhradit jistotu podle ustanovení § 75b odst. 3 OSŘ.20 

Výše jistoty je stanovena kogentně jako povinnost plynoucí přímo ze zákona, a to 

paušální částkou bez ohledu na výši možné škody nebo pro případ, že by vznik škody nebo jiné 

újmy nepřipadalo vůbec v úvahu, nebo že budoucí výše hrozící škody nebo újmy byla mnohem 

nižší. Lpěním na složení jistoty se může stát, že fakticky může být navrhovateli předběžného 

opatření odepřeno jeho základní lidské právo na soudní ochranu. Novelou č. 218/2009 Sb. došlo 

k výraznému snížení výše jistoty, a to z důvodu, že původní výše představovala omezení 

přístupu ke spravedlnosti a soudní ochraně.  

2.5.2. Osvobození od jistoty a následky nesložení jistoty 

Zákon v ustanovení §75b odst. 3 písm. a) až c) OSŘ upravuje věcné osvobození od 

placení jistoty, a to ve věcech výživného, ve věcech pracovních a ve věcech náhrady újmy na 

zdraví, kdy je navrhovatel ze zákona vždy osvobozen od placení jistoty. Osobní osvobození od 

placení jistoty upravuje zákon v ustanovení § 75b odst. 3 písm. d) a e) OSŘ ve věcech, u kterých 

by jinak navrhovatel platil, kdyby splnění podmínek pro osvobození neosvědčil spolu 

s návrhem na nařízení předběžného opatření. Jistotu tak nemusí navrhovatel zaplatit, pokud 

s návrhem na nařízení předběžného opatření osvědčí, že jsou u něj splněny předpoklady pro 

osvobození od soudních poplatků nebo je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mohla 

navrhovateli vzniknout újma, a navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření 

osvědčí, že jistotu bez své viny nemohl složit. 

Je-li navrhovatel z kteréhokoliv důvodu uvedeného v ustanovení § 75 odst. 3 OSŘ 

osvobozen od placení jistoty, pak je osvobozen i od placení případného doplatku. Podle 

 
20 Usnesení ÚS ze dne 15. 5. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 46/05 



komentářové literatury: „Zákon tak nelogicky přiznává navrhovateli předběžného opatření 

osvobození i v případě uvedeném v § 75b odst. 3 písm. e) OSŘ, kdy osvobození není 

odůvodněno povahou nároku uplatňovaného navrhovatelem v řízení ve věci samé tak, jako 

v případech uvedených v odstavci 3 komentovaného ustanovení pod písmeny a) až c) ani 

nevyplývá z majetkových poměrů navrhovatele odůvodňujících osvobození od soudních 

poplatků, tak jako v případě uvedeném pod písmenem d)“.21 

Nesložil-li navrhovatel jistotu nejpozději v den, kdy podal návrh na nařízení 

předběžného opatření, a není-li ani osvobozen od placení jistoty dle ustanovení § 75 odst. 3 

OSŘ, soud usnesením návrh odmítne. S ohledem na zákonnou lhůtu pro nařízení předběžného 

opatření, soud k opožděnému složení jistoty nepřihlíží, a to ani v případě, že je jistota složena 

ještě před vydáním rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření. Soud návrh na 

nařízení předběžného opatření rovněž odmítne, jestliže je jistota složena v nižší než zákonem 

stanovené výši. Proti usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí návrhu je odvolání přípustné. 

De lege ferenda by jistota neměla být stanovena jako obligatorní povinnost, ale pouze 

jako fakultativní. Soud by měl podle okolností konkrétního případu rozhodovat, zda je potřeba 

složení jistoty navrhovatelem a v jaké výši, aby byla výše jistoty přiměřená jak k navrhované 

věci a ukládané povinnosti, tak i k majetkovým poměrům účastníků. Soud by tak měl prostor 

pro uvážení s ohledem na okolnosti případu, zda je potřeba složení jistoty nařídit. 

2.5.3. Doplatek jistoty 

Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění 

náhrady škody nebo jiné újmy, která by mohla vzniknout předběžným opatřením, anebo že jde 

o opětovný návrh na nařízení předběžného opatření, který ve věci týchž účastníků požaduje 

z obdobných důvodů stejnou nebo obdobnou zatímní úpravu poměrů, vyzve navrhovatele 

bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve výši, kterou stanoví s přihlédnutím 

k okolnostem případu.22 

Ustanovení § 75b odst. 1 OSŘ upravuje případ, kdy složená jistota v zákonem stanovené 

výši je zcela nedostatečná pro náhradu škody nebo jiné újmy způsobené předběžným opatřením, 

 
21 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 303 
22 Ustanovení § 75b odst. 1 OSŘ 



a proto má předseda senátu právo jistotu zvýšit, pokud dospěje k názoru, že složená jistota 

zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy způsobné předběžným opatřením. 

K možnosti doplatku jistoty uvádí Jiří Grygar: „Samotná myšlenka doměření jistoty na 

předběžná opatření je správná, neboť respektuje výjimečnost zásahu do sféry toho, proti komu 

předběžné opatření směřuje. Z výše uvedeného je ale zřejmé, že zákonem stanovená výše jistoty 

nepokryje případnou škodu ani v bagatelní věci, tím méně v jakémkoliv jiném sporu“23   

Novelou zákona č. 296/2017 Sb. účinná od 30. 9. 2017 došlo k doplnění ustanovení 

§ 75b odst. 1 OSŘ, kterým se má omezit podávání opětovných návrhů na nařízení předběžného 

opatření. Podle důvodové zprávy tato právní úprava má směřovat proti zjevně nedůvodným a 

ve stejné věci podávaným návrhům na vydání předběžného opatření, které požadují stejnou 

nebo obdobnou úpravu poměrů účastníků a mají za cíl jen zneužití práva. Do té doby musel 

navrhovatel v případě podání návrhu na nařízení předběžného opatření složit jistotu ve výši 

stanovené v ustanovení § 75b odst. 1 OSŘ. I přesto v praxi docházelo často ke zjevnému 

zneužití institutu předběžného opatření a návrhy byly podávány účelově s cílem omezit 

povinnou stranu. Nově může soud vyzvat navrhovatele ke složení doplatku, pokud je podán 

opětovný návrh na nařízení předběžného opatření, který ve věci týchž účastníků požaduje 

z obdobných důvodů stejnou nebo obdobnou zatímní úpravu poměrů. Výši doplatku stanoví 

soud s přihlédnutím k okolnostem případu. Autor této práce se domnívá, že novela tohoto 

ustanovení není nijak významnou změnou a pravděpodobně nebude mít výrazný dopad na 

dosud zavedenou praxi. Právní úprava ustanovení § 75b odst. 1 OSŘ účinná do 29. 9. 2017 již 

upravovala možnost předsedy soudu vyzvat navrhovatele bezodkladně složit doplatek jistoty, 

pokud došel k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné 

újmy. Tedy do té doby platná právní úprava už obsahovala možnost doplatku jistoty a novela 

zákona v tomto ustanovení jen konkretizovala případ opětovného podání návrhu. 

Problematické u tohoto ustanovení je spíše v určení výše doplatku a v nedostatku omezení horní 

hranice doplatku, což novela zákona nijak neřeší. Pokud by výše doplatku byla poměrně vysoká 

částka, tak lhůta 3 dnů k jeho složení by zcela určitě nemusel stačit. De lege ferenda by bylo 

možné tyto opětovné návrhy na nařízení předběžného opatření řešit obdobně jako insolvenční 

návrhy, které byly odmítnuty pro jejich zjevnou bezdůvodnost podle ustanovení § 128a zákona 

č. 182/2006, insolvenční zákon (dále jen „IZ“). To znamená, že soud by bezdůvodný návrh na 

nařízení předběžného opatření nejen odmítl pro zjevnou bezdůvodnost, ale mohl by 

 
23 GRYGAR, J., Předběžná opatření a vybrané problémové okruhy, Jurisprudence. 2012. č. 



navrhovateli uložit i finanční pokutu a po určitou dobu omezit jeho možnost opětovně podat 

obdobný návrh. U finanční pokuty by autor odkázal na pořádkové opatření v ustanovení § 53 

OSŘ. 

Ustanovení § 76h OSŘ umožňuje předsedovi senátu vyzvat navrhovatele ke složení 

doplatku jistoty k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která může vzniknout následkem 

nařízení předběžného opatření. Předseda senátu může vyzvat ke složení doplatku pouze na 

návrh, a to osoby, které byla předběžným opatřením uložena povinnost, a zároveň jen do té 

doby, dokud trvají účinky předběžného opatření. Proti usnesení předsedy senátu, jímž bylo 

rozhodnuto o návrhu na uložení povinnosti ke složení doplatku jistoty, je odvolání přípustné.24 

2.5.4. Vrácení jistoty 

Složená jistota má zejména funkcí zajišťovací a je-li v průběhu řízení o předběžném 

opatření zjištěno, že jistota nemůže nebo nebude sloužit k úhradě náhrady škody či jiné újmy, 

soud ji navrhovateli vrátí. Jedná se o případy, kdy soud prvního stupně pravomocným 

usnesením návrh na nařízení předběžného opatření zamítl, odmítl nebo bylo řízení o tomto 

návrhu zastaveno. Soudu pak vzniká povinnost jistotu vrátit tomu, kdo ji složil, neboť žádná 

škoda nebo jiná újma nevznikla. 

Soud jistotu vrátí, v případě, že soud nařídil předběžné opatření a marně uplynula 

prekluzivní lhůta šesti měsíců stanovená v ustanovení § 77a odst. 2 OSŘ k podání žaloby na 

náhradu škody nebo jiné újmy. Byla-li žaloba podána, může být navrhovateli jistota vrácena až 

po právní moci rozsudku, jímž příslušný soud danou žalobu zamítl. Soud jistotu vrátí i tehdy, 

jestliže předběžné opatření zaniklo ex lege dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) OSŘ, tudíž bylo-

li návrhu ve věci samé vyhověno a již uplynula lhůta patnácti dnů od vykonatelnosti rozhodnutí 

o věci. Jistota je navrhovateli rovněž vrácena, pokud bylo předběžné opatření zrušeno proto, že 

právo navrhovatele bylo uspokojeno a v takovém případě nemůže nárok na náhradu škody nebo 

jiné újmy dle ustanovení § 77a odst. 1 OSŘ vůbec vzniknout. Vrácena může být i jen část 

jistoty. Vždy je však soud povinen vrátit jistotu bezodkladně. 

V praxi se můžeme setkat se situací, kdy je jistota složena u okresního soudu a následně 

je rozhodnuto, že věcně je příslušný krajský soud. Nabízí se otázka, který soud rozhodne o 
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vrácení jistoty a jak se to provede. Vzhledem ke skutečnosti, že věcně příslušný je krajský soud, 

musí tento soud rozhodnout o vrácení jistoty.25 

2.6.  Řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření 

Řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření dle občanského soudního řádu se 

zahajuje zásadně na návrh. O návrhu na nařízení předběžného opatření soud rozhoduje bez 

nařízení jednání, aniž by prováděl dokazování, takže o tomto návrhu rozhodne jen na základě 

skutečností, které zjistil z návrhu nebo z listin k návrhu připojených. Podle ustanovení § 75c 

odst. 4 OSŘ je pro rozhodnutí o předběžném opatření rozhodující stav v době vyhlášení 

usnesení soudu prvního stupně. Jak soud prvního stupně, tak soud odvolací musí při svém 

rozhodnutí vycházet pouze z tvrzení a listin, které měl při svém rozhodnutí k dispozici soud 

prvního stupně v době, kdy o návrhu na nařízení předběžného opatření rozhodoval. To 

znamená, že soud v odvolacím řízení nemůže přihlížet k novým skutečnostem a důkazům 

uvedeným kterýmkoliv účastníkem v odvolání (např. usnesení ÚS sp. zn. II. ÚS 101/09). 

2.6.1. Dokazování a lhůta k rozhodnutí o návrhu 

S ohledem na provizorní úpravu poměrů účastníků a naléhavost potřeby nařízení 

předběžného opatření se neprovádí dokazování. Dle ustanovení § 75c odst. 1 OSŘ se vyžaduje, 

aby potřeba nařízení předběžného opatření byla prokázána a ostatní rozhodné skutečnosti byly 

alespoň osvědčeny. 

Aby bylo návrhu vyhověno, musí navrhovatel prokázat především potřebu zatímní 

úpravy právních poměru účastníků nebo obavu, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. 

Jedná se o případy, kdy by nenařízením předběžného opatření by se vytvořil prostor pro jednání, 

které by mohlo způsobit neodčinitelné následky. Prokázání se liší od osvědčení ve vyšší míře 

jistoty o pravdivosti zatím jen tvrzeného skutkového stavu. Navrhovatel musí soud o důvodech 

potřeby prozatímní úpravy právních poměrů účastníků přesvědčit.26 

 
25 LAVICKÝ, P., a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický 
komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 257 
26 JIRSA, J., Osvědčení a prokázání předpokladů pro nařízení předběžného opatření [online]. 
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U ostatních skutečností, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným 

opatření, postačí, když je navrhovatel alespoň osvědčí. To znamená, že taková skutečnost 

nemusí být striktně prokázána, aby o ní soud byl bezpečně přesvědčen, ale stačí, jeví-li se 

dostatečně – vzhledem ke všem okolnostem – pravděpodobná.27 Soud tedy usnesením nařídí 

předběžné opatření, pokud bude přesvědčen, že je tu potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků 

nebo je tu obava, že výkon soudního rozhodnutí bude ohrožen a pokud ostatní skutečnosti, které 

jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením, se budou soudu jevit jako 

pravděpodobné. 

O návrhu na nařízení předběžného opatření je soud povinen rozhodnout bezodkladně, 

to znamená, že jakýkoliv případný odklad s rozhodnutím nesmí mít za následek zmaření 

navrhovaného předběžného opatření a ani poškození práv, kterým má být nařízením 

předběžného opatření poskytnuta ochrana. Na okolnostech konkrétního případu závisí, jakou 

dobu od podání návrhu lze hodnotit jako bezodkladné rozhodnutí.28 Soud může o návrhu 

rozhodnout s určitým časovým odstupem pouze v případě, že nehrozí nebezpečí z prodlení, i 

tak ovšem nejpozději do sedmi dnů poté, co byl návrh podán. 

2.6.2. Rozhodnutí bez jednání 

O návrhu na nařízení předběžného opatření rozhodne soud nejen bez nařízení jednání, 

ale i bez slyšení účastníků. Pokud by soud rozhodoval o návrhu jen bez nařízení jednání, 

znamenalo by to, že by soud účastníky řízení o návrhu informoval pouze písemně, ale k řízení 

je již  nepředvolával. V případě předběžného opatření soud rozhodne dokonce bez slyšení 

účastníků, což znamená, že soud nejen nenařídí jednání, na které by jinak účastníky předvolal, 

ale ani jim nedoručí návrh, aby se k němu mohli vyjádřit. Soud o návrhu rozhodne pouze na 

základě skutečností tvrzených v návrhu a doložených listin, aniž by dal účastníkům prostor, aby 

se k návrhu mohli vyjádřit. Jiným účastníkům než navrhovateli se také z tohoto důvodu 

doručuje návrh na předběžné opatření až spolu se stejnopisem písemného vyhotovení usnesení, 

kterým bylo předběžné opatření nařízeno.  V řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření 

náleží ochrana nejen navrhovateli ale v přiměřené míře i osobě, proti které předběžné opatření 

směřuje. Ústavní soud judikoval ve svém rozhodnutí ÚS sp. zn. II. ÚS 221/98: „Nelze tedy 

 
27 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A, a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení 
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přehlédnout smysl předběžného opatření v těchto případech. Soud zde upravuje zatímně, nikoli 

s konečnou platností, poměry účastníků, přičemž musí poskytovat ochranu jak tomu, kdo o 

vydání předběžného opatření žádá, tak v rámci ústavních pravidel i tomu, vůči komu předběžné 

opatření směřuje (čl. 90 Ústavy ČR). Ochrana toho, proti komu má navrhované předběžné 

opatření směřovat (zde stěžovatelka) proto nemůže dosáhnout takové intenzity, aby prakticky 

znemožnila ochranu oprávněných zájmů druhé strany.29 

Občanské soudní řízení je ovládán principem rovnosti stran, který je základní zásadou 

spravedlivého procesu. Tento princip dává každé ze stran sporu přiměřenou možnost přednést 

svou záležitost a předkládat důkazy na podporu svých tvrzení, aniž by byla jedna ze stran 

v podstatné nevýhodě oproti straně druhé. Právě v rámci řízení o nařízení předběžného opatření 

mohou vznikat pochybnosti o dodržení principu rovnosti stran. Důvody proto jsou následující: 

O návrhu na nařízení předběžného opatření je rozhodováno bez slyšení účastníků, přestože jsou 

jím ukládány povinnosti, které mohou významným způsobem zasáhnout do právního postavení 

účastníka a tento nemá ani možnost uplatnit svá tvrzení či námitky před vydáním předběžného 

opatření. Pro nařízení předběžného opatření postačuje pouhé osvědčení skutečností, které jsou 

rozhodující pro vydání předběžného opatření. 

K výše uvedenému problému se vyjádřil Ústavní soud ve svém nálezu: „Ze zásady 

rovnosti účastníků řízení však nelze vyvozovat abstraktní postulát, že všichni účastníci řízení 

musí v každém okamžiku řízení současně disponovat určitým procesním prostředkem. 

V případě některých procesních prostředků plyne naopak z jejich povahy a účelu, že jejich 

uplatnění může být v dispozici pouze jedné strany. Tak tomu bude i v případě návrhu na 

předběžné opatření, neboť toto opatření slouží k zaručení projednatelnosti nároku a účinnosti 

případného poskytnutí soudní ochrany.“30 

Ústavní soud se též odkazuje ve svém usnesení sp. zn. III. ÚS 3135/11 na rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva, který uvedený postup potvrdil. ESLP v rozhodnutí 

MICALLEF v. MALTA (stížnost č. 17056/06, odstavce 86) uvedl, že se všechny náležitosti 

čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v některých případech 

neaplikují. Jako příklad lze uvést rozhodnutí ve věci Udorovic v. Itálie (stížnost č. 38532/02), 

v jehož odstavci 49 připustil ESLP, že systematické konání veřejného ústního jednání 

 
29 Nález ÚS ze dne 10.11.1999 sp. zn. II. ÚS 221/98 
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v řízeních o návrhu na vydání předběžného opatření by mohlo být na překážku rychlosti 

sledovaného rozhodnutí. Obdobná hlediska uplatnil soud ve výše citovaném rozsudku ve věci 

Micallef v. Malta, v odstavci 86, jakož i rozsudku ze dne 2. 7. 2002 ve věci Markass Car Hire 

Ltd. v. Kypr, stížnost č. 51591/99, týkajícím se rovněž možnosti vydat prozatímní opatření ex 

parte.31 To znamená, že Úmluva nezakládá povinnost konat ve věcech předběžných opatření 

ústní jednání. 

V případu Helmut Blum v. Rakousko (stížnost č. 33060/10, v odstavci 70 a 71) dospěl 

ESLP k závěru, že by se jeho předchozí judikatura k článku 6 odst. 1 Úmluvy, která se 

vztahovala na běžná řízení, měla zpravidla aplikovat i na řízení o vydání předběžného opatření. 

ESLP dále poukazuje na to, že rozhodnutí o předběžných opatřeních se má zpravidla 

rozhodovat bezodkladně. V případě naléhavosti z důvodu ochrany veřejných či soukromých 

zájmů by ústní jednání mohlo vést ke zmaření účelu a smyslu institutu předběžných opatření.32 

Autor této práce se domnívá, že současná úprava není úplně ideální, když účastník 

řízení, proti kterému návrh o nařízení předběžného opatření směřuje, je zcela zbaven práva být 

slyšen. Má-li být předběžným opatřením uložena povinnost, musí mít účastníci řízení možnost 

ve srovnatelném rozsahu uplatnit před soudem svá tvrzení i námitky ve vztahu k návrhu na 

nařízení předběžného opatření, které se relevantním způsobem promítnou do úvahy soudu ve 

vztahu k posouzení důvodnosti takového návrhu. De lege ferenda možnost slyšení účastníka by 

mělo být fakultativní podle úvahy soudu a posuzované věci. Samozřejmě by se jednalo pouze 

o výjimečné případy, kdy by soud potřeboval nutně vyslyšet účastníky. Jelikož je soud povinen 

o návrhu rozhodnout bezodkladně, nejpozději do 7 dnů, je velmi těžké zajistit slyšení v tak 

krátké lhůtě. A proto by měl soud v těchto případech využít technických prostředků, zejména 

kontaktování telefonicky, SMS zprávy nebo přes sociální sítě, aby umožnil účastníkům se 

k návrhu alespoň vyjádřit. Při rozhodování, zda je tu potřeba umožnit účastníkům se k návrhu 

vyjádřit, vezme soud v potaz hledisko naléhavosti konkrétního návrhu na nařízení předběžného 

opatření a případné újmy, které by hrozily, v případě, že by povinný byl o návrhu na nařízení 

předběžného opatření informován. Tím by se zamezilo zneužití návrhů na nařízení předběžného 

opatření podávané účelově s cílem omezit povinnou stranu. 
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2.6.3. Rozhodnutí o předběžném opatření 

Soud o návrhu na nařízení předběžného opatření rozhoduje vždy formou usnesení, 

neboť nejde o rozhodnutí ve věci samé. Soud návrh na nařízení předběžného opatření odmítne 

podle ustanovení § 75a OSŘ, pokud návrh neobsahuje všechny náležitosti nebo je 

nesrozumitelný či neurčitý a pro tyto nedostatky nelze v řízení pokračovat. S ohledem na smysl 

a účel předběžných opatření a povinnosti soudu rozhodnout bezodkladně soud účastníka 

nevyzývá k doplnění či opravě vad podání.  Soud návrh na nařízení předběžného opatření 

rovněž odmítne, pokud navrhovatel, který není od povinnosti složit jistotu osvobozen, nesložil 

včas jistotu, a to nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného 

opatření. K opožděnému složení jistoty soud nepřihlíží. 

Soud dle ustanovení § 103 OSŘ přilíží kdykoli za řízení k tomu, zda jsou splněny 

podmínky, za nichž může ve věci samé rozhodnout. Soud řízení o návrhu na předběžné opatření 

zastaví, vyjde-li najevo takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který 

sice lze odstranit, ale i přes učiněná vhodná opatření odstraněn nebyl. Uplatní-li navrhovatel 

své právo na zpětvzetí návrhu, postupuje soud přiměřeně dle ustanovení § 96 OSŘ a řízení 

zastaví. 

Pokud soud neodmítl návrh a ani nezastavil řízení, nařídí předběžné opatření, jestli jsou 

splněný předpoklady pro vydání takového rozhodnutí (viz. Kapitola 2.3. Obecné předpoklady 

pro nařízení předběžného opatření), v opačném případě návrh zamítne. 

2.7.  Obsah předběžného opatření 

Zákon v ustanovení § 76 odst. 1 OSŘ uvádí demonstrativní výčet povinností, které 

mohou být předběžným opatřením uloženy. Ponechává tak soudu možnost použít zajišťovací 

prostředek, který odpovídá v daném případě konkrétním okolnostem, zejména tomu, jaké právo 

a jakým způsobem je ohroženo nebo narušeno. Při rozhodování o návrhu na nařízení 

předběžného opatření je soud co do vymezení předběžného opatření návrhem vždy vázán. 

Vázanost soudu návrhem pak spočívá v tom, že meze navrhovaného opatření nemůže překročit, 

nemusí je však vyčerpat, pokud se mu nezdají v daném případě přiléhavé, lze v takovém 

případě návrhu zčásti vyhovět a zčásti jej zamítnout.33 Předběžná opatření uvedená v ustanovení 
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§ 76 odst. 1 písm. a) – c) OSŘ jsou určena pro zvláštní a konkrétní situace, zatímco pod písm. 

d) – e) se jedná o opatření obecnějšího charakteru. 

2.7.1. Povinnosti ukládané předběžným opatřením 

Předběžným opatřením dle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) OSŘ může být účastníku 

uložena povinnost platit výživné v nezbytné míře. To znamená, že zpravidla výživné přiznané 

předběžným opatřením bude nižší než výživné, které bude vyměřeno samotným meritorním 

rozhodnutím. Dočasně přiznané výživné má posloužit pouze k zabezpečení výživy 

v nezbytném rozsahu. Soud bere v úvahu jen náklady na základní životní potřeby, jako jsou 

strava, léky, ošacení nebo jiné věci nezbytně nutné k životu. Ke stanovení výše výživného uvádí 

Městský soud v Praze ve svém usnesení ze dne 31. 8. 2004, č. j. 14 Co 277/ 2004-253: „V 

případě určení výživného na základě předběžného opatření soudu dle § 76 odst. 1 písm. a) OSŘ 

je pojmově vyloučeno určení výživného ve formě úspor dle § 85a odst. 2 zákona o rodině, neboť 

dle tohoto ustanovení je určováno výživné jen v nebytné míře, tedy v rozsahu, který minimálně 

stačí k uspokojení odůvodněných potřeb oprávněného dítěte, k minimální saturaci jeho výživy 

v širším slova smyslu.“34 Předběžným opatřením může být uložena nejen povinnost platit 

výživné ve prospěch nezletilého dítěte, ale například i při vyživovací povinnosti mezi rodiči a 

zletilými dětmi, ostatními příbuznými a manželi. Výživné není možné prostřednictvím 

předběžného opatření snížit. Avšak povinný může za zvlášť stanovených okolností žádat o 

odklad výkonu rozhodnutí o výživném, jak uvádí ve svém usnesení Krajský soud v Ostravě: 

„Předběžným opatřením nelze snížit výživné. Povinný, u něhož došlo od poslední soudní úpravy 

výživného k takové změně poměrů, že by placení výživného v naposledy stanovené výši do 

rozhodnutí o změně výživného pro něj mělo zvláště nepříznivé následky, se může domáhat pouze 

odkladu výkonu rozhodnutí podle § 266 odst. 1 o.s.ř.“35 

Ustanovení § 76 odst. 1 písm. b) OSŘ upravuje složitou sociální situaci navrhovatele a 

zaměstnavateli ukládá povinnost poskytnout svému zaměstnanci alespoň část pracovní 

odměny. Zákon v tomto případě nevylučuje, aby bylo případně zaměstnanci vyplacena odměna 

celá. Soud zkoumá, zda jsou u navrhovatele dány objektivní důvody, pro které nemůže 

pracovat, dosahovat příjmu ze závislé činnosti a nemá žádný jiný výdělek. Zpravidla důvody 

pro takovou situaci jsou zdravotní problémy navrhovatele nebo navrhovatel trvale pečuje o 

 
34 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2004, č. j. 14 Co 277/ 2004-253 
35 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 2. 2010, sp. zn. 14 Co 64/2010 



nemohoucí příslušníky rodiny nebo nezletilé děti, které nemohou být umístěny do předškolního 

zařízení. Při posuzovaní objektivity důvodů, předseda senátu uplatní zásadu potenciality 

(nikoliv fakticity) znamenající prakticky, že není podstatné, zda navrhovatel pracuje (dosahuje 

příjmu), ale to, zda je v jeho možnostech, aby pracoval.36 

Podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. c) OSŘ povinnost složit peněžitou částku nebo věc 

do úschovy soudu se ukládá v souvislosti s trestním nebo jiným soudním řízením. Soud 

předběžné opatření nařídí například, je-li předmětem sporu vydání uměleckého díla a je 

prokázána důvodná obava, že by žalovaný jinak dílo ukryl, prodal nebo poškodil. Soudní 

úschova spočívá v rychlém složení prostředků do soudního depozita, případně umístění určité 

věci u soudu nebo i jinde. Nejedná se o „soudní úschovu“ dle § 289 a násl. ZŘS. 

Předběžným opatřením podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. d) a e) OSŘ může být 

účastníkovi uloženo, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy nebo aby něco vykonal, 

něčeho se zdržel nebo něco snášel. Zejména aby nedošlo k převodu práv na jinou osobu, 

převodu movité či nemovité věci, jež je předmětem sporu, nebo zatížení věci zástavním nebo 

věcným břemenem. Zakazuje-li soud dispozici s konkrétní věcí, je zapotřebí, aby byla 

dostatečně určitě specifikována. Tato ustanovení svoji obecnou formulací dávají soudu širokou 

škálu možností odpovídajícím způsobem zatímně upravit ohrožená nebo narušená práva. Soud 

musí vždy posuzovat konkrétní okolnosti případu a vzít v úvahu ohrožení práva na straně jedné 

a přiměřenost újmy na straně druhé. 

Předběžným opatřením dochází k zásahu do vlastnických práv účastníka. Omezením 

vlastnického práva na základě předběžného opatření může vytvářet zdání porušení základního 

práva uvedeného v článku 11 odst. 4 Listiny, který stanoví, že vyvlastnit či nuceně omezit 

vlastnické právo lze pouze ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu. K této otázce 

konstatoval Ústavní soud v usnesení sp. zn. I. ÚS 720/2006: „Omezení dispozičního oprávnění 

předběžným opatřením nelze považovat za případ nuceného omezení vlastnického práva, na 

které se vztahuje toto ustanovení Listiny. Je třeba vzít v úvahu, že omezení vlastnického práva 

je předběžnou "sankcí" za pravděpodobné porušení jiné právní povinnosti.“37 

 
36 JIRSA, J., a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha I. (ed. Havlíček, 
K.), Havlíček Brain Team, Praha, 2016, s. 469 
37 Usnesení ÚS ze dne 15. 1. 2007, sp. zn. I. ÚS 720/2006  



Předběžným opatřením nelze dosáhnout uložení takové povinnosti, jejíž výkon by vedl 

k omezení práv nejen účastníků ale i dalších osob, k němuž zákon nedává důvod. Navrhovatel 

rovněž nemůže obcházet předběžným opatřením jiné instituty, které jsou mu k jeho ochraně 

práv primárně určeny. Nelze vydat předběžné opatření, kterým bylo nařízeno oprávněnému, 

aby se zdržel exekuce, neboť ochrany v tomto směru se povinný může domáhat jedině 

prostřednictvím institutů vykonávacího řízení.  Ústavní soud k tomu uvádí v usnesení sp. zn. 

III. ÚS 937/06: „Jinak řečeno, předběžné opatření, jímž by bylo nařízeno oprávněnému, aby 

"se zdržel exekuce", je pojmově vyloučené, neboť tomu odporuje sama povaha a účel 

exekučního řízení, jakož i okolnost, že k ochraně povinného jsou k dispozici tomuto řízení vlastní 

instituty, jmenovitě odkladu či zastavení exekuce (§ 52 odst. 1 exekučního řádu, § 266, resp. § 

268 o.s.ř.)“38 

2.7.2. Uložení povinnosti třetí osobě 

Třetí osobě lze předběžným opatřením uložit povinnosti jen tehdy, je-li to nutné pro 

splnění povinnosti uložené účastníku a lze-li to po ní spravedlivě žádat. Třetí osobě nelze uložit 

povinnost k plnění, ale jen takovou povinnost, která představuje součinnost při splnění 

povinnosti účastníka. Třetí osoba má právo se odvolat proti usnesení soudu prvního stupně o 

nařízení předběžného opatření v té části, která se jí týká.39 Nejčastěji se jedná o uložení 

povinnosti účastníku nenakládat s finančními prostředky na účtu u peněžního ústavu a následně 

soud peněžnímu ústavu uloží nevyplácet peněžní prostředky na účtu nebo jinak s nimi nakládat 

dle pokynů účastníka jako majitele účtu. Dochází k tzv. zmrazení účtu. Soudu není známa výše 

finančních prostředků nacházející se na účtu účastníka, a proto nemůže ani uvést přesnou 

částku. Zpravidla není důvod, aby byly obstaveny všechny finanční prostředky na účtu, ale jen 

ty, jež je možné v budoucnu použít pro případnou exekuci rozhodnutí v řízení následně 

vydaného.40 Dalším typickým příkladem je povinnost účastníka nenakládat s určitou 

pohledávkou a je možno uložit dlužníku účastníka neposkytovat věřiteli plnění na úhradu 

pohledávky, popřípadě složit plnění do úschovy soudu.41 

 
38 Usnesení ÚS ze dne 27. 6. 2007, sp. zn. III. ÚS 937/06 
39 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200 za. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 443 
40 JIRSA, J., a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha I. (ed. Havlíček, 
K.), Havlíček Brain Team, Praha, 2016, s. 472 
41 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 310 



2.7.3. Omezení doby trvání předběžného opatření 

Předběžné opatření představuje pouze dočasnou (zatímní) úpravu poměrů do doby, než 

poměry budou upraveny konečným rozhodnutím ve věci samé. K povaze předběžného opatření 

uvádí např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 110/09: „Institut předběžného opatření 

neslouží k tomu, aby sám o sobě vyřešil sporné vztahy účastníků, jakkoliv by takové vztahy měly 

pro oba či jednoho z nich závažné následky, neboť jde o potřebu zatímní úpravy poměrů do 

doby konečného rozhodnutí ve věci samé, přičemž soud při posouzení návrhu na nařízení 

předběžného opatření nesmí takové konečné rozhodnutí předjímat (prejudikovat).“42 Dočasnost 

úpravy poměrů je zaručena tak, že předseda senátu při nařízení předběžného opatření uloží 

navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, podal návrh na zahájení řízení nebo soud může 

stanovit, že předběžné opatření bude trvat jen po určenou dobu. V obou případech soud vychází 

z hodnocení konkrétní situace. Měl by přitom dbát o to, aby předběžným opatřením pokud 

možno neomezoval příliš dlouho účastníka, k němuž směřuje, a současně vedl navrhovatele 

k pokud možno bezodkladnému aktivnímu postupu.43 

Předseda senátu při nařízení předběžného opatření určí lhůtu, ve které je navrhovatel 

povinen podat návrh na zahájení řízení a zároveň navrhovatele poučí, že marným uplynutím 

této lhůty předběžné opatření ex lege zaniká. Ustanovení § 76 odst. 3 OSŘ upravuje předběžná 

opatření nařízená před zahájením řízení ve věci samé. Tím, že soud uloží navrhovateli, aby 

v určité lhůtě podal návrh na zahájení řízení, zajistí tak fakticky, aby v budoucnu byl spor mezi 

účastníky definitivně vyřešen, a tím aby zaniklo po právní moci rozhodnutí ve věci samé vydané 

předběžné opatření. Ve věcech, které lze zahájit i bez návrhu, není vyloučené, aby navrhovatel 

předběžného opatření následně podal meritorní návrh, ale nutit ho k tomu nelze. Je věcí soudu, 

aby v těchto věcech případně sám řízení zahájil a předběžné opatření odklidil tím, že rozhodne 

meritorně, nejen předběžně.44 

Stanovená lhůta k podání návrhu na zahájení řízení ve věci samé ve smyslu ustanovení 

§ 76 odst. 3 OSŘ je lhůtou soudcovskou. Shledá-li soud prvního stupně důvody k jejímu 

prodloužení, učiní tak usnesením, které doručí účastníkům a proti kterému je odvolání 

 
42 Usnesení ÚS ze dne 5. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 110/09 
43 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A, a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení 
nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 327 
44 JIRSA, J., a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha I. (ed. Havlíček, 
K.), Havlíček Brain Team, Praha, 2016, s. 473 



přípustné. Usnesení o prodloužení lhůty lze provést jen před uplynutím původní lhůty. Usnesení 

o prodloužení lhůty je třeba účastníkům před uplynutím lhůty doručit, jinak nemá usnesení 

sledované právní účinky, neboť uplynutím původní lhůty předběžné opatření již zaniklo.45 

Lhůta je zachována, pokud byl návrh na zahájení řízení ve věci samé nejpozději poslední den 

dané lhůty doručen soudu, v opačném případě jeho marným uplynutím předběžné opatření ex 

lege zaniká. V případě, že by soud v rozporu s ustanovením § 76 odst. 3 OSŘ současně 

s nařízením předběžného opatření neuložil navrhovateli lhůtu, v jaké má podat návrh na 

zahájení řízení ve věci samé, dopustil by se tím porušení ústavně zaručeného práva ve smyslu 

čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 11 odst. 1 Listiny, neboť došlo v rozporu se smyslem a účelem 

předběžného opatření k omezení dispozice vlastníka se svým majetkem.46 

Dojde-li předseda senátu k závěru, že není třeba předběžné opatření nařizovat na dobu 

neurčitou, ale účel předběžného opatření bude splněn, pokud předběžné opatření nařídí na dobu 

určitou, je tak oprávněn učinit i bez návrhu účastníka, neboť soud je vázán návrhem na vydání 

předběžného jen v tom směru, komu a jaká konkrétní povinnost má být předběžně uložena, jak 

je obsah předběžného opatření vymezen v návrhu. Soud je oprávněn ve výroku usnesení o 

nařízení předběžného opatření stanovit dobu trvání předběžného opatření, aniž by to bylo 

podmíněno výslovným návrhem účastníka.47 Určí-li soud, že předběžné opatření trvá pouze po 

určitou dobu, je soud povinen ve výroku usnesení o nařízení předběžného opatření tuto dobu 

přesně vymezit. 

2.8.  Usnesení soudu 

Soud o návrhu na nařízení předběžného opatření rozhoduje vždy formou usnesení, 

neboť nejde o rozhodnutí ve věci samé.48 V usnesení, kterým bylo předběžné opatření nařízeno, 

se nerozhoduje o náhradě nákladů, v ostatních případech musí soud vždy v usnesení rozhodnout 

o náhradě nákladů řízení. Proti usnesení soudu prvního stupně je odvolání přípustné. 

2.8.1. Odůvodnění usnesení 

 
45 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200 za. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 445 
46 Nález ÚS ze dne 5. 11. 2002, sp. zn. II. ÚS 343/02 
47 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 310 
48 R 53/1964 – KS v Praze sp. Zn. 5 Co 209/64 



Soud je povinen usnesení odůvodnit, jestliže návrh na nařízení předběžného opatření 

odmítne nebo zamítne; totéž platí, jestliže soud řízení o návrhu na předběžné opatření zastaví.  

Novela zákona č. 7/2009 Sb. s účinky od 23. 1.2009 upravila ustanovení § 169 odst. 2 

OSŘ tak, že soud usnesení o nařízení předběžného opatření nemusí odůvodňovat, pokud soud 

zcela vyhověl návrhu na nařízení předběžného opatření a ten, vůči kterému předběžné opatření 

směřuje, nepodal proti návrhu odpor. Smyslem novelizace bylo urychlit řízení a snížit míru 

formalismu. Tento požadavek vyjádřil ještě před nabytím účinnosti uvedené novely OSŘ 

Nejvyšší soud ve svém stanovisku Rc 63/2007: „Písemné vyhotovení usnesení nemusí 

obsahovat odůvodnění jen a právě proto, že je tu (podle obsahu spisu) nepochybné, proč soud 

návrhu vyhověl, a že správnost usnesení lze v odvolacím řízení přezkoumat, i když soud v 

písemném vyhotovení usnesení nevyjádřil důvody, proč tak rozhodl, neboť se podávají z obsahu 

spisu.  

Občanskému soudnímu řízení je cizí přepjatý formalismus, který by vyžadoval 

bezpodmínečné ("bezduché") dodržení určitého postupu, aniž by měl svůj vlastní obsahový 

podklad. Odůvodnění písemného vyhotovení usnesení ztrácí své opodstatnění vždy, kdy nemůže 

(s ohledem na konkrétní okolnosti případu) přispět k naplnění účelu a smyslu občanského 

soudního řízení a kdy by tedy bylo vyžadováno pouze z formálních důvodů (pro průběh 

občanského řízení je samo o sobě zbytečné a z pohledu procesních práv a povinností nemůže 

nic přinést).“49 

Ovšem Ústavní soud ve svém nálezu ÚS sp. zn. III. ÚS 346/09 se k věci postavil odlišně 

než Nejvyšší soud a stanovil, že usnesením, kterým se zcela vyhovuje návrhu na nařízení 

předběžného opatření musí být vždy odůvodněno, neboť smyslem zákonného ustanovení 

umožňujícího soudu neodůvodňovat rozhodnutí je zbavit soud této povinnosti jen tehdy, je-li 

zřejmé, že rozhodnutí nebude napadeno odvoláním, neboť s ním všichni účastníci souhlasí, ale 

tento smysl v případě usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření, chybí, 

když se k návrhu, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno, další účastník vůbec nemohl 

vyjádřit.50 To znamená, že zákon umožňuje soudu nařídit předběžné opatření bez uvedení 

odůvodnění, pokud nebylo takovému návrhu odporováno. Jelikož o návrhu na nařízení 

 
49 Stanovisko NS Rc 63/2007 ze dne 13.6.2007, sp.zn. Cpjn 19/2006 
50 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 306 



předběžného opatření rozhodne soud bez slyšení účastníků, tak jediným účastníkem řízení je 

navrhovatel. Ostatní účastníci nejsou o řízení vůbec informováni až do nařízení předběžného 

opatření. Tak jak můžou být podány jakékoliv námitky vůči návrhu, když řízení má je jediného 

účastníka, tedy navrhovatele. Z těchto důvodů došel soud k závěru, že ačkoliv zákon stanoví 

možnost v ustanovení § 169 odst. 2 OSŘ neodůvodňovat usnesení o nařízení předběžného 

opatření, tak soud podle tohoto usnesení nemůže postupovat a usnesení, kterým se zcela 

vyhovuje návrhu na předběžné opatření, musí vždy odůvodnit. „Uvede-li soud v odůvodnění 

stručné důvody (byť jen v rozsahu několika vět), proč návrhu vyhověl, nemůže to vést k 

prodloužení soudního řízení. Časové nároky potřebné k sepsání základních důvodů rozhodnutí 

nemohou podstatným způsobem převýšit čas nutný k vyhodnocení toho, zda návrhu má či nemá 

být vyhověno; je evidentní, že pro soudní rozhodnutí je klíčové právě toto hodnocení.“51 

Avšak od svých závěrů v nálezu sp. zn. III. ÚS 346/09 se Ústavní soud následně odchýlil 

a vydal rozhodnutí v souladu s novelou zákona č. 7/2009 Sb. s účinky od 23. 1. 2009 upravující 

ustanovení § 169 odst. 2 OSŘ, ve kterém jsou taxativně uvedeny usnesení, která nemusí 

obsahovat odůvodnění. Ústavní soud ve svém usnesení sp. zn. III.ÚS 3135/11 ze dne 4. 10. 

2012 uvedl: „Vzhledem k charakteru této fáze řízení je podstatné, že usnesení soudu prvního 

stupně, jímž bylo nařízeno předběžné opatření, z vnitřní logiky věci nemohlo obsahovat jiné 

odůvodnění než přejatá tvrzení, která předestřel navrhovatel ve svém návrhu a připojených 

listinách (srov. zejm. § 75c odst. 1 o. s. ř.). Jinými slovy, usnesení soudu prvního stupně je 

"odůvodněno" implicitním odkazem na s ním povinnému zasílané konkrétní písemnosti 

zprostředkované navrhovatelem.“52 Tento názor Ústavní soud dále též potvrdil v usnesení 

Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 336/13, nebo v usnesení Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 435/15. 

Ve svých pozdějších rozhodnutích již nepovažoval nařízení předběžného opatření usnesením 

bez odůvodnění za porušení práva na spravedlivý proces a odmítl návrhy na zrušení ustanovení 

§ 169 odst. 2 OSŘ. Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a Ústavního soudu se tedy ustálila na 

závěru, že usnesení, jímž se zcela vyhovuje návrhu na nařízení předběžné opatření, nemusí 

obsahovat odůvodnění. 

S ohledem na výše popsaný vývoj judikatury je s podivem, že právě absence odůvodnění 

a nepřezkoumatelnost usnesení byla důvodem, pro který zrušil Vrchní soud v Olomouci 

 
51 Nález ÚS ze dne 3. 9. 2009, sp. zn. III. ÚS 346/09 
52 Usnesení ÚS ze dne 4. 10. 2012, sp. zn. III. ÚS 3135/11 



předběžné opatření Krajského soudu v Brně.53 Ústavní soud následně nálezem sp. zn. III. ÚS 

4072/17 zrušil příslušné usnesení Vrchního soudu z důvodu porušení ústavně zaručeného práva 

na soudní ochranu podle čl. 36. odst. 1 Listiny.54 

Autor této práce souhlasí se současnou rozhodovací praxí soudů, která se ustálila na 

výkladu ustanovení § 169 odst. 2 OSŘ v tom smyslu, že rozhodnutí o nařízení předběžného 

opatření nemusí obsahovat odůvodnění. Jelikož rozhodnutí soudu prvního stupně o nařízení 

předběžného opatření není založeno na výsledcích dokazování ani závěru o skutkovém stavu 

věci, ale na splnění zákonných podmínek a předpokladů pro jeho vydání, je zcela zjevné, že 

soud prvního stupně vycházel při rozhodování o návrhu pouze z obsahu spisu. Z logiky věci je 

nepochybné, že rozhodnutí nemůže obsahovat jiné důvody než ty již uvedené v návrhu, a proto 

je odvolací soud způsobilý přezkoumat správnost rozhodnutí soudu prvního stupně. Obdobně 

se rozhoduje v případě nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Soud v takovém případě 

nemusí v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uvést odůvodnění. Soud také rozhoduje 

zpravidla bez slyšení povinného a na základě zákonem stanovených podmínek. Povinný, 

podobně jako ostatní účastníci v řízení o nařízení předběžného opatření, nemá možnost se 

k řízení o výkonu rozhodnutí vyjádřit. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí je povinnému 

doručeno až při provádění výkonu, aby tak byl zajištěn účel výkonu rozhodnutí. Z výše 

uvedených důvodů se autor této práce domnívá, že usnesení o nařízení předběžného opatření 

bez odůvodnění není porušením ústavních principů řádného a spravedlivého procesu. Takové 

rozhodnutí je odvolacím soudem přezkoumatelné a zcela zákonné. 

2.8.2. Vyhlášení a doručení usnesení, jímž je návrhu vyhověno 

Nehrozí-li v konkrétním případě nebezpečí z prodlení, předseda senátu je povinen o 

návrhu na předběžné opatření rozhodnout bezodkladně, avšak nejpozději do uplynutí 7 dnů 

poté, co byl návrh podán. Jestli soud usnesení vydá nebo vyhlásí závisí na okolnostech případu 

a jakmile se rozhodnutí stane vykonatelným, zajistí jeho bezodkladné vykonání. Rozhodl-li 

soud bezodkladně o některém z předběžných opatření podle ustanovení § 76 OSŘ, zváží 

současně i okolnosti případu a nebezpečí z prodlení, zda je dána potřeba přijaté usnesení ihned 

vyhlásit či vyhlásit na místě samém. Potřeba vyhlášení usnesení může vyplývat z naléhavosti 

přijatého předběžného opatření, z požadavku na rychlost přijetí a uskutečnění předběžného 
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opatření, z hrozícího nebezpečí zmaření předběžného opatření.55 Tento postup závisí vždy na 

individuálním posouzení každého případu, například na závažnosti předběžným opatřením 

ukládané povinnosti, závažnosti případných následků pozdější realizace předběžného 

opatření.56 

Z dikce ustanovení § 76c odst. 1 věty za středníkem OSŘ, ukáže-li se to potřebné, 

přistoupí předseda senátu k vyhlášení usnesení na místě samém. To znamená, že domnívá-li se 

soudce, že je třeba poměry ihned provizorně upravit nebo je zde obava z ohrožení exekuce, a 

současně musí situaci vyřešit urychleným vyhlášením usnesení, v takovém případě se samotný 

soudce musí vydat do „terénu“ na místo samé (tam, kde se nachází nemovitost či movitá věc, 

zdržuje povinný). Nebude se zdržovat písemným vyhotovováním usnesení a z důvodu 

hrozícího prodlení se odebere na místo samé, tam předběžné opatření vyhlásí a sepíše o tom 

protokol. Při vlastním vyhlášení neumožní soudce prostor pro diskuzi či vyjádření účastníků, 

zda se má předběžné opatření nařídit či nikoliv.57 

V případě vyhlášení předběžného opatření podle ustanovení § 76c odst. 1 OSŘ, takové 

vyhlášení usnesení nelze považovat za vyhlášení usnesení ve smyslu jeho vydání, ale je pojato 

jako faktické oznámení rozhodnutí o předběžném opatření povinnému.58 Usnesení o 

předběžném opatření se vyhlašuje vůči účastníku, kterému se předběžným opatřením ukládá 

povinnosti nebo i třetí osobě, pokud jí byla předběžným opatřením uložena nějaká povinnost. 

Soud tak není povinen vyhlásit usnesení navrhovateli, jelikož vykonatelnost usnesení je 

spojováno s vyhlášením vůči účastníku, kterému byla předběžným opatřením uložena 

povinnost. Avšak soud zpravidla navrhovatele, který nebyl přítomen vyhlášení, bezodkladně 

informuje o vyhlášení, aby se navrhovatel mohl případně domáhat výkonu rozhodnutí, pokud 

by povinný neplnil dobrovolně. 

Soud vyhotoví usnesení o vyhlášeném předběžném opatření písemně a stejnopis 

usnesení doručí účastníkům, popřípadě zástupcům a těm, kterým byla předběžným opatřením 
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uložena povinnost. Pro vypravení stejnopisu usnesení je stanovena lhůta 3 dnů ode dne 

vyhlášení usnesení, a nebylo-li usnesení vyhlášeno, tak do 3 dnů od jeho vydání. Je-li 

předběžným opatřením dotčena nemovitá věc zapsaná v Katastru nemovitostí ČR, je stanovena 

stejná lhůta pro odeslání předběžného opatření příslušnému katastrálnímu úřadu. Spolu se 

stejnopisem usnesení se doručí také návrh na předběžné opatření, a to všem účastníkům vyjma 

navrhovatele, neboť o návrhu bylo rozhodnuto bez jednání a ostatní účastníci mají právo vědět, 

na základě jakého návrhu soud předběžné opatření vydal.59 

Pokud soud návrh na nařízení předběžného opatření odmítne, zamítne nebo řízení o 

návrhu zastaví, tak podle ustanovení § 76g OSŘ se usnesení doručuje pouze navrhovateli, 

popřípadě jeho zástupci ve lhůtě 3 dnů ode dne vyhlášení nebo vydání usnesení. Z důvodu 

ochrany zájmů navrhovatele se takové usnesení doručuje pouze navrhovateli, neboť soud 

rozhoduje o nařízení předběžného opatření zásadně bez nařízení jednání a slyšení účastníků, 

aniž by ostatní účastníci byli informováni o podaném předběžném opatření. Tento postup má 

opodstatněný význam, má-li být účel předběžných opatření zachován. V případě, že byl návrh 

odmítnut, je tímto postupem zabráněno zmaření účelu předběžného opatření, neboť navrhovatel 

má možnost znovu podat návrh na nařízení předběžného opatření.60 

2.8.3. Vykonatelnost a závaznost 

Na rozdíl od obecné úpravy vykonatelnosti usnesení v ustanovení §171 OSŘ, 

vykonatelnost usnesení o nařízení předběžného opatření pojímá s ohledem na jeho účel 

specifickou úpravu v ustanovení § 76d OSŘ, která stanovuje, že usnesení, jímž bylo nařízeno 

předběžné opatření, je vykonatelné vyhlášením. Pokud nedošlo k vyhlášení, usnesení se stává 

vykonatelným okamžikem doručení tomu, komu je povinnost ukládána.61 

U vykonatelnosti usnesení o nařízení předběžného opatření je též třeba odlišit speciální 

a běžná předběžná opatření. Speciální předběžná opatření upravená v ustanoveních § 400, 452 
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a. n. ZŘS jsou vykonatelná okamžikem, kdy jsou vydána a od soudu je vyžadováno, aby je 

bezodkladně provedl.62 

Právní moc rozhodnutí se vyznačuje jeho závazností a nezměnitelností. Tato vlastnost 

rozhodnutí nastává marným uplynutím lhůty k podání řádného opravného prostředku proti 

soudnímu rozhodnutí. Avšak u všech usnesení, kterým se nařizuje předběžné opatření, nastává 

vykonatelnost bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí. Nejvyšší soud uvedl ve svém 

usnesení sp. zn. 20 Cdo 4282/2007 ze dne 24. 11. 2009: „Je-li podkladovým rozhodnutím pro 

nařízení výkonu rozhodnutí usnesení o předběžném opatření nařízené podle § 76 OSŘ, je 

vykonatelné doručením tomu, komu ukládá povinnost; výkon rozhodnutí lze tedy nařídit bez 

ohledu na to zda usnesení nabylo právní moci.“63 To znamená, že oprávněný může podat návrh 

na výkon rozhodnutí či exekuce o předběžném opatření, jakmile bylo povinnému doručeno 

usnesení o nařízení předběžného opatření, bez ohledu na to, zda povinný podal proti usnesení 

opravný prostředek. Shodně uvádí Pejšek Vít: „Účastníci (příp. jiné osoby, jimž je povinnost 

ukládána) jsou tudíž povinni jednat v souladu s předběžným opatřením již dříve, než usnesení 

o předběžném opatření nabude právní moci uplynutím odvolací lhůty nebo rozhodnutím o 

odvolání.“64 

S ohledem na specifický smysl předběžného opatření má zákon speciální úpravu 

závaznosti usnesení o nařízení předběžného opatření. Závaznost usnesení lze zde chápat jako 

vymezení okruhu osob povinných rozhodnutí respektovat. Podle ustanovení § 76e je výrok 

vykonatelného usnesení o nařízení předběžného opatření závazný jen pro účastníky řízení 

a třetím osobám, kterým byla uložena nějaká povinnost podle ustanovení § 76 odst. 2 OSŘ, 

a dále všem dalším osobám o kterých tak stanoví zákon. Výrok vykonatelného usnesení 

o nařízení předběžného opatření je též závazný pro všechny jiné orgány, a to v rozsahu, v jakém 

je závazný pro účastníky řízení. 

Pro řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření platí též překážka litispendence 

dle ustanovení § 83 odst. 1 OSŘ, přičemž překážkou již zahájeného řízení je i vydané 

vykonatelné usnesení předběžného opatření, které dosud nenabylo právní moci. Toto již 

judikoval ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud ve svém usnesení sp. zn. 29 Odo 762/2004 ze dne 
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23. 05. 2004: „Jelikož v době podání návrhu na předběžné opatření ze dne 3. října 2003 bylo 

již o obsahově shodném návrhu zahájeno řízení a byť nepravomocně také rozhodnuto, shledal 

odvolací soud závěr soudu prvního stupně o existenci neodstranitelného nedostatku podmínky 

řízení správným.“65  

Za účelem zamezení zneužití institutu předběžného opatření i zde platí ustanovení o 

překážce věci pravomocně rozsouzené dle ustanovení § 159 odst. 4 OSŘ. Tento názor vyslovil 

již dříve Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi: „překážka věci pravomocně rozsouzené platí 

i pro řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření.“66 Stejný navrhovatel se nemůže po 

předchozím neúspěšném návrhu na nařízení předběžného opatření znovu domáhat vydání 

předběžného opatření proti stejnému žalovanému za skutkově stejné situace. Nejde o překážku 

věci pravomocně rozsouzené, pokud předchozí návrh byl pravomocně zamítnut a navrhovatel 

se v novém návrhu domáhá nařízení předběžného opatření shodného obsahu avšak podloženého 

zcela novými skutečnostmi nebo se dokonce domáhá nařízení předběžného opatření stejného 

obsahu zároveň na základě shodných skutečností, pokud předchozí návrh byl zamítnut 

z důvodu, že navrhovatel nedokázal osvědčit tvrzené skutečnosti.67 

Specifická závaznost platí pro předběžná opatření upravující poměry dítěte dle 

ustanovení § 452 a násl. ZŘS, která stanoví, že výrok vykonatelného usnesení o nařízení 

předběžného opatření je závazné pro každého, tedy i pro toho kdo není účastníkem řízení o 

předběžném opatření.68 

2.9.  Neplatnost právních jednání 

Aby předběžná opatření splnila svůj účel, zákon upravuje v ustanovení § 76f OSŘ 

právní následky, pokud by byla porušena povinnost uložená předběžným opatřením. Nařídí-li 

soud předběžné opatření, je zakázána jakákoli dispozice s určitými věcmi nebo právy, uložený 

předběžným opatřením podle ustanovení ustanovení § 76e OSŘ. Právní jednání, kterým byla 

porušena povinnost uložená vykonatelným usnesením o nařízení předběžného opatření osobou, 

pro kterou je usnesení závazné, je neplatné. Jedná se o neplatnost absolutní, jelikož se jedná o 

 
65

 Usnesení NS ze dne 23. 05. 2004, sp. zn. 29 Odo 762/2004 

66
 Usnesení NS ze dne 23. 04. 2008, sp. zn. 29 Cdo 841/2007 

67
 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 314 

68
 JIRSA, J., a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha I. (ed. Havlíček, 

K.), Havlíček Brain Team, Praha, 2016, s. 479 



právní jednání v rozporu se zákonem a zjevně by narušovalo i veřejný pořádek.69 Nejvyšší soud 

toto potvrdil ve svém rozsudku sp. zn. 29 Odo 1149/2003 ze dne 23. 02.2006: „Nejvyšší soud 

doplňuje, že výklad podávaný soudní praxí je ustálen v závěru, že kupní smlouva, kterou 

prodávající porušil zákaz převodu věci (nemovitosti) uložený mu vykonatelným předběžným 

opatřením ve smyslu § 76 odst. 1 písm. e/ o. s. ř., je pro rozpor se zákonem absolutně neplatná, 

přičemž tato absolutní neplatnost se nezhojí ani tím, že soud předběžné opatření po uzavření 

kupní smlouvy zruší.“70 V souhrnu to znamená, že smlouva uzavřená v rozporu s předběžným 

opatřením je absolutně neplatná podle ustanovení § 580 odst. 1 NOZ. Z toho vyplývá, že soud 

je povinen přihlédnout k neplatnosti právního jednání z úřední povinnosti a zároveň ji může 

uplatnit každý. 

Navrhovatel by měl ve vlastním zájmu zajistit doručení usnesení o nařízení předběžného 

opatření příslušnému katastrálnímu úřadu co nejrychleji, je-li předmětem nařízeného 

předběžného opatření nemovitá věc. Katastrální úřad v návaznosti na to zapíše do katastru 

nemovitostí poznámku o nemožnosti nakládat s nemovitostí. Dokonce i v případě, že by byl 

podán návrh na vklad práva k nemovitosti, avšak o návrhu dosud nebylo příslušným orgánem 

pravomocně rozhodnuto a je vydáno předběžné opatření, kterým se zakazuje nakládat s danou 

nemovitostí, tak takový návrh na vklad práva k nemovitosti pozbývá své právní účinky, a to i 

tehdy, jestli účastník učinil právní jednání týkající se nemovité věci dříve, než se usnesení o 

nařízení předběžného opatření stalo vykonatelným. Pozbytí právních účinků znamená, že se na 

návrh pohlíží tak, jako by nebyl podán vůbec.71 

Ustanovení § 76f OSŘ využije především ve svůj prospěch navrhovatel, který se může 

v navazujícím civilním řízení domáhat určení neplatnosti určitého právního jednání. Přestože 

se jedná o absolutní neplatnost právního jednání, ke kterému přihlíží soud ex offo, tak účastníci 

řízení a zejména navrhovatel předběžného opatření by neměli polevit na ostražitosti, protože ne 

vždy si zvládne soud povšimnout všech právních jednání povinného, které by byly porušením 

povinnosti uloženého předběžným opatřením. A proto v těchto případech umožňuje zákon 

komukoli namítnout neplatnost takového právního jednání. 
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2.10. Zánik a zrušení předběžného opatření 

Předběžné opatření zajišťuje provizorní úpravu poměrů. Jedná se o opatření s omezenou 

dobou trvání, jímž není ani prejudikován konečný výsledek sporu. A proto v ustanovení § 77 

OSŘ upravuje zákon za jakých podmínek pozbývá předběžné opatření účinku, tedy nastává 

konec zatímní úpravy poměrů. Zatímco dle ustanovení § 77 odst. 1 OSŘ zaniká předběžná 

opatření ze zákona a soud o tom nevydává žádná zvláštní rozhodnutí, tak dle odst. 2 téhož 

ustanovení se předběžné opatření zruší na základě rozhodnutí soudu. 

2.10.1. Zánik předběžného opatření 

Při splnění podmínek stanovených v ustanovení § 77 odst. 1 OSŘ zaniká předběžná 

opatření ze zákona bez jakéhokoli dalšího zásahu soudu. Pokud navrhovatel nepodal v zákonné 

lhůtě nebo ve lhůtě soudem určené návrh na zahájení řízení ve věci samé uložené mu dle 

ustanovení § 76 odst. 3 OSŘ, tak předběžné opatření zaniká dnem uplynutí stanovené lhůty. 

Má-li zájem na trvání předběžného opatření, musí navrhovatel nejpozději v poslední den lhůty 

doručit soudu návrh na zahájení řízení ve věci samé; nestačí jen jeho podání k poštovní 

přepravě.72 V případě, že dojde k zániku předběžného opatření marným uplynutím lhůty pro 

podání návrhu na zahájení řízení ve věci samé, komentářová literatura doporučuje, aby soud 

neprodleně účastníky řízení a případně třetí osoby, kterým byla uložena nějaká povinnost, 

informovala o zániku předběžného opatření. Nejedná se o žádnou zákonnou povinnost soudu, 

to znamená, že by se soud nedopustil žádného pochybení, kdyby účastníky řízení o zániku 

předběžného opatření neinformoval.73 I zde platí obecně známá zásada „vigilantibus iura skripta 

sunt“ a je povinností účastníků řízení dbát svých subjektivních práv a aktivně je vykonávat. 

Například povinný, kterému byla předběžným opatřením uložena povinnost, si může u soudu 

ověřit, zda byl ve lhůtě podán návrh na zahájení řízení a jestliže nebyl, tak může povinný 

požádat o vydání potvrzení o zániku předběžného opatření. 

Předběžné opatření dále zaniká dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) OSŘ dnem nabytí 

právní moci rozhodnutí, které návrhu ve věci samé nevyhovělo, to znamená, že návrh byl 

pravomocně odmítnut, zamítnut nebo řízení bylo pravomocně zastaveno. Úspěchem žalobce ve 

věci samé znamená, že provizorní úprava poměrů se chýlí ke svému konci a bude nahrazeno 
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meritorním rozhodnutím. Poté jestli žalovaný nesplní uloženou povinnost dobrovolně, může 

být vykonáno i proti jeho vůli. Předběžné opatření zaniká dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) 

OSŘ uplynutím 15 denní lhůty od vykonatelnosti rozhodnutí o věci, pokud bylo návrhu ve věci 

samé vyhověno. Dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. d) OSŘ předběžné opatření též zanikne, 

pokud byla výslovně určena doba jeho trvání a tato doba již uplynula.74 

2.10.2. Zrušení předběžného opatření 

Předběžné opatření lze zrušit jen na základě rozhodnutí soudu. Předseda senátu zruší 

předběžné opatření buď, protože pominuly důvody, pro které bylo předběžné opatření nařízeno 

nebo protože navrhovatel nesložil doplatek jistoty ve stanovené lhůtě. Důvody pro nařízení 

předběžného opatření pominou, jestliže právo navrhovatele bylo uspokojeno nebo předběžné 

opatření splnilo svůj účel a další jeho trvání do doby rozhodnutí ve věci samé není potřebné 

nebo jestliže se změnily podstatné okolnosti, na základě kterých vydal soud předběžné opatření. 

Dále mezi případy pominutí důvodu lze zařadit i situaci, kdy se zjistí, že pro nařízení 

předběžného opatření nebyly dány předpoklady.75 

Analogicky platí, že soud při rozhodování o návrhu na zrušení předběžného opatření se 

bude řídit stejnými principy jako při nařízení předběžného opatření. Tento názor vyslovil ve 

svém usnesení Ústavní soud ze dne 20. 04. 2006, sp. zn. I. ÚS 504/05: „Zmíněné principy pro 

nařízení předběžného opatření se mutatis mutandis uplatní také při zkoumání, zda pominuly 

důvody, pro které bylo nařízeno, jako předpokladu pro zrušení.“76 Například zákon pro 

rozhodnutí o návrhu na zrušení předběžného opatření žádnou lhůtu nestanoví, ale od soudu se 

očekává, že bude ctít zásad o rozhodování předběžného opatření a o návrhu rozhodne 

bezodkladně. 

Předseda senátu též zruší předběžné opatření dle ustanovení § 77 odst. 2 věty druhé 

OSŘ, pokud navrhovatel nesložil ve stanovené lhůtě doplatek jistoty. Složení doplatku lze 

navrhovateli uložit dle ustanovení § 75b odst. 1 OSŘ před rozhodnutím o návrhu nebo dle 
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ustanovení § 76h OSŘ i později, po nařízení předběžného opatření, a to pouze na návrh toho, 

komu byla předběžným opatřením uložena povinnost. 

Povinný se proti předběžnému opatření může bránit podáním odvolání a též návrhem na 

zrušení předběžného opatření, pokud zvládne soud přesvědčit o tom, že důvody pro nařízení 

předběžného opatření odpadly. Soud může rozhodnout o zrušení předběžného opatření na návrh 

ale i bez návrhu.77 

2.11. Náhrada škody a jiné újmy 

Zatímco po dobu, kdy se rozhoduje o návrhu na nařízení předběžného opatření, je 

navrhovatel v poměrně výhodnějším postavení, k zajištění rovnováhy tak zákon v ustanovení 

§ 77a OSŘ poskytuje povinnému právo domáhat se náhrady škody. Povinnost k náhradě újmy 

způsobené předběžným opatřením je objektivní povahy, to znamená, že se nebere ohled na 

zavinění navrhovatele. Zákon zde dává navrhovateli možnost liberace, ale zprostit se povinnosti 

k náhradě újmy za stanovených podmínek není zpravidla úplně lehké. Takto se zákonodárci 

snažili vyvážit nerovnost mezi navrhovatelem a povinným v řízení o nařízení předběžného 

opatření a také zabránit účelovému zneužívání předběžného opatření. 

Za škodu vzniklou v souvislosti s nařízeným předběžným opatřením odpovídá vždy 

navrhovatel předběžného opatření, odpovědnost státu podle zákona č. 82/1998 Sb., 

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 

úředním postupem (dále jen „ZOŠ“), zde nenastává. Tento právní závěr již judikoval ÚS ve 

svém usnesení sp. zn. II. ÚS 3069/08, ve kterém stanovil, že zákonná úprava odpovědnosti 

navrhovatele za újmy vzniklé předběžným opatřením je úpravou speciální ve vztahu k obecné 

úpravě odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím podle ZOŠ. Jedná se o 

závěr nevybočující z mezí ústavností, který vyplývá z platné právní úpravy. Odpovědnost za 

újmy vzniklé v souvislosti s nařízeným předběžným opatřením je přičítána tomu, kdo podnítil 

k nařízení předběžného opatření, tedy navrhovatel, nikoli stát.78 Nadále však nese stát 

odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem podle ustanovení § 13 ZOŠ, 

a to i v případě, že soud nevydá v zákonem stanovené lhůtě rozhodnutí o předběžném opatření. 
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Pokud předběžné opatření zaniklo nebo bylo zrušeno z jiného důvodu než, že návrhu ve 

věci samé bylo vyhověno, nebo proto, že právo navrhovatele bylo uspokojeno, je navrhovatel 

povinen nahradit škodu nebo jinou újmu každé osobě, které nařízením předběžného opatření 

vznikla újma. Jedná se od odpovědnost objektivní povahy, a proto se k zavinění navrhovatele 

vůbec nepřihlíží. Odpovědnosti se může navrhovatel zprostit, jestli prokáže, že by ke škodě 

nebo k jiné újmě došlo i jinak. Při posuzování nároku na náhradu škody a jiné újmy, zkoumá 

soud, zda předběžné opatření zaniklo nebo bylo zrušeno ve smyslu ustanovení § 77a OSŘ, zda 

skutečně vznikla újma v souvislosti s vydáním předběžného opatření a zda by k újmě nedošlo i 

jinak. Navrhovatel nahradí způsobenou újmu vzniklou v souvislosti s vydáním předběžného 

opatření i v případě, že odvolací soud předběžné opatření změní nebo zruší.79 

K podání žaloby na náhradu škody nebo jiné újmy platí prekluzivní lhůta 6 měsíců, která 

počíná ode dne zániku předběžného opatření nebo ode dne kdy bylo pravomocně zrušeno ve 

smyslu ustanovení § 77a OSŘ. Tuto lhůtu nelze prodloužit, ani prominout její zmeškání. 

Speciální ustanovení § 77a odst. 2 OSŘ stanoví, že soud příslušný k projednání o žalobě na 

náhradu škody nebo jiné újmy a k jeho rozhodnutí je soud, který rozhodoval o předběžném 

opatření v prvním stupni. 

Jistota složená k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy vzniklá v souvislosti s vydáním 

předběžného opatření se užije k vyplacení, pokud je pravomocně přiznána náhrada škody nebo 

jiné újmy. V případě, že by složená jistota nepostačila k pokrytí náhrady škody všech 

poškozených, tak soud jistotu mezi ně rozdělí poměrně. Avšak k takové situaci by nemělo dojít, 

jelikož vyjma povinnosti složení jistoty byl zaveden též doplatek jistoty jako preventivní 

institut. Tím není dotčena povinnost navrhovatele nahradit škodu, pokud by složená jistota 

nestačila k pokrytí náhrady škody a jiné újmy. 

2.12. Opravné prostředky proti předběžnému opatření 

Nelze nikdy předem vyloučit, že by při rozhodovací činnosti soudu nedošlo k nějakému 

pochybení. A proto právo umožňuje účastníkům uplatnit opravné prostředky, kterými lze 

zahájit opravné řízení. Cílem opravného řízení je přezkoumání správnosti soudního rozhodnutí 

a zajištění, aby vydané rozhodnutí bylo nejen věcně správné ale i spravedlivé. Rozlišují se 

opravné prostředky řádné a mimořádné. Řádným opravným prostředkem se napadá rozhodnutí, 
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které ještě nenabylo právní moci. Zatímco mimořádným opravným prostředkem se napadá 

rozhodnutí, které již nabylo právní moci.80 

Soud o nařízení předběžného opatření rozhoduje formou usnesení. Dle ustanovení § 201 

OSŘ lze napadnout rozhodnutí okresního nebo krajského soudu vydané v prvním stupni 

odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Odvolání není přípustné proti usnesení pro důvody 

uvedené v ustanovení § 202 odst. 1 OSŘ. Jelikož nařízení předběžného opatření mezi tyto 

důvody nespadá, a contrario lze proti takovému usnesení podat odvolání. Odvolání je třeba 

podat do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí 

směřuje. 

Mimořádnými opravnými prostředky jsou podle platného práva žaloba na obnovu 

řízení, žaloba pro zmatečnost a dovolání.81 Z ustanovení § 228 odst. 1 OSŘ je zřejmé, že nelze 

podat žalobu na obnovu řízení proti usnesení o nařízení předběžného opatření, neboť se nejedná 

o pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé. Žalobu pro zmatečnost dle 

ustanovení § 229 OSŘ též nelze podat z důvodu, že usnesení o nařízení předběžného opatření 

není rozhodnutím ve věci samé, ani rozhodnutím kterým by bylo řízení skončeno. Podání 

dovolání proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto o předběžném opatření zákon výslovně 

zakazuje v ustanovení § 238 odst. 1 písm. f) OSŘ. V souhrnu současná právní úprava 

neumožňuje podat mimořádné opravné prostředky proti rozhodnutím, kterým bylo rozhodnuto 

o předběžném opatření, jelikož se jedná pouze o dočasnou prozatímní úpravu právních poměrů 

účastníků. 

Zvláštním institutem je ústavní stížnost dle ustanovení § 72 zákona č. 182/1993 Sb. o 

Ústavním soudu. Původně došla soudní praxe k závěru, že rozhodnutí o nařízení předběžného 

opatření není rozhodnutím ve věci samé, ale pouze rozhodnutím zatímní povahy, které se bude 

v průběhu řízení nebo po jeho skončení ještě měnit, a proto se nejedná o rozhodnutí ve smyslu 

ustanovení § 72 zákona o ÚS, tedy rozhodnutí, proti kterému již nelze použít dalších prostředků 

dle OSŘ.82 A proto ústavní stížnost proti rozhodnutí o předběžném opatření nebyla z těchto 

důvodu přípustná. Avšak během let se judikatura soudů ve věci změnila a Ústavní soud 
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konstatoval ve svém nálezu ze dne 05. 11. 2002, sp. zn. II. ÚS 343/02: „předběžné opatření je 

způsobilé zasáhnout do ústavně zaručených práv nebo svobod, neboť se jím dočasně omezují 

vlastnická práva“.83 Z tohoto důvodu je ústavní stížnost proti vydání předběžného opatření 

přípustná, i když jde o zatímní úpravu poměrů účastníků, neboť taková „zatímní“ úprava může 

v důsledku průtahů v soudním řízení ve skutečnosti trvat i několik let. 
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3. Zvláštní předběžná opatření dle ZŘS 

Rekodifikací soukromého práva došlo k přijetí nového občanského zákoníku účinného 

od 1. 1. 2014 a zákona o zvláštních řízeních soudních. Do té doby jednotná právní úprava 

institutu předběžných opatření v OSŘ byla rozdělena na obecná předběžná opatření upravená 

v OSŘ a na zvláštní předběžná opatření upravená v ZŘS. ZŘS upravuje v ustanoveních § 400 

a. n. ZŘS předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí a v ustanoveních § 452 an. 

ZŘS předběžné opatření upravující poměry dítěte. Avšak se nejedná o úplnou úpravu 

předběžných opatření a z ustanovení § 1 odst. 3 ZŘS vyplývá, že se subsidiárně užije ustanovení 

o předběžném opatření v OSŘ. V ustanovení § 12 ZŘS jsou upraveny základní odchylky pro 

předběžná opatření v nesporných řízeních oproti obecným předběžným opatřením. 

3.1.  Předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí 

Právní úpravu ochrany před domácím násilím bylo přijato do procesního předpisu 

zákonem č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím 

násilím účinný od 1. 1. 2007. Procesní institut má sloužit k ochraně ohrožené osoby a zamezit 

dalšímu jednání násilné osoby. Původně byl institut zaměřen pouze na ochranu  před domácím 

násilím, ale novelou č. 218/2009 Sb. se rozšířil i na ochranu před nebezpečným 

pronásledováním a obtěžováním. Tento institut byl do 31. 12. 2013 upraven zejména 

v ustanovení § 76b OSŘ.  

Z důvodové zprávy k zákonu č. 135/2006 Sb. vyplývá, že cílem předběžného opatření 

ve věci ochrany proti domácímu násilí je poskytnout ohrožené osobě delší dobu, aby mohla 

podat návrh ve věci samé, kterým se bude domáhat zejména úpravy poměrů k nezletilým dětem, 

rozvodu manželství nebo vypořádání společného bydlení, aniž by přitom byla vystavena 

výhrůžkám nebo nátlaku násilné osoby. Avšak takovýto předběžné opatření nesmí být 

zneužíváno k řešení partnerských problémů či konfliktů nebo řešení vlastnických vztahů.84 

Obecně je pravděpodobnější, že v případech domácího násilí se přednostně užije 

institutu policejního vykázání ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj dle ustanovení § 44 

an. zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. Jelikož policejní vykázání může trvat pouze po dobu 

10 dnů od vyhlášení rozhodnutí, zpravidla na něj poté navazuje předběžné opatření ve věci 

ochrany proti domácímu násilí. Obě opatření mohou na sebe navazovat, ale vzájemně se 
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nepodmiňují, to znamená, že soud nemůže zamítnout návrh na nařízení předběžného opatření 

z důvodu, že se navrhovatel nedomáhal vykázání prostřednictvím policie.85 

Pojem domácí násilí není zákonem výslovně definováno, a proto je třeba vycházet 

z hmotněprávního základu ochrany proti domácímu násilí v ustanoveních § 751 an. NOZ, který 

stanoví, že soud může na návrh dotčeného manžela omezit nebo vyloučit druhého manžela na 

určenou dobu v domě nebo bytě bydlet, pokud se jejich společné bydlení stane pro jednoho 

z nich nesnesitelným z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči manželovi nebo jiné osobě 

žijící ve společné rodinné domácnosti. Toto platí rovněž pro rozvedené manžele. Soud může 

omezit nebo vyloučit právo manžela v domě bydlet nejdéle na dobu 6 měsíců, avšak opatření 

lze uložit opakovaně na návrh, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody.  

Pokud se zákonodárce snažil v NOZ o komplexní úpravu ochrany proti domácímu 

násilí, došlo k nevhodnému smíšení hmotného a procesního práva, kdy problematiku procesní 

vkládá do hmotněprávního kodexu, což je jeden z vad, pro který je NOZ kritizován.86 

Komentářová literatura definuje domácí násilí jako společenský jev, který musí 

naplňovat současně určité znaky. Těmito znaky jsou existence násilí opakující se po dlouhou 

dobu, násilí se vyskytuje ve vztahu mezi blízkými osobami (manželé, partneři, rodiče a děti) a 

násilná a ohrožená osoba sdílí společnou domácnost. Domácí násilí se může projevit v různých 

formách jako je fyzické, sexuální, psychické nebo ekonomické násilí. Jednorázový násilný 

incident ve společné domácnosti nenaplňuje znaky domácího násilí, jelikož zde chybí znak 

dlouhodobosti. Nejedná se o domácí násilí ani v případě, kdy role násilníka a oběti se střídají 

nebo jsou oba dva současně obětí i násilnou osobou.87 

3.1.1. Věcná a místní příslušnost 

 Z ustanovení § 3 ZŘS vyplývá, že věcně příslušným k rozhodování o návrhu na nařízení 

předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí je okresní soud. 
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Podle ustanovení § 400 ZŘS je místně příslušným soudem k rozhodnutí o návrhu na 

vydání předběžného opatření obecný soud navrhovatele. Takto stanovená místní příslušnost, 

usnadňuje navrhovateli podat návrh jemu nejbližšímu soudu i v případě, že se nezdržuje na 

adrese společného obydlí z obavy o svůj život a zdraví a pobývá někde mimo. Pro určení 

obecného soudu navrhovatele je třeba dále vycházet z ustanovení § 85 odst. 1 OSŘ, kde je 

určujícím kritériem bydliště navrhovatele. Bydlištěm se rozumí místo, kde má osoba úmysl 

bydlet trvale, nikoliv kde pobývá jen pro přechodnou dobu.88 

3.1.2. Zahájení řízení a náležitosti návrhu 

Předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí lze vydat pouze na návrh. 

Zákon zde upravuje zvlášť způsob zahájení řízení v ustanovení § 401 ZŘS, který je ve vztahu 

speciality k ustanovení § 13 odst. 1 ZŘS. Stát nesmí zasahovat do ústavně zaručených práv 

pachatele bez návrhu, i kdyby se o domácím násilí dozvěděl. Další zvláštností řízení o návrhu 

ve věci ochrany proti domácímu násilí je, že spadá pod zvláštní případy v ustanovení § 14 ZŘS, 

které umožňuje zahájit řízení ústně do protokolu. V případě předběžného opatření ve věci 

ochrany proti domácímu násilí zákon stanoví v ustanovení § 12 odst. 3 ZŘS, že složení jistoty 

k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy se nevyžaduje. 

Návrh na vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí musí 

obsahovat skutečnosti, které dle hmotného práva podmiňují poskytnutí soudní ochrany. Návrh 

musí vedle obecných náležitostí stanovených v ustanovení § 42 odst. 4 OSŘ také obsahovat 

vylíčení skutečností, které osvědčují, že je společné bydlení navrhovatele a odpůrce v domě 

nebo bytě, ve kterém se nachází společná domácnost, pro navrhovatele nesnesitelné z důvodu 

tělesného a duševního násilí vůči navrhovateli nebo jinému žijící ve společné domácnosti nebo 

vylíčení skutečností, které osvědčují nežádoucí sledování nebo obtěžování navrhovatele. 

Na rozdíl od obecných předběžných opatření, předběžné opatření ve věci ochrany proti 

domácímu násilí nelze odmítnout bez předchozí výzvy k doplnění návrhu. Tato úprava vychází 

z podstaty tohoto procesního institutu za účelem ochrany osoby, která je obětí domácího násilí 

a v takové kritické situaci soud nemůže vadný návrh odmítnout, aniž by se nepokusil 

navrhovateli pomoct vady odstranit. Oběť domácího násilí bude zpravidla v rozpoložení, kdy 

bude stěží schopna podat návrh na vydání předběžného opatření a může se stát, že nesplní 
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všechny vyžadované náležitosti. A proto nelze vždy trvat na všech formalitách a detailech, jinak 

by smysl předběžného opatření mohl být zmařen jen pro nedostatky návrhu. Ze strany soudu je 

vyžadován aktivní přístup. Soud postupuje operativně a neformálně za účelem ochrany osoby, 

vůči které násilí směřuje. Soud odmítne návrh jen v případě, že návrh trpí tak závažnými 

nedostatky, že soud nemůže o návrhu rozhodnout. To znamená, že i když návrh trpí vadami a 

navrhovatel je vyzván k jejich doplnění, a přesto je neodstraní, tak soud návrh nemůže 

odmítnout, jestliže se nejedná o zásadní vady, bez kterých by nemohl rozhodnout.89 

3.1.3. Účastníci řízení 

Podle ustanovení § 6 odst. 2 ZŘS je účastníkem řízení navrhovatel a ten, kterého zákon 

za účastníka označuje. V řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí zákon výslovně 

vyjmenovává účastníky v ustanovení § 403 odst. 1 ZŘS, jimiž jsou navrhovatel a odpůrce, 

popřípadě osoba, vůči níž násilí směřuje. Takto se odstranil nežádoucí stav, kdy v praxi byli 

účastníci řízení označováni různými způsoby (žalobce a žalovaný, navrhovatel a odpůrce).90  

Úprava osob oprávněných podat návrh na vyloučení práva v domě nebo bytě bydlet 

nalezneme nikoli právu procesním, ale v právu hmotném v ustanoveních § 751, 753 a 3021 

NOZ. Stane-li se další společné bydlení manželů v domě pro jednoho z nich nesnesitelné 

z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči manželovi nebo jinému v rodinné domácnosti, 

může soud na návrh dotčeného manžela omezit nebo i vyloučit právo druhého manžela v domě 

bydlet. Aktivně legitimován k podání návrhu je tedy manžel násilné osoby nehledě na to, zda 

násilí směřuje vůči němu nebo někomu jinému, kdo žije v rodinné domácnosti manželů. Aktivní 

legitimace náleží též rozvedenému manželovi. Dále oprávnění podat návrh je přiznána každé 

osobě, která žije s manžely nebo rozvedenými manžely v rodinné domácnosti.91 Z ustanovení 

§ 3021 NOZ vyplývá, že aktivní legitimace není přiznána jen manželům, ale i každé osobě, 

která žije s násilnou osobou bez ohledu na to, jaký je mezi nimi vztah. Ze zákonné úpravy 

vyplývá, že navrhovatelem nemusí být vždy jen osoba, vůči níž domácí násilí směřuje, ale i 

kterákoli třetí osoba. 
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V ojedinělých případech může být navrhovatelem též osoba nezletilá, jejímž jménem 

podává návrh zákonný zástupce, orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) nebo 

advokát na základě plné moci, pokud má nezletilý pro udělení plné moci přiměřenou 

rozumovou a volní vyspělost. Je-li svéprávnost navrhovatele omezena ve věcech, o něž v řízení 

jde, může jeho jménem podat návrh opatrovník nebo obecní úřad s rozšířenou působností. Toto 

neplatí pro nezletilé, kteří jsou starší 16 let. Ti mají pro řízení plnou procesní způsobilost. 

Zákonná úprava vychází z předpokladu, že v tomto věku je osoba dostatečně uvědomělá, 

dokáže rozpoznat domácí násilí a samostatně se před ním bránit. 

V případě střetu zájmů zákonného zástupce nebo opatrovníka se zájmem zastoupeného, 

zákon v ustanovení § 403 odst. 2 ZŘS vylučuje  použití jiného právního předpisu, podle nějž je 

třeba jmenovat nezletilému navrhovateli opatrovníka. Střet zájmů řeší ustanovení § 406 ZŘS, 

ze kterého vyplývá, že soud příslušný podle ustanovení § 400 ZŘS jmenuje kolizního 

opatrovníka navrhovateli, u kterého hrozí střet zájmu se zákonným zástupcem nebo 

opatrovníkem. Na rozdíl od obecné úpravy jmenování kolizního opatrovníka v NOZ je v tomto 

případě kolizní opatrovník jmenován až po vydání rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného 

opatření. Důvodem je, aby soud v časové tísni, kdy musí urychleně rozhodnout o návrhu na 

nařízení předběžného opatření, se nemusel zabývat ještě otázkou střetu zájmů, kterou může 

vyřešit až následně.92 

Dále do řízení může dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) ZŘS vstoupit státní zastupitelství, 

jakmile bylo řízení zahájeno. Vstupem do řízení se státní zastupitelství nestává účastníkem 

řízení, ale je zvláštním procesním subjektem, který je v řízení oprávněn ke všem úkonům, které 

může vykonat účastník řízení, pokud nejde o úkony, které může vykonat jen účastník řízení. Ve 

věci ochrany proti domácímu násilí je státní zastupitelství oprávněno podat návrh na nařízení 

předběžného opatření a v takovém řízení vystupuje jako účastník řízení.93 

3.1.4. Rozhodnutí 

Pokud soud návrh neodmítne podle ustanovení § 402 odst. 2 ZŘS, tak jej meritorně 

přezkoumá a následně předběžné opatření nařídí nebo návrh zamítne. Rozhodnutí o 

předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí má velice specifickou povahu, 
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která dle názoru ústavního soudu má mnohem blíže k meritornímu rozhodnutí s krátkodobými 

účinky než prozatímnímu uspořádání poměrů účastníků před vydáním rozhodnutí ve věci samé 

a na vydané rozhodnutí nemusí navazovat ani specifické řízení, kterým by bylo rozhodnuto ve 

věci samé.94 Ustanovení § 25 odst. 1 ZŘS stanoví, že soud rozhoduje ve věci samé usnesením, 

nestanoví-li zákon jinak a ustanovení § 167 odst. 1 OSŘ stanoví, že soud rozhoduje usnesením, 

nestanoví-li zákon jinak. Z výše uvedeného vyplývá, že soud o návrhu na nařízení předběžného 

opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí rozhoduje formou usnesení. 

Ustanovení § 405 odst. 1 ZŘS obsahuje demonstrativní výčet povinností, které může 

soud odpůrci v nařízeném předběžném opatření uložit. I přesto je výčet natolik vyčerpávající, 

že by soudu mělo dostatečně vystačit při formulaci předběžného opatření. Odpůrci lze 

v rozhodnutí uložit zejména, aby opustil společné obydlí a jeho bezprostřední okolí, nezdržoval 

se a nevstupoval do společného obydlí, zdržel se setkávání s navrhovatelem nebo jakýmkoliv 

způsobem navrhovatele sledoval nebo obtěžoval. Soud musí ve výroku přesně vymezit jednání, 

kterých se má odpůrce zdržet a zároveň konkrétně určit místa a jeho okolí, kterých se má 

odpůrce zdržet vstupovat a zdržovat se tam.  

Nežádoucím sledováním a obtěžováním se rozumí, že odpůrce nebude navrhovatele 

vyhledávat, pronásledovat nebo jakkoli kontaktovat. Soud zpravidla zakáže obecně nežádoucí 

obtěžování a sledování, aniž by tuto povinnost přesněji specifikoval pro případ, že by odpůrce 

našel jiné způsoby obtěžování navrhovatele než ty uvedené ve výroku.95 Odpůrce je povinen se 

zdržet nejen osobních setkání s navrhovatelem nebo osobou vůči níž násilí směřovalo, ale též 

jakékoli jiné způsoby kontaktování, odpovídající současnému vývoji technických prostředků, 

zejména kontaktování telefonicky, SMS zprávy nebo přes sociální sítě.96 Ve zvláštních 

případech může soud určit výluky z uložených zákazů a povinností  v předběžném opatření 

s ohledem na oprávněné zájmy odpůrce. To může učinit také po vydání předběžného opatření 

a omezení v něm obsažená zmírnit. 

V rozhodnutí soud poučí jak odpůrce tak i navrhovatele o opravném prostředku, výkonu 

rozhodnutí i o dalších vhodných opatřeních na jejich ochranu. Poučovací povinnost soudu je 
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zde poměrně rozsáhlá a může nastat situace, kdy bude část poučení zahrnuta ve výroku usnesení 

a část v poučení v závěru usnesení.97 

3.1.4.1. Lhůta pro rozhodnutí 

K rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření musí soud postupovat 

především podle § 75c odst. 2 OSŘ a o návrhu rozhodnout bezodkladně, pokud hrozí nebezpečí 

z prodlení. Bezodkladnost vyplývá též z ustanovení § 6 OSŘ, podle kterého soud postupuje 

v řízení tak, aby ochrana práv účastníků byla rychlá a účinná. Soud je povinen rozhodnout o 

návrhu do 48 hodin bez jednání. Jedná se o lhůtu maximální, kterou nelze překročit. Přestože 

to zákon již nestanoví výslovně, jako to bylo v minulosti, i tak musí soud o návrhu rozhodnout 

bezodkladně. To znamená, že jakmile je soudu doručen návrh na nařízení předběžného opatření, 

tak soudce musí všeho zanechat a ihned se zabývat návrhem. Pojmem „bezodkladně“ se zabýval 

i Nejvyšší soud ve svém stanovisku: „bezodkladně, tj. v takové době, do jejíhož uplynutí nemůže 

dojít ke zmaření požadovaného předběžného opatření a ani k prodlení“.98 V případě, že by soud 

nestihl rozhodnout v zákonné lhůtě 48 hodin, nemá to žádné procesní důsledky kromě 

případných kárných postižení soudce. Soud o návrhu rozhodne bez jednání s ohledem na velmi 

krátkou dobu pro vydání rozhodnutí a na to, že se v řízení neprovádí dokazování. 

3.1.4.2. Vykonatelnost a doručení rozhodnutí 

Pokud soud vyhoví návrhu o nařízení předběžného opatření ve věci ochrany proti 

domácímu násilí a vydá rozhodnutí podle ustanovení § 405 ZŘS, tak je takové rozhodnutí 

vykonatelné vydáním. ZŘS počítá s bezprostředním výkonem předběžného opatření a 

v ustanoveních § 492 a. n. ZŘS výslovně upravuje výkon rozhodnutí ve věci ochrany proti 

domácímu násilí. V ostatních případech, kdy soud návrh zamítne, odmítne nebo řízení zastaví, 

je usnesení vykonatelné dle ustanovení § 171 OSŘ doručením. 

Soud doručí stejnopis usnesení o nařízení předběžného opatření všem účastníkům, 

popřípadě jejich zástupcům, a těm, kterým byla předběžným opatřením uložena povinnost. 
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Rozhodnutí je zpravidla odpůrci doručeno až při výkonu rozhodnutí, které je soudce povinen 

zajistit bezodkladně, aby nebyl zmařen smysl předběžného opatření.  

3.1.5. Trvání a prodloužení předběžného opatření 

Doba trvání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí je omezena 

zákonem v ustanovení § 408 odst. 1 ZŘS na 1 měsíc. Jejím uplynutím zaniká předběžné 

opatření automaticky. Lhůta běží od okamžiku, kdy se rozhodnutí stane vykonatelným, tedy od 

jeho vydání. Po uplynutí lhůty zanikají odpůrci povinnosti a zákazy mu uložené předběžným 

opatřením a odpůrce má právo se vrátit do společného obydlí. 

Pokud předběžnému opatření předcházelo institut vykázání podle jiného právního 

předpisu a vykázání trvá i poté co nabylo předběžné opatření vykonatelnosti, tak se doba 

předběžného opatření prodlužuje o zbývající dobu trvání vykázání. To znamená, že trvá-li 

policejní vykázání v okamžiku vykonatelnosti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, pak 

trvá předběžné opatření 1 měsíc a odpovídající počet dnů, pro které policejní vykázání ještě 

mohlo trvat.99 

Předběžné opatření zaniká automaticky po uplynutí zákonné lhůty. Soud může trvání 

předběžného opatření prodloužit jen na návrh. Pouze navrhovatel je oprávněn před uplynutím 

doby uvedené v ustanovení § 408 ZŘS podat návrh na prodloužení doby trvání nařízeného 

předběžného opatření. Podáním návrhu na prodloužení trvání předběžného opatření se 

automaticky prodlužuje doba trvání předběžného opatření až do doby, než soud o návrhu na 

prodloužení rozhodne. 

Oproti časovému presu v případě rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření 

ve věci ochrany proti domácímu násilí, kdy je nutné vydat rozhodnutí bezodkladně, nejpozději 

do 48 hodin od podání návrhu, tak v tomto případě je soud povinen rozhodnout o návrhu na 

prodloužení trvání do 2 měsíců od jeho podání. Soud zpravidla nařídí jednání k rozhodnutí o 

návrhu na prodloužení. Soud má dostatek času a prostoru, aby se návrhem zabýval podrobněji 

a tvrzení a skutečnosti ověřil. Avšak vágní formulace ustanovení § 411 odst. 1 ZŘS, která 

umožňuje soudci, aby „zpravidla“ nařídil jednání, je poměrně nešťastná. V praxi to pak má za 

následek, že soudy mají tendenci o návrhu rozhodovat bez nařízení jednání, což určitě nebylo 
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úmyslem zákonodárců. Předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí je 

mimořádně přísný institut, který neumožňuje soudci se moc odchýlit od zákonné úpravy. 

S ohledem na délku doby rozhodování o návrhu na prodloužení vyplývá, že soud by měl 

zásadně nařídit jednání, a jen ve výjimečných případech rozhodnout jen na základě obsahu 

spisu.100 

Při rozhodování o návrhu na prodloužení trvání předběžného opatření se soud ujistí 

zejména, že je prokázáno trvání ohrožení navrhovatele, vezme v úvahu majetkové a jiné 

poměry účastníků včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí a zda podal 

navrhovatel žalobu ve věci samé. Podání návrhu na zahájení řízení ve věci samé není 

podmínkou pro vyhovění návrhu na prodloužení, avšak je to podstatný podnět k tomu, aby soud 

návrh zamítl. Pokud navrhovatel nedokáže prokázat své majetkové poměry a vlastnické či jiné 

vztahy k obydlí, může soud návrhu vyhovět, jsou-li dány důvody zvláštního zřetele. 

Z důvodové zprávy vyplývá, že těmito důvody může být zejména sociální situace navrhovatele 

či osob ohrožených domácím násilím. 

3.1.6. Zánik a zrušení předběžného opatření 

Předběžné opatření podle ustanovení § 405 OSŘ zaniká automaticky uplynutím doby 

trvání dle ustanovení § 408 ZŘS, pokud není podán návrh na prodloužení jeho trvání, poté trvá 

až do uplynutí doby uvedené v rozhodnutí. Oproti běžnému předběžném opatření upravený 

v OSŘ, předběžné opatření na ochranu proti domácímu násilí nezaniká v souvislosti na 

výsledek navazujícího rozhodnutí ve věci samé a ZŘS ani neukládá navrhovateli výslovnou 

povinnost podat návrh na zahájení řízení, v němž by se poměr účastníků vyřešil definitivně.  

Soud může prodloužit trvání předběžného opatření pouze na dobu nezbytně nutnou, ale 

předběžné opatření zaniká nejpozději uplynutím 6 měsíců od jeho vykonatelnosti. Žádné další 

návrhy na prodloužení nemohou mít za následek překročení 6 měsíční doby trvání  předběžného 

opatření. To ovšem nevylučuje možnost oběti domácího násilí se obrátit na soud s novým 

návrhem. Pokud by ale nový návrh byl totožný s předchozím návrhem, soud může zastavit 

řízení pro překážku věci rozhodnuté dle ustanovení § 159a odst. 4 OSŘ.101 
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Na rozdíl od předběžného opatření upraveného v OSŘ, který může soud zrušit dle 

ustanovení § 77 odst. 2 OSŘ, pokud pominou důvody, pro které bylo nařízeno, tak předběžné 

opatření vydané dle ustanovení 405 ZŘS nelze zrušit jinak než podáním návrhu na zrušení. 

Aktivní legitimaci k podání návrhu na zrušení předběžného opatření má navrhovatel návrhu, 

popřípadě ta osoba, vůči které násilí směřovalo a odpůrce. Státní zastupitelství je oprávněno 

podat návrh na nařízení předběžného opatření, z toho analogicky vyplývá, že má i právo podat 

návrh na jeho zrušení.102 V návrhu na zrušení předběžného opatření musí navrhovatel uvést 

vedle obecných náležitostí v ustanovení § 42 odst. 4 OSŘ i tvrzení, že důvody pro vydání 

předběžného opatření pominuly, není dále nutné trvat na vykázání odpůrce ze společného 

obydlí nebo že tu není už obava z jeho obtěžování nebo sledování. Soud k rozhodnutí o návrhu 

zpravidla nařídí jednání a při posuzování návrhu vezme v úvahu i majetkové poměry účastníků 

a jejich vlastnický nebo jiný vztah ke společnému obydlí. Proti usnesení o zrušení předběžného 

opatření je odvolání přípustné.  

ZŘS výslovně omezuje účastníky v opakovaném podání návrhu na zrušení předběžného 

opatření. Pokud byl návrh na zrušení předběžného opatření zamítnut, může jej znovu podat 

nejdříve až po uplynutí 3 měsíců od právní moci zamítavého rozhodnutí. Opětovný návrh 

v podstatě přichází v úvahu pouze u předběžných opatření, která byla rozhodnutím soudu 

prodloužena, jelikož jejich zákonná doba trvání je jen 1 měsíc. 

Pokud je předběžné opatření na návrh zrušeno, lze subsidiárně aplikovat ustanovení § 

77a OSŘ, které umožňuje každému, komu předběžným opatřením vznikla škoda a jiná újma, 

aby se domáhal vůči navrhovateli její náhrady. Navrhovatel se může zprostit odpovědnosti 

nahradit škody a jiné újmy, pokud prokáže, že by k nim došlo i jinak.103 

3.1.7. Opravné prostředky 

Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného 

opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí je odvolání. Odvolání lze podat též proti 

rozhodnutí o prodloužení trvání nebo zrušení předběžného opatření. Z mimořádných opravných 

prostředků nelze podat ani jedno, jelikož dovolání je výslovně vyloučeno v ustanovení § 30 

ZŘS a žalobou pro zmatečnost a žalobou na obnovu řízení lze napadnout pouze rozhodnutí ve 
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věci samé. Odvolání je oprávněn podat každý, do jehož práv bylo rozhodnutím soudu zasaženo. 

Vedle účastníků může odvolání podat také státní zastupitelství, pokud vstoupil do řízení před 

uplynutím odvolací lhůty. Pokud byl návrh na nařízení předběžného opatření odmítnut, 

zamítnut nebo bylo řízení zastaveno, tak se usnesení doručuje pouze navrhovateli a jen 

navrhovatel může podat odvolání proti těmto rozhodnutím.104 

Na odvolací řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí se vztahují především 

podpůrná ustanovení § 201-226 OSŘ. Speciální ustanovení § 409 ZŘS stanoví lhůty pro 

procesní postup. Soud prvního stupně je povinen předložit spis odvolacímu soudu do 15 dnů 

od podání odvolání a odvolací soud musí rozhodnout o odvolání do 7 dnů od předání věci. 

Jedná se o lhůtu pořádkovou a její nedodržení představuje odpovědnost státu za nesprávný 

úřední postup podle zákona č. 82/1998 Sb.105 

3.2.  Předběžné opatření upravující poměry dítěte 

Úpravu předběžného opatření upravující poměry dítěte nalezneme v ustanoveních § 452 

a. n. ZŘS, která nahradila ustanovení § 76a OSŘ ve znění účinná do 31. 12. 2013. Jedná se o 

významný nástroj ochrany dítěte, který lze uplatnit pouze ve výjimečných případech 

stanovených zákonem. Základ ochrany dětí stanoví ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina 

základních práv a svobod, v článku § 32 odst. 1 druhé věty: „Zvláštní ochrana dětí a 

mladistvých je zaručena.“ Důraz na ochranu dítěte je kladena také v ustanovení § 3 odst. 2 NOZ 

zejména zásadou, že nikdo nesmí být pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého 

postavení utrpět nedůvodnou újmu. Procesní úprava předběžného opatření upravující poměry 

dítěte vychází z jejího hmotněprávního základu v ustanovení § 924 NOZ. Ochrana dětí je 

obsažena v mnoha dalších předpisech a je zřejmé, že je kladen velký důraz na jejich ochranu. 

ZŘS ve své úpravě užívá zároveň různých pojmů „dítě“, „nezletilý“ nebo „nezletilé 

dítě“. Vzhledem k ustanovení § 30 odst. 1 NOZ je člověk zletilý dovršením osmnáctého roku 

věku, a contrario je nezletilý osobou mladší 18 let. K pojmu „dítě“ je třeba vycházet z Úmluvy 

o právech dítěte pod č. 104/1991 Sb., která stanoví v čl. 1, že se dítětem rozumí každá lidská 
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bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilostí 

dosaženo dříve. V souhrnu lze tyto pojmy v ZŘS vykládat jako osobu mladší 18 let. 

Prostřednictvím institutu předběžného opatření zajistí soud nezletilému dítěti okamžitou 

ochranu, která je nutná, pokud se dítě ocitne ve stavu nedostatku péče, nebo jeho život, normální 

vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen. V ostatních případech se užijí 

obecná předběžná opatření. Nedostatkem řádné péče o dítě je třeba chápat ve vztahu 

k ustanovení § 858 NOZ, kdy dítěti není poskytnuta zejména péče o jeho zdraví, jeho tělesný, 

citový, rozumový a mravní vývoj nebo ochrana dítěte. Není rozhodné, zda absence řádné péče 

je způsobena nepřítomností osoby povinné o dítě řádně pečovat nebo zda taková osoba 

přítomna je, ale péči vážně zanedbala. Oproti předchozí právní úpravě v ustanovení § 76a OSŘ, 

která stanovila nařízení předběžného opatření, pokud se dítě ocitlo ve stavu bez jakékoli péče, 

došlo ke správnému posunu v právní úpravě a stávající právní úprava stanoví, že k nařízení 

předběžného opatření postačí nedostatek řádné  péče.106  

Pod velmi obecné vágní pojmy jako jsou normální vývoj nebo jiný zájem dítěte lze 

zařadit všechny obecné i individuální nároky na vývoj osobnosti dítěte. Při posuzování 

nejlepšího zájmu dítěte musí soud vždy přihlédnout ke všem okolnostem každého případu. Při 

jakékoli činnosti týkajících se dětí musí být předním hlediskem zájem dítěte a z čl. 3 odst. 1 ve 

spojení s čl. 9 odst. 1 a 3 lze dovodit, že nařízení předběžného opatření o oddělení dítěte od jeho 

rodiče je krajním prostředkem, které lze uplatnit jen v případech nezbytně nutných.107 

Jsou-li splněny zákonné předpoklady pro nařízení předběžného opatření, soud vydá 

usnesení, kterým upraví poměry dítěte na dobu nezbytně nutnou tak, že nařídí umístění dítěte 

ve vhodném prostředí. Vhodným prostředím se rozumí takové prostředí, které je způsobilé 

zajistit řádnou péči nezletilého a které je přizpůsobeno jeho fyzickému a duševnímu stavu a je 

schopno plnit další opatření stanovené soudem. Jako první volbou vhodného prostředí by měl 

vždy být umístěn do péče osoby blízké a příbuzné, které jsou ochotny a schopny o dítě pečovat. 

V případě, že by se taková osoba nenašla, lze podpůrně užít seznamu vhodných prostředí 

vydané Ministerstvem spravedlnosti ve sdělení č. 258/20007-LO-SP/96 ze dne 25. 08. 2008. 

Při výběru vhodného prostředí se soud aktivně zapojuje ve spolupráci s OSPOD, aby našel dítěti 
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vhodnou osobu, která bude o dítě pečovat. Za vhodné prostředí je považováno i pěstounská 

péče. Soud může dítě umístit na přechodnou dobu do pěstounské péče, pokud rodič nemůže ze 

závažných důvodů o dítě pečovat nebo po uplynutí přechodné doby lze dítě svěřit do péče před 

osvojením.108 

Soud musí při rozhodování o úpravě poměrů dítěte vzít v úvahu intenzitu zásahu do 

zdraví, vývoje nebo zájmů dítěte tak i práv rodičů na výchovu svého dítěte. Při posouzení střetu 

těchto práv došel Ústavní soud k závěru: „…ochrana zdraví a života dítěte, a o ni vzhledem ke 

konkrétním okolnostem skutečně šlo, je zcela relevantním a více než dostatečným důvodem pro 

zásah do rodičovských práv, neboť kde o hodnotu, jejíž ochrana je v systému základních práv 

a svobod jednoznačně prioritní.“109  Soudy musí zajistit potřebnou ochranu dětí a zároveň brát 

ohled i na práva rodičů, avšak na ochranu dětí je kladen důraz, který může v závislosti na 

okolnostech převážit nad zájmy rodiče. 

3.2.1. Místní příslušnost 

Z ustanovení § 3 ZŘS vyplývá, že pro řízení o předběžné úpravě poměrů dítěte je 

příslušný okresní soud. V případě místní příslušnosti jde právní předpis vstříc navrhovateli 

vzhledem k velmi krátké lhůtě, ve které má být o návrhu rozhodnuto. Místní příslušnost stanoví 

zvláštní ustanovení § 453 odst 1 ZŘS, podle kterého je k rozhodnutí o návrhu příslušný obecný 

soud navrhovatele (§ 85 odst. 1 OSŘ). S ohledem na ustanovení § 61 zákona  č. 359/1999 Sb. 

upravující místní příslušnost OSPOD, který se věcí má zabývat a podat návrh, bude ve většině 

případů takto určený soud shodný s obecným soudem nezletilého dítěte.110 

Soudu, kterému byl doručen návrh na nařízení předběžného opatření upravující poměry 

dítěte, o návrhu rozhodne a pokud bylo předběžné opatření nařízeno, tak soud provede i jeho 

výkon. Až poté zjišťuje soud bydliště dítěte a který soud je místně příslušný k rozhodnutí ve 

věcech péče soudu o nezletilé ve smyslu ustanovení § 467 odst. 1 ZŘS. Pokud je k tomu 

 
108

 JIRSA, J., a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha III. Zvláštní řízení 
soudní. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 965 

109 Nález ÚS ze dne 20. 8. 2008, sp. zn. III. ÚS 459/03 

110
 MACKOVÁ A., MUZIKÁŘ, L. a kol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s 

důvodovou zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016, s. 766 



příslušný jiný soud, tak mu musí spis s rozhodnutím neprodleně předat. V případě sporu o 

místní příslušnost rozhodne soud nadřízený soudu, kterému byla věc předána.111 

3.2.2. Zahájení řízení 

K podání návrhu na nařízení předběžného opatření upravující poměry dítěte je oprávněn 

výlučně OSPOD. Dle názoru JUDr. Jaromíra Jirsy je v tomto případě třeba chápat OSPOD ve 

smyslu ustanovení § 4 zák. č. 359/1999 Sb, který legitimuje k podání návrhu nejen obecní úřady 

s rozšířenou působností, ale i další orgány jako jsou ministerstvo, krajské úřady nebo obecní 

úřady.112 Odlišný názor zastává JUDr. Jaruška Stavinohová, podle níž je OSPOD pro případ 

předběžného opatření specifikován v ustanovení § 16 zák. 359/1999 Sb., ze kterého vyplývá, 

že aktivně legitimován k podání návrhu je pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností.113 

Autor této práce se přiklání k názoru JUDr. Jarušky Stavinohové a domnívá se, že ustanovení 

§ 16 zák. 359/1999 Sb. je v poměru speciality k ustanovení § 4 zák. 359/1999 Sb. K podání 

návrhu na předběžné opatření je oprávněn výlučně obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Tato úprava má zajistit rychlé jednání orgánu s cílem poskytnout ochranu dítěti, jelikož 

příslušný orgán je o takových situacích zpravidla informován jako první a může se o 

nepříznivém stavu nezletilého dítěte také dozvědět při plnění řady svých úkolů. 

Ze zákona vyplývá, že pokud by návrh podala osoba neoprávněná, soud jej zamítne. 

Avšak soud návrh nemůže formalisticky zamítnout, aniž by k návrhu nepřihlédl a neposoudil, 

zda byly splněny náležitosti k nařízení předběžného opatření ve věci péče soudu o nezletilé. 

Soud musí ověřit, zda dítě není skutečně ohroženo a pokud by došel k závěru, že život, zdraví 

nebo normální vývoj dítěte je ohroženo, přizpůsobí tomu další postup.114 Kromě podání návrhu 

oprávněnou osobou lze podat podnět k podání návrhu i jinou osobou. Kdokoliv může upozornit 

OSPOD na situace nepříznivé pro dítě a jeho vývoj. 

Návrh na nařízení předběžného opatření musí mít vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 

4 OSŘ) podání zejména označení nezletilého a ostatních účastníků, vylíčení rozhodujících 
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skutečností a uvedení vhodného prostředí, kam má být nezletilé dítě umístěno. V případě 

nedostatku všech náležitostí, pro které soud nemůže o návrhu rozhodnout, soud návrh odmítne. 

Taková situace by měla nastat jen zřídka, jelikož návrh na předběžné opatření podává OSPOD, 

který je k tomu příslušný a má zpravidla dostatečné znalosti a zkušenosti o náležitostech 

návrhu. Pokud je návrh opravdu vadný, musí soud urychleně a vhodným způsobem kontaktovat 

pracovnici OSPOD, nejlépe telefonicky a informovat ji o nedostatcích návrhu, aby mohla návrh 

co nejdříve doplnit.115 

S ohledem na bezprostřední ohrožení nezletilého a nutnost o návrhu rozhodnout 

bezodkladně, nejpozději do 24 hodin, zákon nevyžaduje, aby byl nezletilý zastoupen. Nutnost 

zastoupení je vyžadována, jakmile je věc předána místně příslušnému soudu podle ustanovení 

§ 467 ZŘS. Pokud nezletilý zákonného zástupce nemá nebo nemůže být jím zastoupen, jmenuje 

soud nezletilému bezodkladně opatrovníka. Z důvodu zamezení kolize zájmů nelze jmenovat 

OSPOD, který podal návrh na nařízení předběžného opatření. 

3.2.3. Rozhodnutí 

Vzhledem k naléhavosti situace, ve kterém se ocitlo nezletilé dítě a nutnosti provizorní 

úpravy poměrů, musí soud o návrhu rozhodnout bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od podání 

návrhu. Jedná se o nejkratší lhůtu, kterou procesní předpisy stanoví pro rozhodnutí. Tím je 

zdůrazněn smysl předběžného opatření ve věci péče o nezletilé. 

Pokud je návrhu vyhověno, soud vydá rozhodnutí formou usnesení. Usnesení o 

předběžném opatření je vykonatelné od okamžiku jeho vydání bez ohledu na právní moc 

usnesení nebo zda bylo usnesení doručeno. Výrok takového rozhodnutí je závazný pro každého. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje návrhu o nařízení předběžného opatření, se dle 

ustanovení § 458 OSŘ doručuje účastníkům až při jeho provedení, zejména z důvodu zajištění 

rychlého řešení situace. Pokud nejsou účastníci přítomni při provedení výkonu předběžného 

opatření, tak jim je rozhodnutí doručeno až po jeho provedení výkonu společně s vyrozuměním 
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o provedení výkonu. Soud příslušným k dodatečnému doručení rozhodnutí nepřítomným 

účastníkům je  soud příslušný podle ustanovení § 467 ZŘS.116 

3.2.4. Trvání a prodloužení doby trvání 

Předběžné opatření podle ustanovení § 459 odst. 1 ZŘS trvá po dobu 1 měsíce od jeho 

vykonatelnosti, tedy od okamžiku vydání rozhodnutí o nařízení předběžného opatření. 

Předběžné opatření podle ustanovení § 459 odst. 2 věty druhé ZŘS, kterým se dítě svěřuje do 

pěstounské péče na přechodnou dobu trvá 3 měsíce od jeho vykonatelnosti. Pokud je zahájeno 

řízení ve věci samé před uplynutím 3 měsíční lhůty, pak předběžné opatření trvá do doby, než 

se stane vykonatelným rozhodnutím, kterým se toto řízení končí nebo rozhodnutím, kterým 

bylo předběžné opatření zrušeno. 

Opatrovnický soud je povinen zahájit řízení ve věci samé do 1 měsíce od vykonatelnosti 

předběžného opatření, jinak předběžné opatření zaniká ze zákona. Dojde-li soud k závěru, že 

nadále trvá potřeba prozatímní úpravy, může soud i bez návrhu prodloužit dobu trvání 

předběžného opatření nejvýše na dobu 1 měsíce za předpokladu, že bylo zahájeno řízení ve věcí 

samé před uplynutím doby trvání předběžného opatření. Pokud by soud prodloužil trvání 

předběžného opatření, aniž by došlo v mezidobí k zahájení řízení ve věci samé, dopustil by se 

tím soud svévole a porušení kogentní normy, v důsledku čehož by došlo k porušení řady 

ústavně zaručených práv stěžovatelky, zejména právo na soudní ochranu a právo na spravedlivý 

proces.117 Dobu trvání předběžného opatření může soud prodloužit opakovaně vždy o jeden 

měsíc až na dobu 6 měsíců od jeho vykonatelnosti. Za mimořádných okolností, kdy nebylo 

možné z vážných důvodů a objektivních příčin možné v této době skončit důkazní řízení ve 

věci samé, lze prodloužit dobu trvání předběžného opatření i po uplynutí 6 měsíční doby trvání. 

To znamená, že předběžné opatření může být prodlouženo nad 6 měsíců jen pro skutečně vážné 

důvody a nesmí se jednat o důvody na straně soudu. Povinností soudu je také zjištění názoru 

dítěte na prodloužení předběžného opatření a s ohledem na ustanovení § 20 odst. 4 ZŘS  zajistit 

jeho participační právo.118 
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Po provedení výkonu předběžného opatření je soud povinen věc neprodleně předat 

soudu příslušnému podle ustanovení § 467 ZŘS. Dojde-li soud, jemuž byla věc předána, 

k závěru, že není obecným soudem nezletilého, předloží věc k rozhodnutí o místní příslušnosti 

svému nadřízenému soudu. Pokud je v mezidobí rozhodování o příslušnosti podán návrh na 

prodloužení trvání předběžného opatření, tak o něm rozhodne soud, který předběžné opatření 

nařídil.119 

3.2.5. Zrušení předběžného opatření 

Zákon upravuje zvláštní úpravu zrušení předběžného opatření upravující poměry dítěte 

v ustanovení § 462 ZŘS, který je ve vztahu speciality k ustanovení § 77 odst. 2 OSŘ. Soud 

může předběžné opatření zrušit na návrh rodičů nezletilého, OSPOD nebo jiných účastníků, ale 

toto opatření může soud zrušit i bez návrhu. V návrhu musejí být uvedeny skutečnosti, které 

osvědčují, že pominuly důvody, pro které bylo předběžné opatření nařízeno anebo, že tyto 

důvody nebyly nikdy dány. Jako vždy musí soud o návrhu rozhodnout bezodkladně. Pouze 

v případě, že o návrhu nelze ze závažných důvodů rozhodnout okamžitě, rozhodne soud o 

návrhu nejpozději ve lhůtě 7 dnů. S ohledem na nutnost bezodkladné a provizorní úpravy 

poměrů nezletilého a velmi krátké lhůty pro rozhodnutí rozhoduje zpravidla soud bez nařízení 

jednání.120 

Návrh na zrušení předběžného opatření lze podat kdykoliv za trvání předběžného 

opatření. Avšak byl-li návrh soudem zamítnut, lze tento návrh opakovat až po 14 dnech od 

právní moci rozhodnutí, pokud nebyly v návrhu uvedeny jiné důvody. O návrhu rozhoduje soud 

příslušný k řízení ve věci samé, to je zpravidla obecný soud nezletilého. Pokud ale soud, 

kterému byla věc předána, předložil věc svému nadřízenému soudu k rozhodnutí o příslušnosti, 

tak v mezidobí o návrhu na zrušení předběžného opatření rozhodne soud, který předběžné 

opatření vydal.121 

3.2.6. Opravný prostředek 
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Opravným prostředkem proti rozhodnutí, kterým bylo nařízeno předběžné opatření 

upravující poměry dítěte, je odvolání. Odvolání je třeba podat podle ustanovení § 204 odst. 1 

OSŘ ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to soudu, který předběžné opatření nařídil, tedy 

obecný soud navrhovatele. Odvolání nelze odmítnout pro opožděnost, pokud byl návrh podán 

obecnému soudu nezletilého podle ustanovení § 467 ZŘS namísto soudu, který předběžné 

opatření vydal. V takovém případě obecný soud nezletilého bezodkladně předá odvolání soudu, 

který předběžné opatření vydal.122 

Odvolání je podáno u soudu prvního stupně, který předběžné opatření vydal. Soud 

prvního stupně neposuzuje jen přípustnost odvolání proti jeho rozhodnutí, zákon mu umožňuje 

i tzv. autoremeduru. Jedná se o postup, kterým soud vyhoví odvolání v celém jeho rozsahu a 

své původní rozhodnutí o předběžném opatření v tomto smyslu změní. Pokud by mohl soud 

prvního stupně vyhovět jen určité části odvolání, zákon v takovém případě autoremeduru 

neumožňuje a soud je povinen věc předat nadřízenému soudu, který je příslušný rozhodnout o 

odvolání.123 Pokud je podáno odvolání proti rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného 

opatření včas a soud prvního stupně se nerozhodl postupovat podle ustanovení § 464 ZŘS, 

předloží se věc odvolacímu soudu do 15 dnů od podání odvolání. Opožděné odvolání soud 

odmítne podle ustanovení § 218a OSŘ. Soud o odvolání rozhodne bezodkladně, nejpozději do 

7 dnů od předložení věci. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce je nastínit jednotlivé aspekty právní úpravy předběžných 

opatření, a to obecných předběžných opatření upravených v OSŘ tak i zvláštní druhy 

předběžných opatření vydávaných ve věcech domácího násilí a ve věcech úpravy poměrů 

nezletilých  upravených v ZŘS. V jednotlivých kapitolách se autor snažil vysvětlit podstatu 

konkrétního druhu předběžných opatření, jejich využití a za jakých podmínek mohou být 

nařízeny. Autor v práci také poukázal na odlišnosti předběžných opatření, jejich nedostatky i 

změny v právní úpravě v posledních letech. 

Předběžné opatření je procesní institut, který slouží k zajištění účinné ochrany 

subjektivních práv účastníků v případech, kdy je vyžadován, aby právní prostředek byl schopen 

dostatečně rychle reagovat na hrozící nebezpečí a zatímně upravil poměry účastníků. Ne vždy 

je možné vyčkávat až do vydání konečného rozhodnutí ve věci samé. Cílem předběžného 

opatření je zamezit případným negativním důsledkům do právní sféry navrhovatele, ke kterým 

by mohlo dojít v důsledku nemožnosti výkonu jeho práv až do rozhodnutí soudu ve věci samé. 

V druhé kapitole této práce se autor zabýval úpravou předběžných opatření v OSŘ, která 

je základní úpravou pro předběžná opatření. Zákon klade na navrhovatele poměrně vysoké 

požadavky, aby podal návrh formálně i obsahově bez vad a připojil k němu příslušné listiny. V 

případě vad nemá soud jinou možnost, než je odmítnout, aniž by navrhovateli umožnil 

nedostatky návrhu napravit nebo doplnit. S ohledem na krátkou lhůtu, ve které musí soud o 

návrhu rozhodnout, jsou však tyto požadavky zcela pochopitelné a navrhovatel by měl vždy 

návrh připravit s řádnou pečlivostí. 

V den podání návrhu na nařízení předběžného opatření je navrhovatel povinen složit 

jistotu ve výši 10 000 Kč a ve věcech týkajících se podnikatelské činnosti ve výši 50 000 Kč. 

Novelou zákona z roku 2009 došlo k výraznému snížení výše jistoty z důvodu, že původní výše 

jistoty představovala omezení přístupu ke spravedlnosti a soudní ochraně. Avšak výše jistoty 

ve věcech týkající se podnikatelské činnosti ve výši 50 000 Kč považuje autor za zcela 

nedostatečný, a hrozí zneužití institutu předběžného opatření za účelem poškození žalovaného. 

Smyslem jistoty je poskytnout žalovanému jistou záruku k uspokojení škody nebo jiné újmy 

v případě vydání předběžného opatření, které bude následně zrušeno a odradit žalobce ve 

zneužití tohoto institutu. Autor se domnívá, že výše jistoty by měla být navýšena, tak aby 

předběžné opatření nemohlo být tak lehce zneužito, aniž by ale došlo k omezení přístupu 



podnikatelů k soudní ochraně. Autor oceňuje právní úpravu doplatku jistoty, který tento 

nedostatek zmírňuje. Novelou z roku 2017 se zákonodárce pokoušel institutem doplatku jistoty 

zamezit podávání opětovných návrhů na nařízení předběžného opatření ve stejné věci a 

požadující stejnou nebo obdobnou úpravu poměrů účastníků. Autor se domnívá, že tato novela 

nemění nijak významně do té doby platnou právní úpravu doplatku jistoty a jako nedostatek 

současné právní úpravy poukazuje na absenci úpravy omezení horní hranice doplatku jistoty a 

způsobu určení výše doplatku jistoty. Dále autor navrhuje, zda by nebylo vhodnější opětovné 

návrhy na nařízení předběžného opatření řešit obdobně jako insolvenční návrhy, které byly 

odmítnuty pro jejich zjevnou nedůvodnost. Soud by takový návrh nejen odmítl pro zjevnou 

bezdůvodnost, ale mohl by navrhovateli uložit i finanční pokutu a omezit jeho možnost znovu 

podat obdobný návrh po určitou dobu. 

Autor této práce považuje také za problematické to, že současná právní úprava řízení o 

nařízení předběžného opatření zcela zbavuje účastníka, proti kterému směřuje návrh na nařízení 

předběžného opatření, práva být slyšen. Vzhledem ke krátké lhůtě, ve které musí soud o návrhu 

rozhodnout, navrhuje autor stanovit možnost slyšení účastníka jako fakultativní. Připadá zde 

v úvahu také možnost prodloužení lhůty, ve které musí soud o návrhu rozhodnout. 

Autor hodnotí pozitivně, že se rozhodovací praxe soudů ustálila na výkladu ustanovení 

§ 169 odst. 2 OSŘ ve smyslu, že rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nemusí obsahovat 

odůvodnění. Takové rozhodnutí nemůže obsahovat jiné důvody než ty již uvedené v návrhu. 

V třetí kapitole práce se zaměřuje autor na zvláštní předběžná opatření upravená v ZŘS. 

Autor pozitivně hodnotí přijetí zákona o zvláštních řízeních soudních, v jehož důsledku došlo 

k přesunutí úpravy zvláštních předběžných opatření do tohoto zákona. Rekodifikací procesního 

práva se podařilo vyřešit dosavadní problémy s právní úpravou zvláštních předběžných 

opatření, na které se na rozdíl od obecných předběžných opatření vázaly různé výjimky. 

Vyčleněním úpravy zvláštních předběžných opatření se zajistil specifický přístup, který je pro 

zvláštní předběžná opatření nezbytná. Avšak zde hrozí, že právní úprava institutu předběžných 

opatření vyčleněná do řady norem bude nejednotná a matoucí. Další nevýhodou je možný střet 

mezi OSŘ a obecnými ustanoveními v ZŘS. Za velký nedostatek současné právní úpravy 

považuje autor též absenci definice pojmu domácího násilí, která by měla být zařazena přímo 

do ZŘS. 
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Předběžná opatření v civilním řízení 

Abstrakt 

Předběžné opatření je procesním institutem, jehož cílem je zamezit případným 

negativním důsledkům do právní sféry navrhovatele, ke kterým by mohlo dojí v důsledku 

nemožnosti výkonu práv až do rozhodnutí ve věci samé. Jedná se o často využívaný procesní 

institut, který může zajistit rychlou avšak pouze provizorní úpravu poměrů účastníků řízení. 

Autor rozčlenil práci do tří kapitol. V první kapitole se autor věnuje pojmu předběžného 

opaření, jeho podstaty a rozlišení různých druhů předběžných opatření. K pochopení smyslu 

předběžných opatření se věnoval autor v druhé části této kapitoly historickému vývoji 

předběžných opatření. 

Nejvíce pozornosti věnoval autor druhé kapitole, ve které se zabýval úpravou 

předběžných opatření v OSŘ. Tato úprava je základní úpravou předběžných opatření a užije se 

subsidiárně pro zvláštní předběžná opatření upravená v ZŘS. Autor se zde podrobně zabýval 

všemi aspekty obecných předběžných opatření, zejména obecnými předpoklady nařízení 

předběžných opatření, procesním postupem od podání návrhu až po vydání rozhodnutí o návrhu 

a možností podat proti rozhodnutí opravné prostředky. 

V třetí kapitole se zabýval autor předběžnými opatřeními upravenými v ZŘS. Tato 

kapitola je rozdělena do dvou hlavních podkapitol, a to podkapitola o předběžném opatření ve 

věci proti domácímu násilí a podkapitola o předběžném opatření upravující poměry dítěte. 

V této kapitole se autor zaměřil zejména na odlišnosti právní úpravy zvláštních předběžných 

opatření od obecných a jejich rozdílné využití v praxi. 

V závěru této práce shrnuje autor své poznatky a poukazuje jak na pozitiva současné 

právní úpravy předběžných opatření tak i jejich nedostatky. Autor zde uvádí své návrhy de lege 

ferenda, které by snad mohly pomoct vyřešit některé problémy právní úpravy předběžných 

opatření. 

  



 

Interim measures in civil proceedings 

Abstract 

An interim measure is a procedural institute, which aims to prevent possible negative 

consequences to the legal sphere of the applicant in case he would not be able to exercise his 

rights until the court’s final decision is made. This is a frequently used procedural institute, 

which can ensure a quick but only temporary adjustment of the conditions of the participants in 

the legal proceedings.  

The author divided the thesis into three chapters. In the first chapter, the author deals 

with the concept of interim measures, its nature and the distinction of different types of interim 

measures. To understand the meaning of interim measures, the author focused in the second 

part of this chapter on the historical development of interim measures.  

The second chapter is most crucial because it focuses on the interim measures in Civil 

Code Procedure. The legal regulation of the general interim measures can be used for special 

interim measures as an alternative to their regulation in Special Court Proceedings. The author 

dealt in detail with all aspects of general interim measures, in particular the general 

preconditions for ordering interim measures, the procedural process from the filing of the 

application to the issue of the decision and the possibility to appeal against the decision.  

In the third chapter, the author dealt with the interim measures regulated in Special Court 

Proceedings. This chapter is divided into two main sub-chapters, the first sub-chapter is about 

interim measures issued in cases of the protection from domestic violence and the second sub-

chapter is about interim measures issued in cases where a minor child is found to be without 

any care or is in peril of its life. In this chapter, the author focused mainly on the difference 

between the legal regulation of special interim measures and general ones and the difference of 

their application in practice. At the end of this work, the author summarizes his findings and 

points out both the positives of the current legislation of interim measures and their 

shortcomings. The author presents some proposals to amend the law, which will hopefully help 

to solve the problems of the legal regulation of interim measures. 
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