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Úvod
Předběžná opatření jsou v demokratickém právním státě nezastupitelným institutem, neboť
představují důležitý aspekt soudní ochrany práv. Jejich mimořádná role spočívá v poskytování
rychlé ochrany subjektivních práv v takových situacích, kdy by vyčkávání na rozhodnutí v řízení
ve věci samé představovalo hrozbu nebezpečí z prodlení. Současně je však tato ochrana za každých
okolností pouze dočasná, přičemž k definitivnímu uspořádání právních vztahů má dojít právě až
rozhodnutím v řízení ve věci samé. Specifikem předběžného řízení je nevyhnutelná modifikace
pravidel a zásad, které jsou civilnímu procesu vlastní, a to v zájmu rychlého a efektivního postupu
soudu.
Téma předběžných opatření autorka zvolila jako téma své diplomové práce, neboť ji
zaujalo již v průběhu studia zejména tím, že představuje průřezový institut, který lze využít takřka
ve všech oblastech soukromého práva; namátkou lze zmínit právo obchodních korporací, právo
duševního vlastnictví, právo sportovní nebo právo rodinné. Dalším důvodem výběru tohoto tématu
je skutečnost, že jde o v praxi hojně využívaný institut.
Cílem této diplomové práce je představit českou právní úpravu institutu předběžných
opatření, a to jak obecného předběžného opatření upraveného v občanském soudním řádu, tak
dvou zvláštních předběžných opatření upravených v zákonu o zvláštních řízeních soudních. Nadto
bylo snahou autorky konfrontovat platnou právní úpravu s požadavky plynoucími z práva na
spravedlivý proces ve smyslu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
Předběžná opatření podle insolvenčního zákona 1 autorka ponechala stranou s ohledem na jejich
četná specifika a rozsah této diplomové práce.
Diplomová práce je členěna na čtyři kapitoly. První kapitola je věnována obecným
výkladům. Jsou v ní vyloženy charakteristické rysy společné všem předběžným opatřením a
modifikace zásad uplatňujících se v předběžném řízení. Dále je v kapitole nastíněno dělení
předběžných opatření v závislosti na různých kritériích. Druhá kapitola je stěžejní částí práce,
neboť představuje obecnou úpravu předběžných opatření zakotvenou v občanském soudním řádu.
Třetí kapitola se pak věnuje zvláštním předběžným opatřením, jmenovitě předběžnému opatření
ve věci ochrany proti domácímu násilí a předběžnému opatření upravujícímu poměry dítěte. Cílem
výkladu v této kapitole nebylo podání vyčerpávajícího výkladu úpravy těchto předběžných
opatření, ale zejména nástin jejich hlavních rysů a zdůraznění odlišností od obecných předběžných
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opatření. Čtvrtá a poslední kapitola poukazuje na konkrétní problematické aspekty platné právní
úpravy, které ve svém důsledku můžou vést k zásahu do práva na spravedlivý proces účastníka
řízení.
Při zpracování diplomové práce autorka čerpala především ze zákonné úpravy, české
komentářové literatury a odborných monografií, přičemž v případech nejednoznačného výkladu
konkrétních ustanovení je problematika vyložena z více úhlů pohledu. Zásadním zdrojem pro
výklad jednotlivých zákonných ustanovení představovala též judikatura Ústavního soudu a
obecných soudů.
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1. Obecné výklady o institutu předběžných opatření
Předběžná opatření jsou jedním z tradičních institutů civilního procesu. Jejich právní
úpravu lze naleznout především v zákoně č. 99/1963 Sb., občanském soudním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“). Vedle této obecné úpravy však právní úprava zakotvuje i
zvláštní předběžná opatření, která mají svá specifika, kterými se od obecné úpravy v OSŘ odlišují.
Těmito jsou zejména předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí a předběžné
opatření upravující poměry dítěte podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZŘS“). Dále je vhodné zmínit zvláštní úpravu předběžných
opatření ve věcech podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.

1.1. Charakteristika předběžných opatření
Hlavním účelem institutu předběžných opatření je efektivní ochrana ohroženého či
porušeného práva toho, kdo jeho nařízení navrhne (navrhovatele), a to v případě, kdy není,
zejména z důvodu časové naléhavosti, k ochraně daného práva vhodné využít cestu klasického
civilního řízení 2. Z uvedeného lze vyvodit, že charakteristickým znakem řízení o předběžných
opatření je mimo jiné rychlost při poskytování ochrany právu.
Prostřednictvím předběžných opatření je zasahováno do právního postavení účastníků
řízení, kdy je na jedné straně poskytnuta ochrana právu účastníka (ve sporném řízení navrhovatele)
a na straně druhé je jinému účastníku (ve sporném řízení odpůrci) za tímto účelem uložena určitá
povinnost. Jak vyplývá z judikatury Ústavního soudu, není taková ochrana práv jednoho účastníka
bezmezná. Ochrana práva navrhovatele může být poskytnuta jedině za dodržení ústavně
zaručených práv odpůrce, tedy účastníka, vůči němuž návrh na nařízení předběžného opatření
směřuje. I ochrana odpůrce však má své meze; nemůže dosahovat takové míry, aby v jejím
důsledku byla prakticky znemožněna ochrana oprávněných zájmů druhé strany. 3
Charakter dočasného omezení práv odpůrce a potenciální újma vzniklá odpůrci nařízením
předběžného opatření musí současně splňovat podmínku přiměřenosti vůči tvrzenému porušení
práva navrhovatele. Pokud by předběžné opatření bylo nepřiměřené, nebylo by možné návrhu na
jeho nařízení pro překročení zákonných podmínek vyhovět. 4
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Dalším charakteristickým rysem předběžných opatření je jejich prozatímní povaha neboli
časová omezenost, dočasnost. Poměry účastníků jsou předběžným opatřením totiž upraveny toliko
dočasně; dlouhodobé či dokonce trvalé omezení práv účastníků je vyloučeno.
Současně je výrazným prvkem předběžného řízení jeho vztah k řízení ve věci samé, když
je předpokládáno, že o věci samé bude rozhodnuto v klasickém civilním řízení, a to ať už v řízení
budoucím nebo v řízení probíhajícím paralelně s řízením o předběžném opatření. Účelem řízení o
předběžném opatření je výhradně dočasná úprava poměrů účastníků řízení nebo zabránění zmaření
výkonu soudního rozhodnutí; v samotném řízení o předběžném opatření tak ve věci samé není
nikdy rozhodováno. 5 Jinými slovy, nařízením předběžného opatření nemá navrhovatel dosáhnout
toho, čeho má být dosaženo až pravomocným rozhodnutím v řízení o věci samé. Judikatura však
formulovala četné výjimky z tohoto pravidla, neboť v praxi někdy vyvstávají situace, kdy
předběžnou ochranu lze poskytnout jedině uložením povinnosti v zásadě shodné s povinností, jejíž
uložení se navrhovatel domáhá v řízení ve věci samé. Ač by se mohlo zdát, že takové předběžné
opatření předjímá rozhodnutí ve věci samé, není tomu tak – i v těchto případech má předběžné
opatření totiž účinky toliko dočasné, trvající pouze do vydání rozhodnutí ve věci samé, které může
ostatně právní poměry účastníků upravit zcela jinak než předběžné opatření. 6
Jako příklad lze uvést předběžné opatření, kterým se navrhovatel domáhá, aby se odpůrce
zdržel jednání, které naplňuje znaky nekalé soutěže. Návrh na nařízení předběžného opatření bude
směřovat k zákazu tohoto jednání, přičemž tento zákaz bude i předmětem uplatněného
zdržovacího nároku v žalobě. 7 Podobným příkladem bude situace, kdy dodavatel díla v případě
zrušení smlouvy odstoupením od smlouvy ze strany navrhovatele odmítá věc (dílo) předat novému
dodavateli, nebo situace, kdy pronajímatel svémocně brání nájemci v přístupu do pronajatých
prostor. 8
Lze shrnout, že předběžná opatření jakožto opatření vyvolávající vždy pouze dočasné
účinky zpravidla nepředjímají výsledek řízení ve věci samé, avšak zajišťuje se jimi, aby konečné
rozhodnutí mohlo mít vůbec reálný význam. 9
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1.2. Zásady řízení o předběžném opatření
Civilní proces, stejně jako každé další právní odvětví, je ovládán určitými obecnými
zásadami, které jsou nadány vysokým stupněm obecnosti a které nejsou vázány k jednotlivým
institutům, nýbrž prostupují napříč celým právním odvětvím. V procesu interpretace a aplikace
práva však dochází při užití těchto obecných právních zásad k jistým modifikacím, a to
v návaznosti na konkrétní institut, při jehož realizaci je daná zásada uplatněna. U předběžných
opatření toto s ohledem na jejich specifické vlastnosti a účel platí obzvlášť.
Již ze samotného účelu a smyslu institutu předběžných opatření, kterým je rychlé a
efektivní prosazení práva, vyplývá požadavek, aby ochrana práv byla poskytována co
nejefektivněji; v souladu se zásadou efektivity jsou v právní úpravě zakotvena četná procesní
ulehčení a zvýhodnění na straně navrhovatele. Takovým zvýhodněním je například skutečnost, že
soudu postačí pouhé osvědčení skutečností tvrzených v návrhu, tedy jejich doložení tak, že se
soudu bude jevit jako převažující pravděpodobnost. Na rozdíl od obecného řízení není v řízení o
předběžném opatření požadován tzv. plný důkaz, tedy takový důkaz, jehož pravděpodobnost
hraničí s jistotou. Osvědčování souvisí i se zásadou rychlosti, které je v řízení o předběžných
opatřeních přičítán zvláštní význam, neboť jedním z charakteristických rysů předběžných opatření
je právě rychlost, respektive odstranění nevýhody hlavního řízení spočívající ve značné délce
řízení.
Specifickou zásadou řízení o předběžném opatření je zásada, kterou lze označit jako
moment překvapení odpůrce. 10 V mnohých případech je návrh na nařízení předběžného opatření
podán z důvodu ztěžování či maření realizace navrhovatelova práva odpůrcem. Aby byla
předběžná ochrana skutečně efektivní, je vyloučeno, aby se odpůrce o předběžném opatření
dozvěděl dříve, než dojde k jeho nařízení. V opačném případě by totiž mohl své jednání směřující
k maření či ztížení realizace navrhovatelova práva uspíšit. Ze stejného důvodu obsahuje OSŘ
zvláštní úpravu doručování negativního usnesení o předběžném opatření, tedy takového, kterým
je návrh na nařízení předběžného opatření zamítnut, odmítnut nebo kterým bylo řízení zastaveno.
Takové usnesení je doručováno pouze navrhovateli, a to právě z důvodu zachování momentu
překvapení odpůrce. Postup odůvodněný zachováním momentu překvapení odpůrce představuje
určité počáteční procesní znevýhodnění odpůrce, které je však kompenzováno jednak zakotvením
zvýšené odpovědnost navrhovatele za náhradu škody a jiné újmy podle ust. § 77a OSŘ, jednak
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zakotvením institutu jistoty skládané navrhovatelem k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy,
která by předběžným opatřením vznikla.
Moment překvapení odpůrce má vliv na další zásady, které jsou v jeho důsledku
modifikovány. Jde především o zásadu rovnosti zbraní, která je v první fázi řízení narušena
v neprospěch odpůrce. 11 Rovnost zbraní se v zásadě neuplatňuje až do chvíle, kdy se odpůrci
dostane slyšení.
Konečně zásada ústnosti jednání, další ze zásad typických pro civilní proces, je v řízení o
předběžném opatření téměř úplně potlačena.

1.3. Druhy předběžných opatření
Předběžná opatření je možné s ohledem na různá hlediska dělit. Jako nejfrekventovanější
se jeví dělení vyplývající ze systematiky právní úpravy. Z tohoto hlediska lze předběžná opatření
dělit na obecná předběžná opatření dle OSŘ a na zvláštní předběžná opatření dle ZŘS.
Výrazným rysem obecných předběžných opatření, na jehož základě je lze odlišit od
zvláštních předběžných opatření dle ZŘS, je vedle samotné systematiky právní úpravy skutečnost,
že je lze nařídit v souvislosti s jakýmkoliv, byť jen předpokládaným, řízením. Znamená to, že
hlavní řízení může mít charakter jakéhokoliv řízení. Tato obecná předběžná opatření lze dále
z hlediska časového rozlišit na předběžná opatření nařízená před zahájením řízení ve věci samé
podle ust. § 74 odst. 1 OSŘ a předběžná opatření nařízená po zahájení řízení ve věci samé podle
ust. § 102 OSŘ. Toto rozlišení má zejména praktický význam, neboť je nutné, aby návrh na
nařízení předběžného opatření podaný po zahájení řízení byl přiřazen k již existující spisové
značce věci, ve které je podán. V opačném případě by mohlo dojít k nežádoucí situaci, kdy by
návrh na nařízení předběžného opatření podaný po zahájení řízení posuzoval jiný soudce než ten,
který rozhoduje v hlavním řízení, jehož se návrh týká. 12
Od obecných předběžných opatření pak odlišujeme zvláštní předběžná opatření dle ZŘS,
jmenovitě předběžná opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí podle ust. § 400 a násl. ZŘS
a konečně předběžná opatření upravující poměry dítětě podle ust. § 452 a násl. ZŘS.
Jirsa rozlišuje předběžná opatření odlišně. Předně vymezuje kategorii rychlých
předběžných opatření, jimiž jsou jednak vyhlašovaná předběžná opatření podle ust. § 76c OSŘ a

Zásadě rovnosti zbraní a její modifikaci se blíže věnuje 4. kapitola věnující se předběžným opatřením v kontextu
práva na spravedlivý proces.
12
JIRSA, J. In: JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1 – 78g občanského
soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 451.
11
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jednak zvláštní předběžná opatření dle ZŘS. Všechna ostatní tzv. prostá (obyčejná) předběžná
opatření pak tvoří zbytkovou kategorii. 13
Někteří autoři, např. Hrnčiřík, však považují výše popsané, v české literatuře nejužívanější
dělení předběžných opatření na obecná a zvláštní za nevhodné s ohledem na rozlišovací kritérium,
kterým je zejména vázanost obecného předběžného opatření na kterékoliv řízení. Hrnčiřík svoji
argumentaci opírá o několik konkrétních příkladů, které odhalují určitou zjednodušenost tohoto
dělení. Prvním případem je předběžné opatření dle ust. § 76 odst. 1 písm. a) OSŘ, dle tradičního
dělení tedy předběžné opatření obecné, kterým může být účastníku uloženo, aby v nezbytné míře
platil výživné. Vázanost takového předběžného opatření na jiné řízení než na řízení o výživné je
však podle Hrnčiříka v tomto případě prakticky vyloučena. Naopak zvláštní předběžné opatření ve
věci ochrany proti domácímu násilí podle ust. § 400 a násl. ZŘS není spjato s jedním konkrétním
řízením; může být nařízeno v souvislosti s řízením o rozvod manželství, ale i například s řízením
o vypořádání společného jmění manželů. 14
V německy mluvících zemích a německé komentářové literatuře jsou předběžná opatření
tradičně dělena na předběžná opatření zajišťující v pravém slova smyslu, předběžná opatření
zatímní (regulující) a předběžná opatření zatímní (regulující) s efektem plnění 15, přičemž posledně
jmenovanému typu někteří autoři 16 nepřikládají větší váhu a řadí je mezi zatímní (regulující)
předběžná opatření.
Zajišťující předběžná opatření v pravém slova smyslu jsou taková předběžná opatření,
která slouží výhradně k zajištění konkrétního nároku navrhovatele, nikoliv k jeho uspokojení.
Nařízením zajišťujícího předběžného opatření tak dojde k určité konzervaci stavu popsaného
v návrhu na jeho nařízení. 17 Příkladmo lze uvést situaci, kdy soud předběžným opatřením nařídí
odpůrci složit určitou částku do soudní úschovy či odpůrci zakáže disponovat jeho majetkem.
U zatímního (regulujícího) předběžného opatření naproti tomu vedle pouhého zajištění
nároku navrhovatele přistupuje též jistý sporný právní poměr. Jeho podstatou tak je nutnost
prozatímní úpravy zejména z důvodu hrozícího nebezpečí (např. u předběžného opatření ve věcech
domácího násilí) nebo za situace, kdy dosavadní stav výrazně zasahuje v negativním smyslu do

JIRSA, J. In: JIRSA a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1 – 78g občanského soudního
řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 451.
14
HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 38.
15
HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 38 – 43.
16
Např. Wolf-Dietrich Walker, německý právník a profesor Univerzity Justuse Liebiga Gießen.
17
PAULUS, C. Zivilprozessrecht. Erkenntnisverfahren, Zwangvollstreckung und Europäisches Zivilprozessrecht. 4.
přepracované a aktualizované vydání. Heidelberg: Springer, 2010, s. 320.
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práva navrhovatele (např. předběžné opatření upravující způsob užívání bytu). 18 Je tak vytvořen
jistý dočasný režim, jejž jsou účastníci povinni dodržovat a v jehož mantinelech jsou povinni se
pohybovat.
Třetím typem předběžných opatření, se kterým se lze setkat v německé právnické literatuře,
jsou zatímní předběžná opatření s efektem plnění. Jde o taková předběžná opatření, u nichž
nepostačí pouhé zajištění nebo prozatímní uspořádání právních poměrů soudem, neboť je
prokazatelně přítomna nutnost rychlého uspokojení nároku. Navrhovatel tak nařízením takového
předběžného opatření dosáhne toho, čeho by jinak dosáhl až ve věci samé. 19 Typickým příkladem
je předběžné opatření, kterým je upraveno výživné – jak v řízení o předběžném opatření, tak
v řízení ve věci samé navrhovatel dosáhne jistého plnění, zde splátek výživného. Dalšími příklady
zatímních předběžných opatření s efektem plnění mohou být předběžné opatření nařizující
vyklizení bytu nebo předběžné opatření, jímž se nařizuje obnova dodávek elektrické energie či
vody. 20 Zatímní předběžná opatření s efektem plnění úzce souvisí s problematikou vztahu řízení o
předběžném opatření a řízení ve věci samé. 21

PAULUS, C. Zivilprozessrecht. Erkenntnisverfahren, Zwangvollstreckung und Europäisches Zivilprozessrecht. 4.
přepracované a aktualizované vydání. Heidelberg: Springer, 2010, s. 320.
19
HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 40.
20
PAULUS, C. Zivilprozessrecht. Erkenntnisverfahren, Zwangvollstreckung und Europäisches Zivilprozessrecht. 4.
přepracované a aktualizované vydání. Heidelberg: Springer, 2010, s. 321.
21
Vztahu předběžného řízení k řízení ve věci samé se autorka věnuje v kapitole 1.1.
18
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2. Obecná předběžná opatření podle OSŘ
Úprava předběžných opatření obsažená v OSŘ je roztříštěná. Tvoří ji jednak ust. § 74
– § 77a části druhé OSŘ („činnost soudu před zahájením řízení“), která upravují předběžné
opatření nařízené před zahájením řízení ve věci samé, jednak ust. § 102 OSŘ zakotvené v části
třetí OSŘ („řízení v prvním stupni“), které upravuje předběžné opatření nařízené po zahájení řízení
ve věci samé.
Tato nesystematická úprava v praxi tvoří výkladové nejasnosti, a to zejména s ohledem na
absenci ustanovení, která by stanovila pravidla subsidiarity. Hrnčiřík za využití komparativního
výkladu, kdy srovnává úpravu obsaženou v OSŘ s úpravou rakouskou a německou, dochází
k závěru, že je vhodné subsidiárně aplikovat ustanovení části OSŘ o nalézacím řízení (část první
a část třetí OSŘ). V otázkách výkonu usnesení, kterým se nařizuje předběžné opatření, je však na
místě subsidiární aplikace ustanovení části šesté OSŘ, která upravuje výkon rozhodnutí. 22
Předběžné opatření může být nařízeno jak v řízení před soudem prvního stupně, tak v řízení
před soudem odvolacím. 23

2.1. Důvody nařízení předběžného opatření
Nařízení předběžného opatření je vždy fakultativní. 24 Lze ho nařídit v případě, kdy
vyvstane jeden ze zákonných důvodů, na jejichž základě se lze nařízení předběžného opatření
domoci. Zajišťovací důvody jsou dle ust. § 74 odst. 1 OSŘ dva.
Prvním zajišťovacím důvodem je potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků, kdy je ochrana
poskytována ve velice širokém spektru případů, přičemž odpůrci, případně třetí osobě za
podmínek stanovených ust. § 76 odst. 2 OSŘ je k ochraně navrhovatelova práva vždy uložena
povinnost. 25 Jak jsem již uvedla v kapitole 1.1., je soud povinen v každém jednotlivém případě
vyvažovat zájmy stran. Pouze dojde-li k závěru, že naléhavost zajišťovacího důvodu převažuje
nad újmou, která vznikne nařízením předběžného opatření odpůrci, může předběžné opatření
nařídit. 26
Pod tento zajišťovací důvod lze subsumovat zejména hrozící násilí, hrozící
nenapravitelnou škodu či újmu a případy, kdy jedné straně hrozí podstatná nevýhoda. Předběžné

HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 36.
LEVÝ, J. In: SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 430.
24
Ust. § 74 odst. 1 OSŘ ve spojení s ust. § 102 odst. 1 OSŘ („může“).
25
Tyto povinnosti jsou demonstrativně vymezeny v ust. § 76 odst. 1 OSŘ.
26
HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 175.
22
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opatření je možné nařídit i v případě, že dojde k realizaci hrozícího násilí, škody či jiné újmy nebo
podstatné nevýhody, a je tak již založen nový protiprávní stav. Konečně lze jmenovat i situace,
kdy se navrhovatel ocitá v existenčním ohrožení. Právě do posledně uvedené kategorie spadá
mimo jiné i ztráta pracovní odměny a nedostatek výživného, tedy zajišťovací důvody výslovně
uvedené v ust. § 76 odst. 1 písm. a) a písm. b) OSŘ. 27
Druhým zajišťovacím důvodem je obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí.
K samotnému ohrožení výkonu rozhodnutí přitom dojít nemusí, stačí pouhá navrhovatelova obava
z ohrožení či podstatného ztížení realizace výkonu soudního rozhodnutí. 28 Ohrožení či podstatné
ztížení realizace výkonu soudního rozhodnutí pak může spočívat jednak ve zmenšení majetku
odpůrce, jednak i v různorodých jednáních odpůrce, kterými směřuje ke kvalitativnímu zhoršení
struktury svého majetku s cílem ztížit či dokonce znemožnit budoucí výkon rozhodnutí. 29
Z důvodu obavy z ohrožení výkonu rozhodnutí lze zajistit nároky peněžité i nepeněžité.
Jako příklad nepeněžitého nároku lze uvést právo na užívání bytové jednotky. Obava z ohrožení
výkonu rozhodnutí zde může spočívat např. v úpravách bytové jednotky ze strany odpůrce, které
znemožní budoucí výkon rozhodnutí. 30
Navrhuje-li navrhovatel nařízení předběžného opatření z důvodu obavy z ohrožení výkonu
rozhodnutí, nebude posouzen jako dostatečný důvod pro jeho nařízení pouhé tvrzení navrhovatele,
že odpůrce nesplnil svou povinnost (například neuhradil svůj dluh za navrhovatelem). Aby soud
návrh posoudil jako důvodný, musí navrhovatel nadto uvést ještě další skutečnosti, které jeho
obavu z ohrožení výkonu rozhodnutí dále odůvodňují 31 (například skutečnost, že je odpůrce
patologickým hráčem či situace, kdy odpůrce účelově převádí svůj majetek). I zde je však soud
povinen vyvažovat konflikty stran v každém jednotlivém případě. Každé jednání odpůrce, které
by bylo potenciálně způsobilé ohrozit výkon soudního rozhodnutí, tak automaticky nepovede
k nařízení předběžného opatření.
Konečně je vhodné zmínit, že nařízení předběžného opatření pro obavu z ohrožení výkonu
rozhodnutí je v souladu s principem minimalizace zásahu vyloučeno v případě, že má odpůrce
dostatečně velký majetek. Jednání odpůrce je sice teoreticky způsobilé ohrozit výkon rozhodnutí,
ale navrhovatelova pohledávka je dostatečně zajištěna dalším odpůrcovým majetkem. 32

HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 174.
HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 177.
29
Usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 1996, č. j. 9 Co 685/96.
30
LEVÝ, J. In: SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 292.
31
LEVÝ, J. In: SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 292.
32
HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 179.
27
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2.2. Pravomoc, příslušnost a obsazení soudu
Předběžné opatření nařizuje soud, který je k jeho vydání věcně a místně příslušný, je-li
dána pravomoc civilního soudu.
Pravomoc upravuje ust. § 7 OSŘ. Dané ustanovení ohraničuje případy, kdy daná věc spadá
do pravomoci civilních soudů, a to na základě skutečnosti, že projednávaný spor vyplývá z poměrů
soukromého práva. Soud tedy může předběžné opatření nařídit pouze v případě, že se týká věci, o
níž je dána pravomoc soudu k projednání a rozhodnutí věci samé. 33 Není přípustné, aby soud
předběžným opatřením zasahoval do rozhodovací pravomoci správního orgánu. 34
Příslušným k nařízení předběžného opatření je podle ust. § 74 odst. 3 OSŘ soud, který je
příslušný k řízení ve věci samé (k hlavnímu řízení). Pro určení příslušnosti je tak nutno postupovat
podle obecné úpravy příslušnosti soudů. Věcně příslušný tak bude k nařízení předběžného opatření
soud určený podle ust. § 9 OSŘ a místně příslušný bude soud určený podle ust. § 84 a násl. OSŘ.
Pokud navrhovatel podá návrh u věcně či místně nepříslušného soudu, opět se použije obecná
úprava zkoumání příslušnosti a rozhodování o ní zakotvená v části třetí OSŘ, konkrétně v ust. §
104a, je-li návrh podán u věcně nepříslušného soudu, a v ust. § 105, je-li návrh podán u místně
nepříslušného soudu. Platí i pravidlo, že za určitých podmínek je přípustné, aby o návrhu rozhodl
místně nepříslušný soud. 35 Věcně nepříslušný soud však o návrhu nikdy rozhodnout nemůže,
neboť věcná příslušnost je jednou z podmínek řízení, jejichž nedostatek je důvodem pro zrušení
rozhodnutí. 36
Předběžné opatření podle ust. § 74 odst. 1 OSŘ nařizuje před zahájením řízení ve věci samé
předseda senátu, a to ve věcech, které přísluší senátu. V ostatních případech o návrhu rozhoduje
samosoudce. 37 V případě návrhu podaného po zahájení řízení ve věci samé podle ust. § 102 odst.
1 OSŘ však ve věcech příslušejících senátu rozhoduje o návrhu senát, nikoli pouze jeho předseda.
V ostatních případech o návrhu rozhoduje vždy samosoudce. 38

ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné.
Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 246.
34
HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 184.
35
Ust. § 105 odst. 1 OSŘ.
36
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 8. 1994, č. j. 13 Co 651/94.
37
LEVÝ, J. In: SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 290
38
LEVÝ, J. In: SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 430
33
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2.3. Účastníci řízení a třetí osoby
OSŘ v ust. § 74 odst. 2 vymezuje okruh účastenství v řízení o předběžném opatření.
Účastníkem bude v první řadě vždy osoba podávající návrh na nařízení předběžného opatření, tedy
navrhovatel. Vedle něj budou účastníky dále ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu.
Z uvedeného pravidla vyplývá, že bude-li hlavním řízením řízení sporné dle části třetí
OSŘ, budou účastníky navrhovatel a ten, koho navrhovatel označí jako odpůrce. 39 Bude-li hlavním
řízením řízení ve věci, o níž bylo rozhodnuto jiným orgánem podle části páté OSŘ, budou
účastníky navrhovatel a ti, kdo byli účastníky v řízení před správním orgánem 40. Lze konstatovat,
že zákonodárce zde stejně jako při úpravě příslušnosti zvolil úpravu de facto kopírující hlavní
řízení. Proto je toto ustanovení dle některých autorů obsolentní. 41
V praxi velmi často dochází k případům, kdy je v důsledku nařízení předběžného opatření
zasaženo do práv třetích osob, tedy osob, které nejsou účastníky řízení. Předně je vhodné zmínit
úpravu ust. § 76 odst. 2 OSŘ, podle kterého lze předběžným opatřením uložit povinnost třetí osobě,
a to za podmínky, že to na ní lze spravedlivě žádat. Toto ustanovení míří na situace, kdy je nutná
součinnost třetí osoby k tomu, aby mohl být vůbec realizován samotný obsah předběžného
opatření. Tak soud např. peněžnímu ústavu přikáže, aby nevyplácel peněžní prostředky majiteli
účtu – účastníku, kterému bylo předběžným opatřením zakázáno nakládat s prostředky na účtu
uloženými. Obecně platí, že třetí osobě lze uložit povinnost pouze za předpokladu, že je současně
uložena povinnost i přímo účastníku. 42
K dotčení práv třetích osob však de facto dochází i „mimo řízení“, tedy aniž by soud
rozhodl o povinnostech těchto osob. Příkladem může být situace, kdy dojde ke změně struktury
majetku odpůrce v důsledku předběžného opatření, kterým soud nařídí, aby odpůrce složil určitou
částku do úschovy u soudu, což může mít negativní vliv na postavení některých třetích osob, např.
odpůrcových věřitelů. Pro takové situace platí, že přímý zásah do právní sféry třetí osoby je
nepřípustný. Naopak zásah nepřímý, tedy takový, který primárně zasahuje do práv odpůrce, ale
v jehož důsledku je současně dotčeno právní postavení třetí osoby, je v zásadě přípustný. 43
V souladu s judikaturou Ústavního soudu lze konstatovat, že v případech, kdy by zájem třetí osoby

Ust. § 90 OSŘ.
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na nevydání, případně zrušení předběžného opatření převažoval nad zájmem navrhovatele
sledovaným vydáním předběžného opatření, je nutné zabránit vydání předběžného opatření či již
vydané předběžné opatření zrušit. 44

2.4. Návrh na nařízení předběžného opatření, jeho náležitosti a vady
V souladu s dispoziční zásadou lze předběžné opatření dle OSŘ nařídit jedině na návrh. Soud
tedy nebude nikdy postupovat z úřední povinnosti, jako činí při některých postupech dle ZŘS.
Zákon stanovuje na návrh jisté požadavky. Předně musí návrh obsahovat obecné náležitosti
podání, které vymezuje OSŘ v ust. § 42 odst. 4, podle kterého „musí být z podání patrno, kterému
soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.“
Kromě náležitostí obecných však OSŘ v ust. § 75 odst. 2 vymezuje u předběžných opatření
širší okruh náležitostí, které musí návrh obsahovat, a to konkrétně „jméno, příjmení a bydliště
účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné
organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců,
vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu
obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují
předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá;
ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti musí návrh
dále obsahovat identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) právnické osoby,
identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné
k identifikaci účastníků řízení.“
Dle ust. § 76 odst. 3 OSŘ je navrhovatel též povinen připojit k návrhu listiny, jichž se
dovolává. Prostředkem osvědčení ale nemusí být výhradně listiny; navrhovatel může označit též
jiné prostředky osvědčení. Příkladem lze uvést ohledání na místě samém. Omezení uplatnění
prostředků osvědčení na listiny by zakládalo zásah do práva na spravedlivý proces ve smyslu
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „EÚLP“). 45
Kromě výše uvedených náležitostí uložených přímo zákonem musí navrhovatel dále uvést,
jakým návrhem (žalobou) bude v budoucnu svůj nárok uplatňovat v řízení ve věci samé – musí
tedy vymezit předmět řízení. Bez této informace soud totiž nemůže posoudit, zda došlo k naplnění
některého z důvodů pro nařízení předběžného opatření, tedy potřeby zatímní úpravy poměru
účastníků nebo obavy z ohrožení výkonu rozhodnutí. Současně je důležité zmínit, že jedině za

44
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Nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2007, sp. zn. I. ÚS 676/06.
HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 188.
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předpokladu, že navrhovatel uvede tuto informaci, bude soud moci postupovat dle ust. § 76 odst.
3 OSŘ, dle kterého soud spolu s nařízením předběžného opatření uloží navrhovateli, aby ve lhůtě,
kterou mu určí, podal u soudu návrh na zahájení řízení. 46 S ohledem na výše uvedené musí tedy
navrhovatel uvést, zda bude řízení o předběžném opatření následovat žaloba na určení, kdy
navrhovatel uvede konkrétní právo, které bude předmětem hlavního řízení, nebo žaloba na plnění,
přičemž navrhovatel uvede důvod požadovaného plnění. 47
Další náležitosti již jsou fakultativní, jejich uvedení v návrhu je tedy ponecháno na vůli
navrhovatele. Mezi ně patří zejména navrhovatelem konkrétně formulovaný výrok a popis
rozhodných skutečností v případě, že navrhovatel splňuje podmínky pro neplacení jistoty.
Podle ust. § 75a OSŘ odmítne soud návrh na nařízení předběžného opatření, který neobsahuje
všechny náležitosti či který je neurčitý nebo nesrozumitelný, a to v případě, že pro tyto nedostatky
nelze v řízení pokračovat. Toto ustanovení OSŘ je speciální vůči ust. § 43 OSŘ. Soud tedy v řízení
o návrhu nikdy nevyzývá navrhovatele k opravě či k doplnění podání. Důvodem této úpravy je
zejména existence krátké sedmidenní lhůty pro vydání rozhodnutí o návrhu. V případě některých
méně závažných vad, které nebrání v pokračování řízení, však soud návrh neodmítne, protože
striktní formalistická aplikace ust. § 75a OSŘ by zakládala zbytečné překážky uplatnění práva na
předběžnou ochranu. Jako příklad takové méně závažné vady lze uvést absenci identifikačního
čísla v označení odpůrce. 48
Usnesení o odmítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření má dvojí charakter. Předně se
jím končí řízení, aniž by bylo projednáno meritum věci – odmítnutí návrhu tedy nezakládá
překážku věci pravomocně rozhodnuté a navrhovatel může podat nový návrh. Druhým
charakteristickým znakem je podrobné odůvodnění. Soud v usnesení uvede, v jakých konkrétních
skutečnostech spatřuje vady návrhu. Takové podrobné odůvodnění tedy slouží i jako neformální
„návod“, kterým se navrhovatel může řídit, chce-li podat nový, tentokrát již bezvadný návrh. 49
Usnesení o odmítnutí návrhu je dle ust. § 76g OSŘ vždy doručováno pouze navrhovateli. Je
tomu proto, že odmítnutí návrhu nezakládá překážku věci pravomocně rozhodnuté a navrhovatel
tedy může podat návrh i opětovně, aniž by zmařil moment překvapení odpůrce. Pokud by se
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usnesení o odmítnutí návrhu doručovalo i odpůrci, mohl by totiž odpůrce pro případ podání nového
návrhu směřujícímu proti němu podnikat kroky směřující ke zmaření účelu předběžné ochrany. 50
Pokud byl návrh odmítnut, navrhovatel může jednak, jak již bylo řečeno výše, podat nový
návrh na nařízení předběžného řízení, jednak je proti odmítavému usnesení přípustné podat
odvolání. 51 V této souvislosti je vhodné zmínit souvislost s ust. § 210a OSŘ, které řadí usnesení o
odmítnutí návrhu mezi rozhodnutí, o kterých lze rozhodnout prostřednictvím autoremedury, tedy
s využitím možnosti změny napadeného rozhodnutí přímo soudem prvního stupně za podmínky,
že odvolání v plném rozsahu vyhoví.

2.5. Jistota a její doplatek
Pokud navrhovatel podá k soudu návrh na nařízení předběžného opatření, které je
nepochybně způsobilé zasáhnout citelným způsobem do práv odpůrce, je nutné, aby zákon určitým
způsobem zajistil náhradu případné škody či jiné újmy, a tím poskytoval odpůrci určitou
kompenzaci za jeho zhoršené procesní postavení. Toho je dosaženo prostřednictvím institutu
jistoty, neboť peněžní prostředky, které navrhovatel složí jako jistotu, slouží k zajištění nároku na
náhradu škody či jiné újmy, která by v důsledku nařízení předběžného opatření odpůrci, případně
třetí osobě mohla vzniknout. Současně zákonný požadavek složení jistoty zajišťuje, aby
navrhovatel možnosti podat návrh na nařízení předběžného opatření nezneužíval a zdržel se
podávání návrhů s primárním cílem šikany odpůrce.
Dle ust. § 75b odst. 1 OSŘ je totiž navrhovatel k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy,
která by mohla vzniknout předběžným opatřením, povinen složit jistotu ve výši 10.000 Kč a ve
věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50.000
Kč. V případě, že návrh podalo více navrhovatelů, jsou povinni jistotu složit společně a nerozdílně.
Navrhovatel je povinen danou částku složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na
nařízení předběžného opatření, tedy bez výzvy či jiného upomenutí soudu. 52 Toto pravidlo může
činit v praxi obtíže, se kterými se vypořádávali mnozí navrhovatelé. Ani soudy ve své rozhodovací
praxi nevykládají dané pravidlo jednotně. Autorka této práce se domnívá, že striktní jazykový
výklad daného ustanovení by představoval nadměrný formalismus a nebyl by v souladu se
smyslem a účelem zákonné úpravy. Souhlasí proto s názorem Jirsovým, že „i když (…) není jistota
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přímo u soudu složena, je třeba vykládat tento pojem tak, že za složení se považuje i jiný způsob
než hotovostní platba v pokladně soudu, z něhož je zřejmé, že platba byla na účet soudu skutečně
poukázána. Jestliže zákon na jedné straně umožňuje navrhovateli, aby se na soud obrátil
s návrhem na předběžné opatření, které se po jeho vydání ihned, to znamená i mimo pracovní dobu
soudu, vyhlásí, je třeba mu také umožnit, aby mohl složit jistotu v době, kdy je pokladna soudu
mimo provoz.“ 53 Objevují se však i závěry restriktivnější, pro navrhovatele méně příznivé, kdy
soud považuje jistotu za včasně složenou výhradně v případě, že byla nejpozději v den podání
návrhu připsána na účet soudu. 54
Výše uvedené se však neuplatní bezvýjimečně. V souladu se zásadou rovného přístupu
k soudu je třeba zajistit, aby všechny osoby měly přístup k soudu, a to bez ohledu na své majetkové
možnosti. Proto zákon taxativně vymezuje celkem pět výjimek, kdy navrhovatel není povinen
skládat jistotu. Předně jsou jimi dle ust. 75b odst. 3 OSŘ tři případy, kdy je navrhovatel vždy ex
lege osvobozen od povinnosti složit jistotu 55, a to jde-li o návrh na nařízení předběžného opatření
ve věci výživného, předběžného opatření ve věci pracovní a předběžného opatření ve věci náhrady
újmy na zdraví. Dále dané ustanovení vymezuje další dva případy, kdy je osvobození od
povinnosti složit jistotu spjato s osvědčováním. Je jím jednak případ, kdy navrhovatel osvědčí, a
to spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření, že jsou u něj splněny podmínky pro
osvobození od soudních poplatků ve smyslu ust. § 138 OSŘ, a jednak případ, kdy hrozí nebezpečí
z prodlení, v jehož důsledku by mohla navrhovateli vzniknout újma, přičemž navrhovatel spolu
s návrhem na nařízení předběžného opatření osvědčí, že jistotu bez své viny nemohl složit.
Osvobození od jistoty v těchto dvou případech nenastává ex lege, ale závisí na rozhodnutí soudu.
Soud však o osvobození nerozhoduje samostatným rozhodnutím ani samostatným výrokem;
posuzuje předmětnou otázku jako otázku předběžnou, přičemž se s ní vypořádá v odůvodnění
usnesení, kterým rozhodne o nařízení předběžného opatření. 56
V případě, že navrhovatel jistotu včas nesloží a není osvobozen od povinnosti složit jistotu,
předseda senátu návrh na předběžné opatření usnesením odmítne. 57
Snadno si lze představit, že v praxi vznikne situace, kdy složená jistota v zákonné výši
10.000 Kč (případně 50.000 Kč) bude nedostatečná k náhradě případné škody či jiné újmy. Na
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takové případy pamatuje ust. § 75b odst. 1 OSŘ, které upravuje oprávnění zvýšit jistotu
rozhodnutím soudu. Předseda senátu je oprávněn sám posoudit, zda je dán jeden ze dvou
zákonných důvodů pro zvýšení jistoty. Prvním z těchto důvodů je skutečnost, že složená jistota
zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by předběžným opatřením
mohla vzniknout. Druhým důvodem pak je situace, kdy navrhovatel podává návrh na nařízení
předběžného opatření opětovně, přičemž ve věci týchž účastníků požaduje z obdobných důvodů
stejnou či obdobnou zatímní úpravu poměrů. Tento druhý důvod pro zvýšení jistoty rozhodnutím
soudu byl do OSŘ včleněn zákonem č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Dle důvodové zprávy k tomuto
zákonu byla dosavadní úprava OSŘ nedostatečná, neboť v praxi často docházelo k podávání
návrhů, které měly za cíl pouze zneužití práva, přičemž nebylo výjimečné, že se tak dělo
opakovaně. 58 Komentářová literatura však vůči tomuto kroku zůstává skeptická. Má-li se totiž
jednat o opětovný návrh v téže věci, je nasnadě, že předchozímu návrhu nebylo vyhověno,
případně bylo již nařízené předběžné opatření zrušeno. Pokud navrhovatel svým novým návrhem
sleduje zneužití práva, soud takový návrh pravděpodobně zamítne, tedy nebylo by smysluplné
vyzývat současně navrhovatele ke složení doplatku jistoty. 59
Dojde-li předseda senátu k závěru, že je dán jeden ze dvou výše popsaných důvodů pro
zvýšení jistoty, je povinen navrhovatele bezodkladně vyzvat, aby do tří dnů složil doplatek jistoty
ve výši, kterou předseda senátu stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu. S ohledem na ust. §
75c odst. 2 OSŘ, které stanoví lhůtu sedm dní jako nejzazší lhůtu pro vydání rozhodnutí o návrhu
na nařízení předběžného opatření, je vhodné dodat, že i ke složení doplatku jistoty je předseda
senátu povinen navrhovatele vyzvat nejpozději spolu s usnesením, kterým návrhu (alespoň
částečně) vyhoví. 60
Od postupu popsaného výše, ke kterému může dojít pouze v období do vykonatelnosti
usnesení o nařízení předběžného opatření 61, je třeba odlišit situaci, kdy bylo návrhu vyhověno,

Důvodová zpráva In: VLÁDA. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony. Praha: Poslanecká sněmovna, 2016. Sněmovní tisk 987/0, 7. volební období, s. 24.
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LEVÝ, J. In: SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 302.
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tedy předběžné opatření bylo již nařízeno a je stále účinné. Pak předseda senátu může podle ust. §
76h OSŘ navrhovatele vyzvat ke složení doplatku jistoty, a to ze stejných důvodů jako u zvýšení
jistoty. Významným rozdílem oproti úpravě zvýšení jistoty je i skutečnost, že o uložení doplatku
jistoty lze rozhodnout pouze na návrh toho, komu byla předběžným opatřením uložena povinnost.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro zákonnou úpravu institutu doplatku jistoty je charakteristické
použití soudcovského uvážení. Závisí totiž na úvaze soudce, jak vyhodnotí přítomnost zákonného
důvodu pro složení doplatku jistoty, případně jak posoudí důvodnost návrhu toho, komu byla
předběžným opatřením uložena povinnost, a zda tedy navrhovatele ke složení doplatku vůbec
vyzve.
Soudcovské uvážení se uplatní i co do výše doplatku jistoty, kterou má dle zákonné dikce
předseda senátu stanovit s přihlédnutím k okolnostem případu. Žádná maximální hranice tedy
uzákoněna není, avšak kritéria pro stanovení výše doplatku jistoty byla formulována v judikatuře
Vrchního soudu v Praze. Ten dospěl k závěru, že je třeba brát v úvahu jednak okolnosti týkající se
nároku jako takového, které lze zpravidla objektivně seznat ze spisu, a jednak subjektivní kritéria
týkající se odpůrce (jaký bude mít nařízení předběžného opatření dopad do poměrů odpůrce,
skutečnost, zda byl odpůrce před podáním návrhu navrhovatelem srozuměn, že může být
předběžné opatření nařízeno, přibližná výše nákladů potřebných pro splnění ukládané povinnosti
a případná škoda v podobě ušlého zisku či jiné újmy). 62
Splňuje-li navrhovatel podmínky pro osvobození od povinnost složit jistotu, je současně
vždy osvobozen od potenciální povinnosti složit její doplatek. 63 Toto pravidlo platí bezvýjimečně.
Nelogicky se pak jeví aplikace tohoto pravidla na případ osvobození od povinnosti složit jistotu
uvedený v ust. § 75b odst. 2 písm. e) OSŘ, které osvobození odůvodňuje skutečností, že
navrhovatel bez své viny trpí aktuálním nedostatkem prostředků ke složení jistoty, přestože
objektivně jimi disponuje. Ačkoliv lze mít za to, že do budoucna navrhovatel zřejmě opět získá
přístup ke svým finančním prostředkům (a složení doplatku jistoty by tak nadále nebylo nic na
překážku), nelze s ohledem na výslovné znění zákona navrhovatele ke složení doplatku jistoty
vyzvat. 64 Tento přístup však není doktrínou přijímán bezvýhradně. Například Hrnčiřík nesouhlasí
s nepřípustností uložení doplatku jistoty v případě osvobození od jistoty dle ust. § 75b odst. 2 písm.
e) OSŘ. Pokud v takovém případě pomine důvod osvobození od povinnosti složit jistotu, dochází

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 5. 2012, č. j. 3 Cmo 156/2012 – 303.
Ust. § 75b odst. 3 OSŘ.
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Hrnčiřík za pomoci teleologického výkladu k závěru, že vyzvat navrhovatele ke složení doplatku
jistoty lze. 65
V případě, že návrhu na nařízení předběžného opatření nebylo vyhověno (tj. návrh byl
pravomocným rozhodnutím soudu odmítnut, zamítnut, či bylo řízení o návrhu pravomocně
zastaveno), nemohla být předběžným opatřením způsobena škoda či jiná újma. Soud má proto
podle ust. § 75b odst. 4 OSŘ povinnost vrátit jistotu navrhovateli. 66 Škoda či jiná újma nemohla
vzniknout ani v případě, kdy předběžné opatření zaniklo ex lege uplynutím patnácti dní od
vykonatelnosti rozhodnutí, kterým bylo vyhověno návrhu ve věci samé 67, a konečně ani v případě,
kdy bylo předběžné opatření zrušeno z důvodu uspokojení práva navrhovatele. 68 I v těchto
případech je tedy soud povinen vrátit jistotu navrhovateli. 69 Jiná situace nastane, pokud soud
návrhu vyhověl a předběžné opatření bylo nařízeno. Pak vznikne soudu povinnost jistotu vrátit
toliko v případě, že odpůrci marně uplynula lhůta k podání žaloby na náhradu škody nebo jiné
újmy podle ust. § 77a odst. 2 OSŘ, nebo jestliže rozhodnutí soudu o takové žalobě nabylo právní
moci a vyplývá z něj, že jistota nebude použita k uspokojení práva na náhradu škody nebo jiné
újmy.

2.6. Rozhodování o návrhu na nařízení předběžného opatření
Poté, co je doručený návrh posouzen, učiní předseda senátu dle výsledků posouzení návrhu
jeden z následujících úkonů:
•

Odmítne návrh na nařízení předběžného opatření (podle ust. § 75b odst. 2 OSŘ pro
nesložení jistoty navrhovatelem nebo podle ust. § 75a OSŘ pro vadu návrhu, pro kterou
nelze pokračovat v řízení).

•

Zastaví řízení (např. podle ust. § 104 OSŘ při nedostatku podmínek řízení nebo podle
ust. § 96 OSŘ při zpětvzetí návrhu na nařízení předběžného opatření).

•

Zamítne návrh na nařízení předběžného opatření (v případě, že po meritorním
projednání návrhu dojde k závěru, že nebyly naplněny předpoklady pro nařízení
předběžného opatření).

HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 192.
LEVÝ, J. In: SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 304.
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LEVÝ, J. In: SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2.
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•

Nařídí předběžné opatření podle ust. § 75c OSŘ odst. 1 (v případě, že je shledáno, že
byly naplněny předpoklady pro nařízení předběžného opatření).

Co se týče předpokladů pro nařízení předběžného opatření, musí být dle ust. § 75c odst. 1
OSŘ prokázán důvod nařízení předběžného opatření (zajišťovací důvod), tj. skutečnost, že je třeba
zatímní úpravy poměrů účastníků nebo že je zde obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí.
Současně musí být alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti
předběžným opatřením.
Zde je na místě vysvětlit rozdíl mezi prokazováním a pouhým osvědčováním. Právě
osvědčování je pro předběžné řízení typické. Osvědčují se všechny skutečnosti, které jsou
rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením, tedy takové, na jejichž základě lze dojít
k závěru, že navrhovatel následně uspěje v řízení ve věci samé. Jde zejména o zajišťovaný nárok
sám. 70 Dá se také říci, že se jedná o jakousi zbytkovou kategorii, neboť osvědčovány jsou všechny
skutečnosti nevážící se k zajišťovacímu důvodu (který je třeba prokázat). Hlavním účelem
osvědčování je především zjednodušení řízení a současně rychlá a efektivní ochrana práv
navrhovatele. Při osvědčování se totiž neprovádí plné dokazování, ale soud v zájmu rychlosti
řízení rozhoduje na podkladě důkazů předložených mu navrhovatelem. Dále je zde nižší
požadavek na soudcovské uvážení – aby byl důkaz považován za osvědčený, postačí přesvědčení
soudce o pouhé převažující pravděpodobnosti. 71 Problematickým se v zákonné dikci jeví zejména
pojem „prokazování“, neboť zejména s ohledem na plynutí krátké lhůty pro vydání rozhodnutí o
předběžném opatření není zpravidla prováděno dokazování dle obecných pravidel obsažených v
hlavě druhé OSŘ. 72 Není vyžadováno, aby předseda senátu při posuzování návrhu na nařízení
předběžného opatření shledal pravděpodobnost rozhodných skutečností jako vysokou, blížící se
hranici praktické jistoty. 73 Nauka se však v názoru na to, jaká míra pravděpodobnosti rozhodných
skutečností musí být soudem shledána, aby byla skutečnost shledána za osvědčenou, neshoduje.
Jirsa konstatuje, že skutečnosti týkající se zajišťovaného nároku musí „prokazatelně vyplývat (být
jisté)“. 74 Stejný názor zastává i česká komentářová literatura. 75 Oproti nim má pro navrhovatele

Typickým příkladem je situace, kdy navrhovatel osvědčuje existenci své pohledávky za odpůrcem.
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příznivější mínění Hrnčiřík, který má za to, že zákonná úprava je výsledkem zákonodárcovy vůle
směřující k utužení nutného přesvědčení soudce oproti pouhému osvědčení, tedy nad hranicí
„pouhé převažující pravděpodobnosti“. Důkazní standard se tak dle něj pohybuje na pomezí
„plného důkazu“ a osvědčení. 76
V souladu se zásadou rychlosti stanoví zákon pro rozhodnutí soudu lhůtu. Předseda senátu
je povinen o návrhu rozhodnout bezodkladně. Znamená to, že soud nesmí dopustit, aby nastala
situace, kdy by případné prodlení s vydáním rozhodnutí způsobilo zmaření předběžného opatření
nebo zásah do práv, která jím mají být chráněna. Pokud ovšem nebezpečí z prodlení nehrozí, může
předseda senátu rozhodnout až do uplynutí sedmi dnů ode dne, kdy byl návrh na nařízení
předběžného opatření podán. Toto je ovšem výjimka ze zásady, primárně platí, že soud rozhoduje
bezodkladně. 77
Zajímavou je v této souvislosti otázka, zda maximálně sedmidenní lhůta není v některých
případech příliš krátká a zda se její formalistická aplikace nepříčí smyslu a účelu předběžného
řízení. Otázce přílišného formalismu v obecné rovině se věnoval i Ústavní soud, který konstatoval,
že soud „není absolutně vázán doslovným zněním zákonného ustanovení, nýbrž se od něj smí
a musí odchýlit v případě, kdy to vyžaduje ze závažných důvodů účel zákona, historie jeho vzniku,
systematická souvislost nebo některý z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním
právním řádu jako významovém celku.“ 78 Z toho lze vyvodit závěr, že v odůvodněných případech,
například v situaci, kdy skutečnosti tvrzené navrhovatelem lze osvědčit jedině ohledáním na místě,
přičemž toto je objektivně nemožné provést v zákonné lhůtě, by bylo na místě uvažovat o
překročení zákonné sedmidenní lhůty. 79
S ohledem na zásadu rychlosti, která je předběžnému řízení vlastní, je správa soudu
povinna zajistit vhodná organizační opatření za účelem bezproblémového dosažení soudce, který
má o předběžném opatření rozhodnout. Důležité je zejména stanovení pravidel pro podávání
návrhů mimo pracovní dobu soudu. 80
O návrhu na nařízení předběžného opatření předseda senátu rozhodne bez slyšení účastníků.
Soud zpravidla nenařizuje jednání ani nevyzývá odpůrce, aby se k návrhu vyjádřil. Podkladem pro
rozhodnutí tak budou výhradně listiny soudu předložené navrhovatelem spolu s návrhem na
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nařízení předběžného opatření. 81 Je proto žádoucí, aby navrhovatel podal návrh velmi dobře
odůvodněný, protože posléze už svůj návrh nemůže doplnit, soud ho k tomu dokonce ani nemůže
vyzvat. 82 Není však vyloučeno, aby soud navrhovatele vyzval k předložení dalších listin, které
považuje za významné pro rozhodnutí. 83 Ústavní soud se v této souvislosti zabýval otázkou, zda
absence slyšení účastníků neporušuje čl. 38 odst. 2 LZPS 84, když odpůrce nemá až do vydání
předběžného opatření možnost se k věci vyjádřit. Ústavní soud došel k závěru, že ačkoliv ochrana
musí být poskytnuta i odpůrci, současně ochrana odpůrce nesmí znemožnit ochranu práv
navrhovatele. 85 Současně dle konstantní judikatury Ústavního soudu o porušení čl. 38 odst. 2
LZPS nemůže jít už z povahy věci, neboť institut předběžného opatření je institut toliko dočasný,
nejedná se zde o konečnou úpravu právních poměrů osob. 86
OSŘ ve svém ust. § 169 odst. 2 OSŘ stanoví, že usnesení soudu, kterým se zcela vyhovuje
návrhu na předběžné opatření, nemusí obsahovat odůvodnění. Výkladem tohoto ustanovení se
zabýval Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 3. 9. 2009, sp. zn. III. ÚS 346/09. Předně Ústavní
soud konstatoval, že předmětné ustanovení „je nutno vyložit v souladu s jeho smyslem a účelem.
Smyslem zmíněného ustanovení je zbavit soud povinnosti odůvodnit rozhodnutí, které zřejmě
nebude napadeno odvoláním, neboť s ním všichni účastníci souhlasí. Tento smysl však v případě
usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření, chybí. Postrádá racionalitu
zbavit soud povinnosti odůvodnit rozhodnutí tam, kde se k návrhu, na jehož základě bylo
rozhodnutí vydáno, účastník vůbec nemohl vyjádřit.“ 87 V daném případě Ústavní soud také dospěl
k závěru, že interpretace daného ustanovení za uplatnění výhradně metody jazykového výkladu
vede k zásahu do práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a
svobod a čl. 6 odst. 1 EÚLP.
Co se týče náhrady nákladů řízení, obsahuje usnesení, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na
nařízení předběžného opatření, výrok o nich pouze v případě, že soud tímto usnesením návrh
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odmítá, zamítá či zastavuje řízení. 88 V opačném případě, tedy pokud usnesením soud navrhovateli
vyhoví, bude o nákladech řízení rozhodnuto až v „hlavním řízení“, tedy v řízení ve věci samé. 89

2.7. Obsah předběžného opatření
Náležitá ochrana práv navrhovatele je hlavním cílem předběžných opatření. Této ochrany
však lze docílit výhradně uložením povinnosti účastníku řízení. Je vyloučeno, aby soud
předběžným opatřením deklaroval právo účastníka, neboť v předběžném řízení nelze předjímat
rozhodnutí ve věci samé. 90 Soud by tak popřel samotnou podstatu předběžných opatření, kterou je
zatímní úprava poměrů účastníků řízení právě pro dobu, než k meritornímu rozhodnutí dojde.
Jak zmiňuji již v kapitole 2.3., lze kromě účastníků řízení povinnost předběžným opatřením
uložit výjimečně i třetí osobě. Té lze však povinnost uložit pouze tehdy, lze-li to po ní spravedlivě
žádat. Charakter této povinnosti nemůže být libovolný; lze uložit jen takovou povinnost, kterou
třetí osoba poskytne součinnost při plnění povinnosti odpůrce. Z toho lze vyvodit závěr, že třetí
osobě nikdy nebude uložena povinnost, aniž by byla povinnost uložena i odpůrci. 91 Třetí osoba,
které byla rozhodnutím o nařízení předběžného opatření uložena povinnost, má právo odvolat se
proti tomuto rozhodnutí, a to proti výroku, kterým jí byla povinnost uložena. 92
Typickým příkladem uložení povinnosti předběžným opatřením jiné osobě než účastníkovi
je uložení povinnosti peněžnímu ústavu, u kterého má odpůrce zřízen účet, aby odpůrci nevyplácel
z jeho účtu finanční prostředky. Soud nezjišťuje výši finančních prostředků nacházejících se na
účtu; na to ostatně ani s ohledem na krátkou lhůtu pro vydání rozhodnutí nemá časový prostor.
Vzhledem ke skutečnosti, že výše částky, jež má být na účtu „zmrazena“, má odpovídat výši
pohledávky, kterou má navrhovatel za odpůrcem, není dán žádný důvod pro to, aby soud uložil
zákaz dispozic se všemi prostředky na účtu, neboť finanční prostředky nacházející se na účtu
mohou i mnohonásobně převyšovat odpůrcův dluh. Vhodným řešením se proto jeví, aby byla výše
finančních prostředků, kterými se zakazuje disponovat, vymezena negativně, tedy tak, že se
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peněžnímu ústavu zakazuje vyplácet z účtu finanční prostředky, pokud by zůstatek na něm klesl
pod danou částku. 93
Soud při ukládání povinnosti nemůže využít soudcovského uvážení, a uložit tak povinnost,
kterou uzná za vhodné, ale je v tomto směru vždy vázán návrhem na nařízení předběžného
opatření. Znamená to, že soud může uložit odpůrci pouze takovou povinnost, která je
specifikována v návrhu. Lze tedy říci, že návrh vymezuje obsah předběžného opatření. 94 Ust. § 76
OSŘ uvádí demonstrativní výčet povinností, jež lze předběžným opatřením účastníkovi uložit.
Ačkoliv jde o výčet demonstrativní, měla by konkrétní formulace povinnosti ukládané
v rozhodnutí, kterým se nařizuje předběžné opatření, v zásadě odpovídat jedné z nich. 95 Dané
ustanovení konkrétně uvádí následující povinnosti:
•

povinnost platit výživné (v nezbytné míře) 96,

•

povinnost poskytnout alespoň části pracovní odměny (pokud jde o trvání pracovního
poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje),

•

povinnost složit peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu,

•

povinnost nenakládat s určitými věcmi nebo právy,

•

povinnost něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet.
S ohledem na skutečnost, že uložení povinnosti představuje výrazný zásah do práv

odpůrce, musí soud při rozhodování o konkrétní ukládané povinnosti zvažovat, zda je újma, která
by nařízením předběžného opatření vznikla odpůrci, přiměřená prospěchu, který v důsledku
nařízení předběžného opatření získá navrhovatel. Při rozhodování o předběžném opatření, které
by pro obavu z ohrožení výkonu rozhodnutí zakazovalo odpůrci disponovat jeho nemovitou věcí,
posuzuje soud zejména skutečnost, zda je ohrožení vymožení dlužné částky přiměřené újmě, která
by v důsledku nařízení předběžného opatření vznikla odpůrci, přičemž v takovém případě není
nutně rozhodující, zda je výše dluhu přiměřená částce, která odpovídá hodnotě dané nemovité
věci. 97
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V souvislosti s omezením dispozičního oprávnění předběžným opatřením řešil Ústavní
soud zajímavou otázku, zda takové omezení nepředstavuje zásah do vlastnického práva
garantovaného čl. 11 LZPS. Ve svém usnesení ze dne 12. 3. 2002, sp. zn. III. ÚS 394/01, došel
Ústavní soud k závěru, že (ačkoliv je předběžné opatření způsobilé zasáhnout do ústavně
zaručených práv nebo svobod) omezení dispozičního oprávnění předběžným opatřením nezakládá
automaticky zásah do vlastnického práva. Dle Ústavního soudu tento případ nelze považovat za
nucené omezení vlastnického práva, na které se vztahuje čl. 11 odst. 4 LZPS, který stanoví, že
nucené omezení vlastnického práva je možné pouze ve veřejném zájmu, na základě zákona a za
náhradu. Ústavní soud však dále konstatuje, že omezení vlastnického práva předběžným opatřením
spadá do režimu čl. 11 odst. 3 LZPS, podle kterého je omezení vlastnického práva přípustné mimo
jiné v případech, kdy je jeho výkon v rozporu s jinými hodnotami. Vlastnické právo předběžným
opatřením tedy omezit lze, ale to neznamená, že odpůrce nepožívá žádné ochrany. Již samotná
právní úprava předběžných opatření zajišťuje určitý standard ochrany odpůrcových práv. Předně
jsou předběžná opatření již ze své povahy institutem toliko dočasným, přičemž zákon upravuje
možnost jejich zrušení. Současně musí být při rozhodování o předběžném opatření dodrženy
požadavky vyplývající z ústavně garantovaného práva na soudní ochranu. 98 Ochrana odpůrce však
nemůže dosáhnout takové intenzity, aby prakticky znemožnila ochranu oprávněných zájmů druhé
strany. Závěrem Ústavní soud konstatuje, že omezení vlastnického práva předběžným opatřením
představuje jistou „sankci“ za pravděpodobné porušení jiné právní povinnosti odpůrcem. 99
Pokud soud vyhodnotí, že k dosažení účelu předběžného opatření postačí jeho účinnost po
určenou dobu, je oprávněn nařídit předběžné opatření pouze na určitý časový úsek, a to i bez
návrhu. Kritérium pro nařízení předběžného opatření na určenou dobu je tedy předpokládaná doba
potřebná pro dosažení účelu předběžného opatření. Soud však nemůže využít možnosti
soudcovského uvážení, navrhne-li navrhovatel časové omezení předběžného opatření ve svém
návrhu. V takovém případě je totiž soud v souladu s dispoziční zásadou návrhem vázán, a shledáli návrh důvodným, je povinen nařídit ho na dobu v návrhu určenou. Tuto dobu je možné
prodloužit, ale soud tak musí učinit vždy před uplynutím původně určené doby trvání. 100
Pokud soud rozhoduje o předběžném opatření na určenou dobu, je povinen tuto dobu
vymezit ve výroku rozhodnutí, kterým ho nařizuje. 101 Je vhodné zmínit, že doba určená ve výroku

To znamená, že rozhodnutí o předběžném opatření musí mít zákonný podklad, musí být vydáno příslušným orgánem
a nemůže být projevem svévole (usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2002, sp. zn. III. ÚS 394/01).
99
Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2002, sp. zn. III. ÚS 394/01.
100
HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 204.
101
DRÁPAL, L., In: DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 - 200. Komentář. 1.vydání. Praha:
C. H. Beck, 2009, s. 445.
98

25

rozhodnutí nemusí být vymezena konkrétními daty, ale je možné časový úsek trvání předběžného
opatření vymezit i např. dobou trvání určité skutečnosti (např. dobou trvání valné hromady
odpůrce) či dobou trvání souvisejícího řízení. 102
Nenařídí-li soud dobu trvání předběžného opatření, je předběžné opatření nařízeno na
neurčitou dobu, tj. s účinky až do jeho zániku ex lege podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) – c), či do
jeho zrušení předsedou senátu dle ust. § 77 odst. 2.
V případě, že soud vyhoví návrhu podanému před zahájením řízení ve věci samé (hlavního
řízení), je předseda senátu současně s nařízením předběžného opatření povinen uložit navrhovateli,
aby podal u soudu návrh na zahájení hlavního řízení, ve kterém bude s konečnou platností
rozhodnuto o právech a povinnostech účastníků. O jaký návrh konkrétně půjde, specifikuje
navrhovatel ve svém návrhu na zahájení předběžného řízení. Podle Hrnčiříka půjde zpravidla o
„žalobu, (ve sporném řízení) nebo o jiný návrh na zahájení řízení ve věci samé (tj. též v nesporném,
rozhodčím nebo vykonávacím řízení, včetně exekučního návrhu).“ 103 Určení předmětu hlavního
řízení je tak zcela na navrhovateli, když soud „nemůže místo něj zvažovat všechny v úvahu
přicházející možnosti návrhů, které by v projednávané věci přicházely v úvahu.“ 104
K podání návrhu určí předseda senátu navrhovateli lhůtu. Jedná se o lhůtu soudcovskou,
předseda senátu je proto oprávněn ji usnesením prodloužit. To však může učinit pouze do uplynutí
původně určené lhůty, neboť jejím marným uplynutím předběžné opatření podle ust. § 77 odst. 1
písm. a) OSŘ zaniká ze zákona. 105 O tom, že se jedná o lhůtu soudcovskou, není sporu. Jinak je
tomu v případě otázky, zda se jedná o lhůtu procesní, či hmotněprávní. Nejvyšší soud ve své
judikatuře tuto lhůtu charakterizuje jako lhůtu hmotněprávní, tedy takovou, „k jejímuž zachování
je nutné, aby žaloba byla nejpozději v poslední den lhůty doručena soudu; v opačném případě
předběžné opatření zanikne.“ 106 Stejný názor má i Jirsa. 107 S ním není zajedno Hrnčiřík, který je
toho názoru, že lhůta je lhůtou procesní. Odůvodňuje to skutečností, že jejím marným uplynutím
nezaniká zajišťovaný nárok. 108
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2.8. Vydání, vyhlášení, doručení a vykonatelnost usnesení o nařízení
předběžného opatření
Předběžné opatření je především institutem, který má zajistit rychlou ochranu
navrhovatelových práv. Jeho realizaci předchází několik fází, přičemž dvě fáze nastávají vždy a
jedna fáze pouze v určitých případech.
První (obligatorní) fází je vydání rozhodnutí. Vydáním rozhodnutí se rozumí okamžik, kdy
se předseda senátu rozhodne předběžné opatření nařídit. Dnem vydání je pak datum uvedené
v písemném vyhotovení rozhodnutí. 109
Druhou fází, ke které nutně nemusí ani dojít, je vyhlášení rozhodnutí. Tento institut byl do
zákonné úpravy včleněn v roce 2005 110 jako institut prevence zmaření předběžného opatření.
Vyhlášení rozhodnutí nachází využití v případech naléhavé, dá se říci přímo akutní potřeby
ochrany navrhovatelových práv. V souvislosti s předběžnými opatřeními není vyhlášením míněno
vyhlášení rozhodnutí ve smyslu jeho vydání, ale jde o faktické oznámení předběžného opatření
předsedou senátu odpůrci, a případně též třetí osobě, které se předběžným opatřením ukládá
povinnost. 111 Dle zákonné úpravy je předseda senátu povinen předběžné opatření vyhlásit i bez
návrhu, pokud ho nařídil bezodkladně a zároveň shledal, že vyhlášení je potřebné s ohledem na
okolnosti případu nebo hrozící nebezpečí z prodlení. Zda jsou tyto podmínky pro vyhlášení
předběžného opatření naplněny, posuzuje předseda senátu vždy při zohlednění specifik
jednotlivého případu. 112
Předseda senátu usnesení vyhlašuje u soudu. Pokud se to však jeví jako potřebné, přistoupí
k vyhlášení předběžného opatření na místě samém. V praxi to probíhá tak, že se soudce (a
v nutných případech spolu s ním i službu konající soudní vykonavatel) dostaví na místo samé, kde
účastníka seznámí s obsahem svého rozhodnutí, zejm. mu sdělí, jaká povinnost mu byla
uložena. 113 Při vyhlašování usnesení je předseda senátu povinen v souladu s ust. § 40 OSŘ pořídit
o tomto úkonu zvukový záznam nebo zvukově obrazový záznam, a není-li to možné, sepíše o
úkonu protokol. V praxi však vyhlášení předběžného opatření není příliš časté, a to zejména z toho
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důvodu, že osoby, kterým je ukládána povinnost, bývá často obtížné zastihnout. 114 Navrhovateli
není třeba usnesení vyhlásit. Je však vhodné navrhovatele o vyhlášení usnesení alespoň
neformálně vyrozumět, neboť okamžikem vyhlášení se předběžné opatření stává vykonatelným.
Navrhovatel má tedy k dispozici vykonatelný exekuční titul, a v případě, že by povinnost uložená
předběžným opatřením nebyla dobrovolně plněna, může podat exekuční návrh. 115
Jak již bylo zmíněno výše, usnesení o nařízení předběžného opatření nabývá vykonatelnosti
okamžikem jeho vyhlášení. Pokud k vyhlášení nedojde, stává se usnesení vykonatelným, jakmile
bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost, tedy odpůrci nebo třetí osobě. Doručení navrhovateli
není z hlediska nabytí vykonatelnosti relevantní. V souvislosti s výkonem předběžného opatření
došel Nejvyšší soud k závěru, že předpokladem pro nařízení výkonu rozhodnutí je toliko
skutečnost, že usnesení, kterým se nařizuje předběžné opatření (exekuční titul), je vykonatelné,
přičemž není rozhodné, zda již nabylo právní moci. 116
Odklad vykonatelnosti usnesení o předběžném opatření je vyloučen. Soud by totiž musel
přezkoumat meritorní stránku věci, což je s ohledem na povahu předběžných opatření, jejichž
podstatou je zatímní úprava poměrů účastníků, vyloučeno. 117
Třetí fází předcházející realizaci předběžného opatření je doručení usnesení o předběžném
opatření. Ani skutečnost, že dojde k vyhlášení předběžného opatření, nezbavuje soud povinnosti
vyhotovit písemné vyhotovení rozhodnutí a stejnopis usnesení, kterým se nařizuje předběžné
opatření, odeslat ve lhůtě tří dnů ode dne vyhlášení předběžného opatření účastníkům, případně
jejich zástupcům a třetím osobám, kterým byla předmětným usnesením uložena povinnost. Soud
současně všem účastníkům s výjimkou navrhovatele doručí i návrh na nařízení předběžného
opatření. 118 V případě, že k vyhlášení předběžného opatření nedošlo, musí soud stejnopis usnesení
odeslat ve lhůtě tří dnů ode dne jeho vydání.
OSŘ obsahuje speciální ustanovení pro situace, kdy návrhu na předběžné opatření není
vyhověno. Jinými slovy, stejnopis usnesení se v případě, kdy jím byl návrh zamítnut či odmítnut
nebo bylo-li řízení zastaveno, zasílá výhradně navrhovateli, a to ve lhůtě tří dnů ode dne jeho
vyhlášení, případně vydání. Důvodem této úpravy je specifická povaha předběžného řízení.
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S ohledem na skutečnost, že o předběžném opatření soud rozhoduje bez slyšení účastníků, nejsou
účastníci (s výjimkou navrhovatele) ani obeznámeni s faktem, že byl takový návrh podán, a tedy
že bylo zahájeno předběžné řízení. Není tedy ani potřebné, aby takoví účastníci byli seznámeni
s jiným usnesením než s takovým, kterým se předběžné opatření nařizuje. 119 Je totiž třeba zachovat
moment překvapení odpůrce pro případ, že by se navrhovatel rozhodl podat návrh nový. Pokud by
bylo usnesení doručováno i odpůrci, mohl by tak odpůrce předvídat nový návrh, a tedy zmařit
budoucí snahy navrhovatele o ochranu jeho práv.
Kromě okruhu výše uvedených osob soud stejnopis usnesení o nařízení předběžného
opatření odešle ve stejné lhůtě i katastrálnímu úřadu, je-li obsahem předběžného opatření uložení
povinnosti účastníku nenakládat s určitou nemovitou věcí, jež je předmětem evidence v katastru
nemovitostí.

2.9. Zvláštní účinky předběžného opatření
OSŘ zakotvuje v ust. § 75f úpravu zvláštních účinků předběžných opatření. Pokud ten, pro
něhož je výrok vykonatelného usnesení o nařízení předběžného opatření závazný, právně jedná
způsobem, kterým porušuje povinnost uloženou mu tímto usnesením, je takové právní jednání
absolutně neplatné. Soud je tedy povinen k neplatnosti přihlédnout i bez návrhu. V praxi je někdy
obtížné stanovit, co přesně je porušením povinnosti a co ne. Rozhodným kritériem je ve sporných
případech skutečnost, zda je dané porušení povinnosti uložené předběžným opatřením způsobilé
zmařit účel předběžného opatření. 120 Zcizí-li například účastník věc, se kterou dle vykonatelného
usnesení o nařízení předběžného opatření nesmí nakládat, bude jeho právní jednání absolutně
neplatné. Zvláštností této úpravy je, že jde o hmotněprávní úpravu, ač je zakotvena
v procesněprávním předpisu. 121
Nejvyšší soud se v souvislosti s účinky předběžného opatření zabýval zajímavým případem,
kdy řešil, zda uplatnění námitky relativní neplatnosti právního jednání spočívajícího v uzavření
kupní smlouvy, jejímž předmětem je nemovitá věc, a to navzdory existenci usnesení o nařízení
předběžného opatření, které osobě uplatňující námitku zakazuje disponovat nemovitostí,
představuje porušení povinnosti uložené jí předběžným opatřením. Nejvyšší soud dovodil, že
uplatnění námitky relativní neplatnosti kupní smlouvy je nakládáním s nemovitou věcí, a tudíž že
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povinnost uložená předběžným opatřením byla porušena. S ohledem na tuto skutečnost Nejvyšší
soud konstatoval, že námitka relativní neplatnosti právního jednání je absolutně neplatná podle
ust. § 76f odst. 1 OSŘ. 122
OSŘ obsahuje speciální pravidlo pro případy, kdy účastník předběžného řízení, který podle
usnesení o nařízení předběžného opatření nesmí nakládat s určitou nemovitou věcí 123, podá návrh
na vklad práva do katastru nemovitostí týkající se této nemovité věci. Takový návrh na vklad je
podle platné právní úpravy neúčinný. S ohledem na ochranu navrhovatele předběžného opatření
jde zákon ještě dál, když za neúčinný proklamuje též návrh na vklad podaný předtím, než usnesení
o nařízení předběžného opatření nabyde vykonatelnosti. V opačném případě by totiž mohlo dojít
ke zmaření účelu předběžného opatření, když by účastník až do nabytí vykonatelnosti usnesení o
předběžném opatření mohl s nemovitou věcí bez jakéhokoliv omezení nakládat. Neúčinný návrh
na vklad katastrální úřad zamítne. 124
Současně však platí, že neúčinným se stává jedině takový návrh na vklad, o kterém dosud
nebylo pravomocně rozhodnuto. Lze to chápat tak, že návrh na vklad nepozbývá své právní účinky
a katastrální úřad mu může vyhovět a vklad povolit, pokud o návrhu na vklad rozhodne dříve, než
se usnesení o nařízení předběžného opatření stane vykonatelným, a pokud katastrální úřad není
obeznámen s tím, že je paralelně s vkladovým řízením u soudu vedeno řízení předběžné. 125 Lze
konstatovat, že z tohoto důvodu je na místě, aby navrhovatel jednal v souladu se zásadou
vigilantibus iura a katastrální úřad z vlastní iniciativy vyrozuměl o svém návrhu na nařízení
předběžného opatření. 126

2.10. Zánik a zrušení předběžného opatření
Jak jsem již v textu této práce několikrát zmínila, předběžné opatření má výhradně dočasný
charakter. Znamená to, že jeho trvání je vždy časově omezené. Vždy tak dojde buď k jeho zániku,
nebo k jeho zrušení. OSŘ uvádí v ust. § 77 odst. 1 taxativní výčet čtyř situací, kdy předběžné
opatření zanikne, a to ex lege, přičemž soud už o zániku nevydává žádné speciální rozhodnutí. Od
případů, kdy předběžné opatření zaniká ze ex lege, zákon odlišuje zrušení předběžného opatření,
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ke kterému dle ust. § 77 odst. 2 dochází na základě rozhodnutí soudu. Předseda senátu zruší
předběžné opatření, pominou-li důvody, pro které bylo nařízeno, nebo nesložil-li navrhovatel
doplatek jistoty.
Přes rozdílný způsob terminace předběžného opatření mají zánik i zrušení předběžného
opatření shodný důsledek. Tím je pozbytí účinků předběžného opatření, kdy se právní poměry
účastníků a případně i třetích osob vrací zpět do podoby, kterou měly před nařízením předběžného
opatření. 127
2.10.1. Zánik předběžného opatření
Je-li vedeno řízení o nařízení obecného předběžného opatření dle ust. § 76 OSŘ, je soud
povinen stanovit navrhovateli lhůtu k podání návrhu na zahájení řízení ve věci samé. Jestliže
navrhovatel tento návrh nepodá, dojde k zániku předběžného opatření dnem marného uplynutí
lhůty. 128 Poslední den lhůty přitom musí být návrh doručen soudu, nepostačí pouhé odevzdání
k poštovní přepravě, neboť jde o lhůtu hmotněprávní povahy. 129
Podá-li navrhovatel návrh na zahájení řízení ve věci včas, ale tomuto návrhu posléze nebylo
vyhověno, dochází též k zániku předběžného opatření, a to okamžikem právní moci „negativního“
rozhodnutí, konkrétně zamítavého rozsudku, odmítavého usnesení či usnesení o zastavení řízení,
přičemž je nerozhodné, zda jde o rozhodnutí prvostupňové či o rozhodnutí odvolacího soudu. 130
Pokud je navrhovatel úspěšný a jeho návrhu ve věci samé bylo vyhověno, pozbývá
předběžné opatření na významu, neboť předběžná ochrana je nahrazena konečnou úpravou
právních poměrů účastníků řízení. Předběžné opatření však nezaniká ihned spolu s vykonatelností
rozhodnutí ve věci samé, ale až uplynutím patnácti dní ode dne vykonatelnosti meritorního
rozhodnutí. Tato patnáctidenní lhůta má význam s ohledem na ochranu navrhovatele. Pokud chce
navrhovatel zachovat ochranu svých práv předběžným opatřením, má možnost v této lhůtě podat
návrh na zahájení exekuce nebo vykonávacího řízení, aniž by pozbyl ochrany, která mu byla
poskytnuta předběžným opatřením. 131
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Konečně předběžné opatření zaniká ze zákona, bylo-li omezené jen na soudem určenou dobu
podle ust. § 76 odst. 3 OSŘ a uplynula-li tato doba.
2.10.2. Zrušení předběžného opatření
Předseda senátu zruší předběžné opatření i bez návrhu, a to poté, co pominou důvody, které
vedly k jeho nařízení, tedy není-li již nutná zatímní úprava poměrů nebo opadla-li obava
z ohrožení výkonu rozhodnutí. Typickým příkladem je skutečnost, že došlo k uspokojení
navrhovatelova práva. V soudní judikatuře i právní teorii však nepanuje shoda ohledně výkladu
sousloví „pominutí důvodů, pro které bylo předběžné opatření nařízeno“. Konkrétně rozkol
spočívá v tom, zda je přípustné, aby k vymizení těchto důvodů došlo až v průběhu řízení, nebo zda
je nutná absence důvodů již při samotném nařízení předběžného opatření. Oba pohledy na věc jsou
dobře seznatelné z nálezu Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/09. Ústavní soud
konstatuje, že „(…) jakýkoliv podnět ve vztahu k soudu by nemohl docílit přezkoumání zákonnosti
předběžného opatření v době jeho nařízení, neboť podle uvedeného ustanovení soud posuzuje
aktuální trvání těchto podmínek, a nikoliv to, zda tyto podmínky byly dány v době nařízení.“ 132
S tímto závěrem však nesouhlasila soudkyně Ivana Janů, která ve svém disentu uvádí, že taková
interpretace je nesprávná, když „ke zrušení předběžného opatření totiž má soud přistoupit nejen
tehdy, odpadnou-li důvody pro jeho nařízení, ale i tehdy, zjistí-li soud dodatečně, že takové důvody
nebyly dány.“ 133
Návrh na zrušení předběžného opatření může podat i účastník řízení, případně i třetí osoba,
jíž byla předběžným opatřením uložena povinnost. 134 Pokud je tímto účastníkem navrhovatel
předběžného opatření, soud má s ohledem na dispoziční zásadu povinnost návrhu vyhovět a
předběžné opatření zrušit. 135 Navrhuje-li však zrušení předběžného opatření odpůrce, nese
břemeno tvrzení a břemeno důkazní, pokud jde o důvody pro zrušení. 136 Rozhodne-li soud o
návrhu na zrušení předběžného opatření zamítavým usnesením, má odpůrce právo podat odvolání.
Naopak v případě, že soud návrhu odpůrce vyhoví a předběžné opatření zruší, má právo podat
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odvolání pouze navrhovatel předběžného opatření. 137 Pro rozhodnutí o návrhu na zrušení
předběžného opatření zákon nestanoví žádnou lhůtu. Přesto je však vhodné, aby soud postupoval
v souladu s účelem řízení, a tedy postupoval tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná. 138
Dále předseda senátu zruší předběžné opatření také, pokud navrhovatel předběžného
opatření nedbal výzvy soudu dle ust. § 75b odst. 1 OSŘ a nesložil doplatek jistoty do tří dnů ode
dne doručení výzvy. Složí-li však navrhovatel doplatek až po uplynutí lhůty, ale současně před
vydáním rozhodnutí o zrušení předběžného opatření, soud zrušovací rozhodnutí nevydá. 139
V tomto se úprava odlišuje od úpravy složení jistoty, která musí být složena nejpozději v poslední
den lhůty.

2.11. Náhrada škody vzniklé předběžným opatřením
Ust. § 77a OSŘ, které zakotvuje zvláštní úpravu odpovědnosti za škodu či jinou újmu
způsobenou předběžným opatřením, je zvláštní tím, že jeho charakter je částečně hmotněprávní,
když upravuje podmínky, za jejichž naplnění vzniká odpovědnost navrhovatele předběžného
opatření za škodu či jinou újmu. 140 Důvodem jeho začlenění do právní úpravy je zejména snaha o
částečné vyrovnání postavení odpůrce, jež je v řízení o předběžném opatření slabší, a současně i
snaha zákonodárce předejít zneužívání tohoto institutu. 141
Dojde-li k zániku nebo ke zrušení předběžného opatření, má navrhovatel povinnost
k náhradě škody a jiné újmy vzniklé nařízeným předběžným opatřením. OSŘ však zakotvuje dvě
výjimky, kdy i přes terminaci předběžného opatření povinnost nahradit škodu navrhovateli
nevzniká, a to jednak dojde-li k zániku předběžného opatření proto, že návrhu ve věci samé bylo
vyhověno, jednak zruší-li soud předběžné opatření z důvodu uspokojení navrhovatelova práva.
Z toho lze vyvodit závěr, že odpovědnost navrhovatele je založena v případech, kdy předběžné
opatření zanikne či je zrušeno z jím zaviněných důvodů. Problematickým se v tomto směru jeví
důvod zániku podle ust. § 77 odst. 1 písm. d), spočívající ve skutečnosti, že uplyne doba účinnosti
předběžného opatření určená soudem. Určení doby trvání předběžného opatření totiž závisí
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výhradně na volné úvaze soudu a navrhovatel tak není způsobilý zánik předběžného opatření
z tohoto důvodu ovlivnit. 142
Odpovědnost navrhovatele je koncipována jako odpovědnost objektivní, 143 tedy nezávislá
na zavinění navrhovatele. V ust. § 77a odst. 1 OSŘ je to vyjádřeno tak, že navrhovatel se této
odpovědnosti nemůže zprostit. Současně však zákon zakotvuje liberační důvod, a to skutečnost,
že by ke škodě nebo k újmě došlo i nezávisle na předběžném opatření. Pokud tedy navrhovatel
prokáže existenci liberačního důvodu, bude odpovědnosti za škodu zproštěn. Příkladem může být
situace, kdy je odpůrci předběžným opatřením zakázáno disponovat jeho movitou věcí, například
výrobním strojem. Odpůrce tak je nucen najmout si stroj jiný. Za běžných okolností by odpůrci
vznikl nárok na náhradu škody (za předpokladu, že by předběžné opatření zaniklo či bylo zrušeno).
Pokud by však došlo ke zničení stroje v důsledku živelní pohromy či by byl ukraden třetí osobou,
zakládala by taková skutečnost ve vztahu k navrhovateli liberační důvod, neboť škoda by vznikla,
i pokud by předběžné opatření nebylo nařízeno.
Řízení o žalobě na náhradu škody či jiné újmy je řízením dle části třetí OSŘ. K projednávání
žaloby a rozhodnutí o ní je příslušný soud, který rozhodoval v prvním stupni o nařízení
předběžného opatření. Jedná se o zvláštní výlučnou místní i věcnou příslušnost. 144
Žalobu na náhradu škody či jiné újmy je žalobce povinen podat ve lhůtě šesti měsíců ode
dne, kdy došlo k zániku či ke zrušení předběžného opatření. Jde o lhůtu prekluzivní, jejím marným
uplynutím tedy právo na náhradu škody zaniká. Zmeškání lhůty nelze prominout.
Z doslovného výkladu ust. § 77a odst. 1 OSŘ lze vyvodit, že okruh osob oprávněných podat
žalobu na náhradu škody je širší než okruh osob, kterým soud může předběžným opatřením uložit
povinnost podle ust. § 76 odst. 2 OSŘ, když zákon přiznává právo uplatnit nárok na náhradu škody
či jiné újmy každému, komu byla předběžným opatřením škoda či jiná újma způsobena. Autorka
této práce se však domnívá, že o správnosti takového výkladu lze pochybovat, a to s ohledem na
skutečnost, že je nepřípustné, aby bylo předběžným opatřením přímo zasaženo do práv jiných osob
než účastníků a „třetích“ ve smyslu ust. 76 odst. 2 OSŘ. Nepřímý zásah sice v zásadě možný je,
ale v takovém případě zpravidla nebude dána příčinná souvislost, která je podmínkou vzniku
nároku na náhradu škody nebo jiné újmy. 145 De facto je tak k podání žaloby na náhradu škody
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nebo jiné újmy aktivně legitimován pouze odpůrce nebo třetí osoba, které byla předběžným
opatřením uložena povinnost.
Soud v řízení posuzuje existenci tří podmínek, jejichž kumulativní naplnění je nezbytné pro
vznik nároku na náhradu škody či jiné újmy. Předně zkoumá, zda bylo předběžné opatření soudem
skutečně zrušeno nebo zaniklo-li skutečně ze zákona. Tuto skutečnost bude tvrdit a prokazovat
žalobce. 146 Současně je nutné, aby v příčinné souvislosti s předběžným opatřením vznikla škoda
nebo jiná újma, pod kterou lze subsumovat i nemajetkovou újmu. 147 Konečně soud zkoumá
poslední podmínku, a to potenciální přítomnost liberačního důvodu, tedy zda by ke škodě nebo
jiné újmě nedošlo i jinak.
Vyhoví-li soud žalobcově návrhu, je přiznaný nárok uspokojen z jistoty složené
navrhovatelem, a to včetně jejího případného doplatku. Nestačí-li jistota k uspokojení všech
poškozených, rozdělí soud jistotu mezi ně poměrně, tedy podle poměru jejich pohledávek, nikoliv
dle počtu poškozených. 148 Tím není dotčena povinnost navrhovatele předběžného opatření
nahradit i škodu nebo jinou újmu, pro jejíž uhrazení nebyla částka tvořící složenou jistotu
dostatečná. Pravomocně přiznanou částku je navrhovatel povinen uhradit ze svých dalších
prostředků. Naopak je-li pravomocně rozhodnuto o náhradě škody nebo jiné újmy a složená jistota
byla vyšší než rozhodnutím přiznaná částka, je soud povinen zbývající část jistoty žalovanému
vrátit. 149
Úprava odpovědnosti navrhovatele za škodu nebo jinou újmu způsobenou předběžným
opatřením byla do OSŘ včleněna zákonem č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. V období před touto
novelou OSŘ za škodu z předběžného opatření odpovídal výhradně stát, a to podle zákona
č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na skutečnost, že OSŘ
výslovně neupravuje otázku speciality, zůstává předmětem polemik, zda je současná úprava ust. §
77a OSŘ ve vztahu speciality vůči ust. § 8 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu
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způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, 150 které
stanoví, že za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím vykonatelným bez ohledu na právní
moc odpovídá stát, a to i pokud bylo toto rozhodnutí zrušeno či změněno v důsledku podání
řádného opravného prostředku. Převažující většina soudní praxe i právní teorie 151 zastává názor,
že je zde vztah speciality dán, tedy ustanovením § 77a OSŘ je vyloučena odpovědnost státu, když
škodu nese výhradně navrhovatel. Tento názor je podkládán zejména argumentem, že rozhodujeli soud v předběžném řízení zpravidla na podkladě listin předložených mu navrhovatelem, je si
vědom neúplnosti zjištěného skutkového stavu. Odpovědnost navrhovatele za případnou škodu
nebo jinou újmu pak představuje jistou garanci nezneužívání institutu předběžného opatření. Jiní
teoretici však s tímto závěrem nesouhlasí. Například Svoboda předkládá zajímavou argumentaci
spočívající v protiústavnosti výkladu speciality. Domnívá se, že nelze vyloučit odpovědnost státu
za jím vydané rozhodnutí o předběžném opatření, neboť jde o autoritativní rozhodnutí orgánu
státní moci. Argumentuje, že odpovědnost státu za nezákonné rozhodnutí je absolutní a objektivní,
a to jak dle OdpŠk, tak dle čl. 36 odst. 3 LZPS. V tomto kontextu je pak třeba vykládat i ust. § 77a
OSŘ, které nevylučuje aplikaci OdpŠk. Svoboda tedy dochází k závěru, že navrhovatel
předběžného opatření a stát jsou odpovědni společně a nerozdílně ve smyslu ust. § 438 odst. 1
občanského zákoníku. 152,153 K závěru o odmítnutí speciality dochází i Hrnčiřík, avšak nesouhlasí
se Svobodovým odůvodněním. To je podle Hrnčiříka příliš obecné, odmítá automatický nástup
paralelní odpovědnosti státu a navrhovatele. 154 Konstatuje, že aby bylo zabráněno příliš
formalistickému přístupu při doslovném výkladu ust. § 77a, je toto ustanovení vhodné vykládat
restriktivně, přičemž je při posuzování předpokladů pro vznik nároku na náhradu škody nebo jiné
újmy nutné zohlednit, zda bylo předmětné předběžné opatření nařízeno neoprávněně.
Neoprávněné předběžné opatření přitom nutně nemusí být vždy protiprávní, neboť i předběžné
opatření vydané zcela v souladu s právními předpisy může být neoprávněné. Požadavek zkoumání
neoprávněnosti předběžného opatření tak bude mít význam zejména s ohledem na určení, zda
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ponese odpovědnost za náhradu škody navrhovatel předběžného opatření, nebo zda bude jeho
odpovědnost v konkrétním případě omezena. 155 Uvedené lze demonstrovat na příkladu, kdy soud
uloží odpůrci ze své vlastní iniciativy další povinnost nad rámec navrhovaného. Takový postup ze
strany soudu zcela jistě není v souladu v právními předpisy a nebylo by tedy spravedlivé, aby za
vzniklou škodu či jinou újmu odpovídal navrhovatel předběžného opatření.

2.12. Opravné prostředky
Opravné prostředky lze obecně charakterizovat jako instituty procesního práva sloužící
k zahájení opravného řízení. 156 Dělíme je na řádné opravné prostředky, jimiž lze napadnout
rozhodnutí, které dosud nenabylo právní moci, a mimořádné opravné prostředky, které slouží ke
zvrácení rozhodnutí již pravomocného.

2.12.1. Odvolání
Mezi řádné opravné prostředky řadíme předně odvolání. Odvolání je proti usnesení o
předběžném opatření přípustné. Vyplývá tak z dikce ust. § 201 OSŘ, neboť zákon podání odvolání
proti usnesení o předběžném opatření nevylučuje, a současně z dikce ust. § 202 odst. 1 OSŘ, když
usnesení o předběžném opatření zde není uvedeno mezi rozhodnutími, proti kterým je odvolání
nepřípustné.
S ohledem na skutečnost, že úprava předběžného řízení v části druhé OSŘ neobsahuje
speciální ustanovení týkající se odvolání, uplatní se i na odvolání proti rozhodnutí o předběžném
opatření ust. § 201 a násl. části čtvrté OSŘ upravující odvolání. Odvolání proti usnesení o
předběžném opatření lze tedy podat ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení
usnesení, a to u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. 157 Subjektivně legitimován k podání
odvolání je obecně pouze ten, komu byla rozhodnutím soudu způsobena újma na jeho právech. 158
V souvislosti s rozhodnutím o předběžném opatření je dále rozhodné, komu byl doručen stejnopis
usnesení o předběžném opatření. S ohledem na zvláštní úpravu doručování v ust. § 76g OSŘ bude
v případě, kdy soud rozhodne o návrhu na nařízení předběžného opatření negativním
rozhodnutím 159, osobou nadanou právem podat odvolání výhradně navrhovatel. K podání odvolání
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proti usnesení, kterým je nařízeno předběžné opatření, bude vedle odpůrce legitimována též osoba,
které soud předběžným opatřením uložil povinnost, neboť i této je stejnopis usnesení
doručován. 160
Odvolání má suspenzivní účinek, odkládá se jím tedy právní moc usnesení o předběžném
opatření. Vykonatelnost však zůstává odvoláním nedotčena. 161 Je-li však vykonatelné usnesení o
předběžném opatření odvolacím soudem zrušeno či změněno tak, že je návrh na nařízení
předběžného opatření zamítnut, zanikne jak původní rozhodnutí, tak jeho vykonatelnost. 162
Rozsah úkonů, které může učinit soud prvního stupně, u něhož se odvolání podává, není
veliký. Předseda senátu může odmítnout opožděně podané odvolání 163, zaslat odvolateli výzvu
k opravě či doplnění odvolání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je
nesrozumitelné nebo neurčité 164 (tedy úkon, který je v předběžném řízení vyloučen), a případně
doručit odvolání těm účastníkům, jejichž práv a povinností se týká, je-li to vhodné s ohledem na
okolnosti případu nebo povahu věci. 165 Je-li to třeba, provede i další šetření, zejména zkoumá
splnění podmínek řízení a opatří listiny, dovolává-li se jich navrhovatel. 166 Je-li napadnutým
rozhodnutím usnesení, kterým se návrh na nařízení předběžného opatření odmítá, má soud prvního
stupně možnost rozhodnout v rámci autoremedury tak, že odvolání v celém rozsahu vyhoví. 167
V ostatních případech předseda senátu předloží věc odvolacímu soudu. 168
Odvolací soud může rozhodnout i bez nařízení jednání. 169 S rozhodováním o odvolání úzce
souvisí ust. § 75c odst. 4 OSŘ, které stanoví, že pro předběžné opatření je rozhodující stav v době
vyhlášení, případně vydání usnesení soudu prvního stupně. Z toho vyplývají četné korektivy pro
rozhodování odvolacího soudu, mimo jiné např. skutečnost, že odvolací soud nesmí přihlédnout k
tomu, že po vyhlášení (vydání) usnesení o předběžném opatření pominuly důvody pro jeho
nařízení, nebo že posléze došlo k zániku či ke zrušení předběžného opatření soudem prvního
stupně. 170
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Odvolací soud může rozhodnout tak, že napadené rozhodnutí potvrdí nebo zruší. Otázka
změny napadeného rozhodnutí je ve věcech předběžných opatření komplikovaná. Lze shrnout, že
absolutní zákaz změny rozhodnutí soudu prvního stupně nelze dovodit 171, avšak změna je možná,
pouze jsou-li naplněny požadavky plynoucí z práva na spravedlivý proces garantovaného jak
LZPS, tak EÚLP. 172
Problematicky se jeví také lhůta pro rozhodnutí soudu, respektive její absence. V kontextu
předběžných opatření je totiž stěžejní, aby řízení probíhalo v zájmu efektivní ochrany práv co
nejrychleji. Této problematice se věnoval i Ústavní soud, který konstatoval, že v zájmu zachování
smyslu zákona a institutu předběžných opatření, se i na odvolací soudy přiměřeně vztahuje
povinnost rozhodnout o odvolání ve lhůtě zakotvené v ust. § 75c odst. 2 OSŘ, tedy bezodkladně,
případně, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, až do uplynutí sedmi dnů poté, co bylo odvolání
podáno. 173

2.12.2. Mimořádné opravné prostředky
Mezi mimořádné opravné prostředky řadíme žalobu na obnovu řízení, žalobu pro
zmatečnost a dovolání. Podání žaloby na obnovu řízení je vyloučeno, neboť tato je dle ust. § 228
odst. 1 OSŘ přípustná výhradně proti rozhodnutí, kterým se končí řízení ve věci samé, jímž
rozhodnutí o předběžném opatření ze své povahy není. Ani žaloba pro zmatečnost není proti
usnesení o předběžném opatření přípustná, neboť nespadá ani do jedné z kategorií rozhodnutí,
která lze dle ust. § 229 OSŘ touto žalobou napadnout. Co se týče dovolání, je usnesení, kterým
bylo rozhodnuto o předběžném opatření, výslovně uvedeno v ust. § 238 odst. 1 písm. f) jako jedno
z rozhodnutí, proti nimž je dovolání nepřípustné. Lze tak shrnout, že proti usnesení o předběžném
opatření není přípustný žádný mimořádný opravný prostředek.

Nález Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2016, sp. zn. II. ÚS 1847/16.
Podrobněji se autorka otázce změny rozhodnutí o předběžném opatření odvolacím soudem věnuje ve 4. kapitole
věnované předběžným opatřením v kontextu práva na spravedlivý proces.
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Nález Ústavního soudu ze dne 10. 5. 2017, sp. zn. ÚS IV. 736/17.
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3. Zvláštní předběžná opatření podle ZŘS
Vedle úpravy obecných předběžných opatření upravených v OSŘ stojí úprava
zvláštních předběžných opatření v ZŘS. Z hlediska výše uvedeného dělení předběžných opatření
spadají tato zvláštní předběžná opatření do kategorie zatímních předběžných opatření s efektem
plnění. 174
ZŘS konkrétně zakotvuje předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí a
předběžné opatření upravující poměry dítěte. Obě tato předběžná opatření jsou dle názoru autorky
nezastupitelnými instituty, když poskytují ochranu slabšímu subjektu, tedy oběti domácího násilí
nebo dítěti. Současně je však nevyhnutelně zasahováno do ústavně zaručených práv odpůrců,
zejm. do práva vlastnického podle čl. 11 LZPS a do práv rodičů na péči o dítě a jeho výchovu
podle čl. 32 odst. 4 LZPS.
Specifikem těchto zvláštních předběžných opatření je, že na rozdíl od obecných
předběžných opatření není vždy vyžadováno, aby po předběžném řízení následovalo řízení ve věci
samé. Řízení ve věci samé zahájit lze (ať už ze strany navrhovatele, či odpůrce), ZŘS však takovou
povinnost nestanoví. Navrhovatel zvláštního předběžného opatření je pouze poučen o možnosti
podat návrh na zahájení řízení ve věci samé 175, na rozdíl od navrhovatele obecného předběžného
opatření, který je povinen návrh na zahájení řízení ve věci samé podat ve lhůtě určené soudem.
Jde-li o zvláštní předběžné opatření dle ZŘS, může totiž navrhovatel vzniklou situaci řešit i jiným
způsobem než prostřednictvím soudu, například odstěhováním se od násilné osoby. 176
Zvláštní předběžná opatření nebyla upravena mimo OSŘ vždy. K jejich vydělení do ZŘS
došlo až v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v roce 2013. Vedle nového kodexu
občanského práva hmotného bylo totiž nezbytné přijmout i odpovídající úpravu procesní.

3.1. Zákon o zvláštních řízeních soudních
OSŘ byl původně vypracován na základě koncepce jednotného řízení. Znamenalo to, že
OSŘ měl ambici upravovat celý proces jednotně. Nesporná řízení tak de iure neexistovala, byť
tehdejší hlava pátá obsahovala část nazvanou „zvláštní ustanovení“, která zakotvovala odchylky

HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 226.
Ust. § 405 odst. 2 ZŘS.
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od obecné úpravy. Lze tak konstatovat, že objektivně u určitých řízení v rámci OSŘ existovaly
odlišnosti. 177
V průběhu devadesátých let 20. století došlo k mnoha novelizacím OSŘ, které vedly mimo
jiné k prohlubování diferenciace mezi spornými a nespornými řízeními. Z důvodu častých a
rozsáhlých novel OSŘ se však zákon stával značně nepřehledným, což zvyšovalo naléhavost
potřeby přijetí nového legislativního řešení. 178 Současně však bylo nutné, aby procesní úprava
odpovídala připravovanému občanskému zákoníku. Kodex soukromého práva hmotného a
základní procesní předpis totiž musí být vždy komplementární; nelze připustit například stav, kdy
by nově zakotvenému subjektivnímu právu nepostačovala dosavadní procesní ochrana. 179
K dosažení harmonizace procesní a hmotné úpravy zákonodárce zvolil cestu, kdy zákonem
č. 293/2013 Sb. 180 novelizoval pouze ustanovení OSŘ týkající se sporného řízení, přičemž
ustanovení týkající se nesporů z OSŘ vyňal a upravil samostatným zákonem č. 292/2013 Sb., o
zvláštních řízeních soudních, který nabyl účinnosti spolu s ObčZ dne 1. 1. 2014. Úprava zvláštních
předběžných opatření byla do ZŘS vydělena z důvodu zájmu na intenzivní a efektivní ochraně
vysoce ceněných hodnot, které jsou či mohou být porušeny; jde zejména o ochranu zdraví a
života. 181
Dle důvodové zprávy k ZŘS vedly k přijetí ZŘS vedle probíhající rekodifikace
soukromého práva i věcné důvody rozdílnosti sporných a nesporných řízení. Ty lze spatřovat
jednak v jednotlivých obecných zásadách ovládajících řízení, jednak v konkrétních odchylkách
mezi spory a nespory. Takovou odchylkou je např. vymezení okruhu účastníků řízení, určení
místní příslušnosti soudu, možnost vstupu státního zastupitelství do řízení, způsob zahájení řízení,
rozdíly v průběhu jednání a dokazování nebo uplatnění úplné a neúplné apelace řízení v odvolacím
řízení. Dále důvodová zpráva uvádí jako důvod přijetí ZŘS historické souvislosti, kterými má na
mysli zejména odkaz první republiky, kdy byla úprava sporného a nesporného řízení oddělena.
Konečně důvodová zpráva zmiňuje jako důvod k přijetí ZŘS i komparaci s vybranými evropskými
státy, jmenovitě s Rakouskou republikou a se Spolkovou republikou Německo. V obou těchto

WIPPLINGEROVÁ, M. In: WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní
řízení. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 7.
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státech je sporné a nesporné řízení odděleno do dvou samostatných zákonů, přičemž mezi těmito
je vztah subsidiarity. 182
ZŘS je uvozen obecnou částí, která vymezuje pravidla obecná, tedy společná všem řízením
upraveným v ZŘS. Část druhá ZŘS je pak rozdělena do pěti hlav, které zakotvují jednotlivá
nesporná a jiná zvláštní řízení. Hlava pátá, nazvaná „řízení ve věcech rodinněprávních“, zakotvuje
jak úpravu předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí a předběžného řízení
upravující poměry dítěte, tak úpravu jejich výkonu. Třetí část ZŘS pak upravuje přechodná a
závěrečná ustanovení.
Vztah mezi ZŘS a OSŘ je vztahem subsidiarity. Ust. § 1 odst. 2 ZŘS zakotvuje obecnou
subsidiaritu, tedy pravidlo, že OSŘ se použije pouze tam, kde ZŘS určitou problematiku
neupravuje. Vedle obecné subsidiarity však ZŘS upravuje v ust. § 1 odst. 3 ZŘS i tzv. zbytkovou
subsidiaritu, podle které ustanovení ZŘS stojí vedle ustanovení OSŘ, pokud z povahy jednotlivých
ustanovení nevyplývá něco jiného. Zbytková subsidiarita míří na případy, kdy určitou
problematiku upravuje komplexně OSŘ, ale ZŘS stanoví dílčí odchylky či další procesní
podmínky pro jím upravená řízení. Účelem zakotvení zbytkové subsidiarity je předejití situaci,
kdy by každé ustanovení ZŘS upravující shodnou problematiku jako OSŘ vedlo automaticky
k vyloučení úpravy OSŘ. 183 Příkladem může být úprava nepřípustnosti odvolání upravená v ust. §
202 OSŘ. ZŘS naproti tomu zakotvuje řadu dalších případů, kdy odvolání není přípustné;
například ust. § 406 ZŘS stanoví, že odvolání proti usnesení, jímž byl jmenován opatrovník, není
přípustné. Ust. § 202 OSŘ a ust. § 406 ZŘS tak za uplatnění pravidla zbytkové subsidiarity vedle
sebe obstojí, nedojde k vyloučení obecné úpravy ust. § 202 OSŘ speciální úpravou ust. § 406 ZŘS.
Výsledné legislativní řešení v podobě přijetí ZŘS však skýtá četná úskalí. Sporná a
nesporná řízení jsou sice upravena v oddělených zákonech, ale nadále problematickým aspektem
úpravy zůstává uplatnění subsidiarity. Stávající systematika totiž v určitých případech vede
k uplatnění dvojité subsidiarity, kdy je nutné použít jednak obecnou část ZŘS, jednak i obecnou
část OSŘ. Taková úprava nevyhnutelně přispívá k interpretačním i aplikačním nejasnostem. 184
S interpretačními obtížemi je spojeno i poměrně velké množství vágních formulací, které lze
naleznout i v ustanoveních upravujících předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí.
Příkladmo lze uvést pojmy „přiměřená rozumová a volní vyspělost nezletilého“ (ust. § 403 odst.

Důvodová zpráva In: VLÁDA. Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních. Praha: Poslanecká sněmovna,
2013. Sněmovní tisk 931/0, 6. období, s. 110 – 111.
183
Důvodová zpráva In: VLÁDA. Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních. Praha: Poslanecká sněmovna,
2013. Sněmovní tisk 931/0, 6. období, s. 123.
184
WINTEROVÁ, A. In: WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení
nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 360 – 361.
182

42

2 ZŘS), „zpravidla“ (ust. § 411 odst. 1 ZŘS), „důvody zvláštního zřetele hodné“ (ust. § 412 odst.
2 ZŘS) nebo „jiný důležitý zájem“ (ust. § 452 odst. 1 ZŘS). S přihlédnutím ke skutečnosti, že toto
zvláštní předběžné opatření je institutem mimořádným, který výrazně zasahuje do práv a
povinností účastníků řízení, měla by jeho úprava být formulována jednoznačně a přehledně. 185
ZŘS neobsahuje komplexní úpravu předběžných opatření. S ohledem na tuto skutečnost se
obecná úprava předběžných opatření zakotvená v ust. § 74 an. a ust. § 102 OSŘ uplatní i
v nesporných řízeních dle ZŘS, a to s výjimkami stanovenými ust. § 12 ZŘS. 186 Vedle
předběžných opatření v režimu ust. § 12 ZŘS pak stojí dvě zvláštní předběžná opatření, předběžné
opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí a předběžné opatření upravující poměry dítěte,
která jsou v ZŘS upravena samostatně. Co se týče konkrétních odchylek od úpravy OSŘ, ust. § 12
odst. 1 ZŘS zakotvuje pravidlo modifikující zahájení řízení, a to tak, že „lze-li zahájit řízení i bez
návrhu, lze nařídit bez návrhu i předběžné opatření; to neplatí v řízení o pozůstalosti“. 187
Z úřední povinnosti soud může předběžné opatření nařídit jak v průběhu řízení, tak před
zahájením řízení. Nařizuje-li však soud předběžné opatření z úřední povinnosti před zahájením
řízení, musí současně zahájit také řízení ve věci samé, a to i bez návrhu. 188 Nařídil-li soud
předběžné opatření na návrh, a to před zahájením řízení, stanoví ust. § 12 odst. 2 ZŘS, že soud
v usnesení o nařízení předběžného opatření uloží navrhovateli povinnost podat u soudu návrh na
zahájení řízení ve věci samé. Nesplní-li navrhovatel tuto povinnost ve lhůtě soudem určené,
zanikne předběžné opatření ze zákona podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) OSŘ.
Konečně je výraznou odchylkou od úpravy OSŘ i absence povinnosti složení jistoty. Podle
ust. § 12 odst. 3 ZŘS se totiž složení jistoty „nevyžaduje, jde-li o předběžné opatření, které může
soud nařídit i bez návrhu, ve věci ochrany proti domácímu násilí nebo ve věci výživného“.

3.2. Vymezení nesporných řízení
Civilní řízení nalézací, tedy takové, které vede k „nalézání“ či k vytváření práva soudem,
je tradičně děleno na řízení sporné a řízení nesporné. Jde o dvě samostatná řízení, která mají
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rovnocenné postavení. Jejich společným rysem je projednávání a rozhodování v civilních
věcech. 189
Řízení zakotvená v ZŘS jsou velmi různorodá; jen těžko bychom hledali jednotící prvek,
neboť nesporná řízení netvoří ucelený komplex. Je proto velice obtížné je souhrnně definovat.
S ohledem na tuto skutečnost lze nejsnazší charakteristiku nesporných řízení provést vymezením
vůči řízením sporným. Jednak lze využít negativní definice, která za nesporná řízení označuje ta
řízení, která nejsou sporná, 190 jednak lze nesporná řízení charakterizovat bližším vymezením
rozdílů mezi řízením sporným a nesporným.
V nesporných řízeních se na rozdíl od řízení sporných nevytváří plnohodnotný trojstranný
procesně právní vztah. Je tomu tak zejména z důvodu fungování sociálního státu, který je povinen
poskytovat ochranu některým vztahům, kde figuruje slabší subjekt, například nezletilé dítě. 191
Řízení sporná a nesporná byla v právní teorii podrobována různým kritériím dělení. Jedním
z těchto kritérií je povaha rozhodnutí, které má být v řízení vydáno. Ve sporném řízení dochází
k vydání deklaratorního rozhodnutí, které autoritativně vysloví, zda konkrétní právní vztah
existuje, či nikoliv. Naproti tomu pro nesporné řízení je charakteristické konstitutivní rozhodnutí,
tedy takové, které z hlediska hmotněprávního zakládá, mění nebo ruší právní vztahy. Tuto teorii
dělení však nelze přijímat bezvýhradně, neboť opomíjí skutečnost, že i v některých sporných
řízeních dochází k vydání konstitutivního rozhodnutí, a naopak i v nesporném řízení může dojít
k vydání deklaratorního rozhodnutí. 192 Dalším kritériem dělení řízení sporných a nesporných je
účel daného řízení. Je-li účelem řízení reparace neboli náprava porušeného právního poměru, jde
o řízení sporné. Pokud je účelem toliko prevence potenciálních sporů, které soud do budoucna
autoritativně postaví najisto, půjde o řízení nesporné. 193 I zde však lze namítnout, že nikoliv
všechna sporná řízení mají reparační účel – konkrétně řízení o předběžných opatření dle OSŘ má
povahu jednoznačně preventivní. 194 Wipplingerová dále zmiňuje teorii Viléma Steinera, podle
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které lze rozlišení provést na základě samotných právních vztahů, o kterých je v řízení
rozhodováno. Jde-li v řízení o dvoustranný vztah, kdy povinnosti jedné strany odpovídá oprávnění
strany druhé, lze hovořit o řízení sporném. Všechna ostatní řízení, ve kterých strany nevystupují
v postavení odpůrců, je pak dle Steinera nutné považovat za řízení nesporná. 195
Konečně lze konstatovat, že řízení jsou ovládána odlišnými zásadami. Zejména je třeba
zmínit, že nesporné řízení je ovládáno zásadou oficiality zakotvenou v ust. § 13 ZŘS, který stanoví,
že není-li stanoveno zákonem, že lze řízení zahájit jen na návrh, zahajuje se řízení i bez návrhu
účastníka. Sporné řízení je oproti tomu ovládáno zásadou dispoziční, kdy řízením i jeho
předmětem disponuje výhradně účastník, nikoliv soud. Další zásadou vlastní nespornému řízení je
zásada vyšetřovací, která se týká dokazování. Dle ust. § 21 ZŘS se tato zásada projevuje v řízení
tak, že soud provede i jiné než účastníkem navrhované důkazy potřebné ke zjištění skutkového
stavu. Ve sporném řízení je naopak uplatňována zásada projednací, což v praxi znamená, že soud
zjišťuje skutkový stav pouze v rozsahu tvrzeném účastníky. 196
Lze shrnout, že nesporné řízení je řízením, jehož hlavním účelem je uspořádat právní
vztahy několika osob do budoucna prostřednictvím konstitutivního soudního rozhodnutí.

3.3. Předběžná opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí
Toto zvláštní předběžné opatření bylo do 31. 12. 2013 upraveno v ust. § 76b OSŘ. 197
V souvislosti s rekodifikací soukromého práva byla jeho úprava včleněna do ZŘS; konkrétně je
upraveno v ust. § 400 – § 414 ZŘS. Vedle procesní úpravy je ochrana před domácím násilím
zakotvena i na úrovni hmotného práva, konkrétně ve zvláštních ustanoveních proti domácímu
násilí v ust. § 751 an. ObčZ. Dochází tedy ke střetu procesněprávní a hmotněprávní úpravy,
přičemž tyto dvě úpravy se v určitých aspektech neslučují.
Za prvé jde o délku předběžné ochrany. Podle ObčZ totiž omezení či vyloučení práva
násilné osoby v domě nebo bytě bydlet určí soud nejdéle na šest měsíců, přičemž tato může být
výjimečně prodloužena, a to na návrh při existenci zvlášť závažných důvodů. ZŘS naproti tomu
zakotvuje, že předběžné opatření trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti, a to také s možností
prodloužení, přičemž celková doba trvání předběžného opatření může být maximálně šest měsíců
od vykonatelnosti usnesení o předběžném opatření.
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Za druhé je nutno vzít v úvahu, že hmotněprávní předpoklady pro nařízení předběžného
opatření zakotvené v ust. § 751 ObčZ zcela neodpovídají povinnostem, které soud může odpůrci
v rozhodnutí o nařízení předběžného opatření uložit dle ust. § 405 odst. 1 ZŘS. ObčZ totiž hovoří
pouze o omezení či vyloučení práva násilné osoby v domě či bytě bydlet. Zcela tak opomíjí další
povinnosti, které ZŘS demonstrativně uvádí ve výčtu v ust. § 405 odst. 1, konkrétně povinnost
nevstupovat do bezprostředního okolí společného obydlí, povinnost zdržet se setkávání
s navrhovatelem a konečně i povinnost zdržet se nežádoucího sledování a obtěžování
navrhovatele.
Jako řešení Svoboda nabízí aplikaci kolizního pravidla lex posterior derogat legi priori
s tím, že jde o nepřímou novelizaci ObčZ. Nepřímá novelizace zákona je sice zakázaná, 198 ale
v daném případě je nutné učinit výjimku. Takové řešení ale lze přijmout pouze za předpokladu
shody na skutečnosti, že ust. § 751 an. ObčZ mají charakter procesněprávních ustanovení
umístěných v hmotněprávním kodexu. 199
3.3.1. Důvody nařízení předběžného opatření
Zajišťovacím důvodem je v případě tohoto speciálního předběžného opatření jednak
nesnesitelnost společného bydlení z důvodu tělesného nebo duševního násilí, jednak nežádoucí
sledování nebo obtěžování, tzv. stalking.
Domácí násilí není definováno ani v ObčZ, ani v ZŘS. Jediná definice, kterou lze naleznout
v českém právním řádu, je obsažená v důvodové zprávě k zákonu č. 135/2006 Sb., která stanoví,
že „domácí násilí je označení pro násilné jednání, kterým dochází k nebezpečnému útoku proti
životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, a to v bytě nebo domě společně obývaném násilnou
osobou i osobou, proti níž takový útok směřuje. Domácím násilím se rozumí opakované násilné
jednání nebo opakované vyhrožování násilným jednáním, v důsledku kterého dochází nebo hrozí,
že dojde, k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, mezi
osobami, které jsou či byli [sic] spolu v intimním, rodinném či jiném obdobném vztahu a žijí ve
společně obývaném bytě nebo domě. V rámci domácího násilí lze jednoznačně identifikovat osobu
násilnou i osobu ohroženou, proti níž takové útoky nebo výhrůžky útokem směřují.“ 200
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Lze tedy shrnout, že jde o negativní společenský jev spočívající v dlouhodobém
nesnesitelném duševním či fyzickém násilí vůči osobě sdílející s agresorem společné obydlí.
Společným obydlím je „jakékoliv místo, v němž navrhovatel a odpůrce uspokojují své bytové
potřeby.“ 201 Rozhodné přitom je, zda osoby využívají společně prostor sloužící k bydlení, a to
alespoň částečně (např. sdílení společné kuchyně na ubytovně). 202 Od společného obydlí je nutné
odlišit rodinnou domácnost, jejíž existence je podmínkou poskytnutí předběžné ochrany pouze
zřídkakdy. 203 Pro rodinnou domácnost je vedle soužití dvou nebo více lidí tvořících rodinné
společenství charakteristický i majetkový aspekt rodinného společenství. 204 Osoby žijící v rodinné
domácnosti totiž společně hradí materiální potřeby rodiny. 205 Dalším důležitým znakem domácího
násilí existence jednoznačné oddělenosti rolí mezi agresorem a osobou, vůči níž násilí směřuje.
Násilná osoba je vždy v roli násilné osoby a nikdy naopak; pokud by se role agresora a oběti
střídaly, nelze hovořit o domácím násilí. Stejně tak za domácí násilí nelze považovat jednorázový
incident. Fakultativním znakem, tedy takovým, který nutně nemusí být vždy přítomen, je eskalace
domácího násilí, tedy například zvyšující se intenzita útoků. 206
Stalking lze definovat jako obsesivní upnutí se známého nebo neznámého pachatele na
určitou osobu, kterou pak obtěžuje systematicky a úporně projevy nevyžádané a nechtěné
pozornosti. 207 Pachatel může oběť obtěžovat různými formami, častým je osobní sledování, ale
dochází i k obtěžování prostřednictvím telefonu či e-mailu.
Na stalking pamatuje i zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „TrZ“), když zakotvuje skutkovou podstatu nebezpečného pronásledování. Konkrétně je
v ust. § 354 TrZ stanoveno, že „kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že:
a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak
kontaktuje,
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
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e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,
a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a
zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem
činnosti.“
3.3.2. Vykázání podle zákona o Policii České republiky
Vedle samotného předběžného opatření má oběť domácího násilí k dispozici i další
prostředek ochrany před násilnou osobou. Je jím tzv. policejní vykázání prováděné podle ust. § 44
an. zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZPolČR“). Vykázání je z hlediska správněprávní teorie faktickým úkonem. Plní funkci převážně
preventivní, když je jeho účelem předejít domácímu násilí nebo krátkodobě zabránit pokračování
domácího násilí již probíhajícího. 208 Policista je oprávněn vykázat násilnou osobu z bytu či domu,
který obývá společně s osobou útokem ohroženou, a dokonce i z jeho bezprostředního okolí, „lzeli na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně
předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo
zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti“. 209 Vykázání je časově omezené, trvá deset dní
ode dne jeho provedení, přičemž tuto dobu není možné zkrátit, a to ani se souhlasem ohrožené
osoby. Dojde-li během vykázání k podání návrhu na nařízení předběžného opatření, doba trvání
vykázání se ex lege prodlužuje do dne nabytí právní moci usnesení, kterým soud rozhodne o
předběžném opatření. 210
Z některých povinností vykazujícího policisty je zřetelné provázání institutu vykázání se
zvláštním předběžným opatřením ve věci ochrany proti domácímu násilí. Policista je jednak
povinen poučit ohroženou osobu mimo jiné o jejím právu podat návrh na nařízení předběžného
opatření podle ZŘS. 211 Současně je policista povinen ve lhůtě dvacet čtyři hodin od provedení
vykázání zaslat kopii úředního záznamu o vykázání jednak příslušnému intervenčnímu centru 212,

VANGELI, B. Zákon o Policii České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 177.
Ust. § 44 odst. 1 ZPolČR.
210
Ust. § 44 odst. 2 ZPolČR.
211
Ust. § 46 písm. a) ZPolČR.
212
Role intervenčních center spočívá zejména v poskytování pomoci osobám ohroženým násilným chováním
vykázané osoby, a to prostřednictvím ambulantních, terénních a pobytových sociálních služeb. Obsahem těchto služeb
je sociálně terapeutická činnost a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí osob ohrožených násilným chováním vykázané osoby (ust. § 60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů).
208
209

48

jednak soudu příslušnému k rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření ve věci ochrany
proti domácímu násilí podle ZŘS. 213
3.3.3. Příslušnost soudu
Věcná příslušnost soudu není zakotvena v oddíle věnovaném úpravě předběžných opatření
ve věci ochrany před domácím násilím. Je proto nezbytné aplikovat obecné ustanovení ZŘS,
konkrétně ust. § 3 odst. 1, který stanoví, že věcně příslušným soudem pro řízení v prvním stupni
je okresní soud.
Úprava místní příslušnosti už zahrnuta do speciální úpravy ZŘS předběžných opatření ve
věci ochrany před domácím násilím je, když ust. § 400 ZŘS stanoví, že k rozhodnutí o návrhu na
vydání předběžného opatření je příslušný obecný soud navrhovatele. Obecný soud navrhovatele je
pak okresní soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště, a pokud bydliště nemá, okresní soud,
v jehož obvodu se zdržuje. V případě, že má navrhovatel bydliště na více místech, je obecným
soudem každý okresní soud, v jehož obvodu bydlí, a to s úmyslem zdržovat se tam trvale. 214
Místní příslušnost určená dle ust. § 400 ZŘS je výlučnou místní příslušností. Z tohoto
důvodu není přípustné aplikovat ust. § 87 OSŘ zakotvující zvláštní příslušnost danou na výběr ani
obecné ust. § 4 ZŘS upravující místní příslušnost. 215
3.3.4. Účastníci řízení a opatrovník pro podání návrhu
ZŘS ve svém obecném ust. § 6 odst. 2 stanoví, že účastníky řízení podle ZŘS jsou
navrhovatel a ten, kterého zákon za účastníka označuje. V rámci úpravy předběžného opatření ve
věci ochrany proti domácímu násilí pak ZŘS v ust. § 403 označuje za účastníky předběžného řízení
vedle navrhovatele též odpůrce, případně osobu, vůči které směřuje násilí, je-li odlišná od
navrhovatele. 216
Pro vymezení okruhu účastníků řízení je nezbytné vycházet z úpravy obsažené ve
zvláštních ustanoveních proti domácímu násilí v ust. § 751 - 753 ObčZ a z úpravy společného ust.
§ 3021 ObčZ.
Aktivně legitimována k podání návrhu na nařízení předběžného opatření ve věci ochrany
proti domácímu násilí je předně dotčená osoba, tedy osoba, vůči níž domácí násilí směřuje. Touto
je předně manžel nebo rozvedený manžel, a to i v případě, že s agresorem nežije v rodinné
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domácnosti. Rozhodná je pouze skutečnost, že žijí ve společném obydlí. 217 Dále může být
dotčenou osobou aktivně legitimovanou k podání návrhu třetí osoba žijící s manžely nebo
s rozvedenými manžely v rodinné domácnosti. 218 K domácímu násilí však může docházet i mimo
rodinná společenství. Proto je aktivně legitimovaná k podání návrhu na nařízení předběžného
opatření i každá jiná osoba žijící ve společném obydlí s osobou dopouštějící se domácího násilí,
ať už je mezi nimi jakýkoliv vztah. 219 Může jít například o osoby spolubydlící na ubytovně,
společně žijící nesezdané partnery či společně žijícího synovce se strýcem.
Manžel nebo rozvedený manžel je oprávněn podat návrh na nařízení předběžného opatření
vůči druhému manželovi nebo rozvedenému manželovi dále i v případě, že se tento dopouští
domácího násilí vůči třetí osobě, která s manžely nebo rozvedenými manžely sdílí rodinnou
domácnost. Tato třetí osoba bude účastníkem předběžného řízení, ačkoliv sama není
navrhovatelem. 220 Opačný případ, tedy možnost podání návrhu na nařízení předběžného opatření
manželem nebo rozvedeným manželem na ochranu druhého manžela nebo rozvedeného manžela
ohroženého domácím násilím ze strany třetí osoby, která s nimi žije v rodinné domácnosti,
v právní úpravě absentuje. Lze tak dovodit, že v takovém případě musí návrh na nařízení
předběžného opatření podat sama dotčená osoba. 221
Okruh aktivně legitimovaných osob k podání návrhu je jiný v případě návrhu na nařízení
předběžného opatření směřujícího k ochraně před nežádoucím sledováním nebo obtěžováním. Zde
bude aktivně legitimována výhradně osoba, jejíž osobnost byla dotčena, 222 tedy ten, kdo je
nežádoucím způsobem sledován či obtěžován. Podání návrhu třetí osobou je vyloučeno. 223
Konečně je k podání návrhu na nařízení předběžného opatření ve věci ochrany proti
domácímu násilí aktivně legitimováno i státní zastupitelství. Státní zastupitelství je oprávněno
vstoupit i do již zahájeného řízení. 224 Jednací řád pro okresní a krajské soudy stanoví povinnost
vedoucího soudní kanceláře zaslat návrh na nařízení předběžného opatření státnímu
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zastupitelství. 225 Tak se státní zastupitelství dozví o zahájení řízení a může posoudit, zda je na
místě do probíhajícího řízení vstoupit.
ZŘS obsahuje speciální ustanovení týkající se případů, kdy je navrhovatelem předběžného
opatření nezletilý mladší šestnácti let, nezletilý starší šestnácti let a osoba, jejíž svéprávnost byla
omezena. Za nezletilého mladšího šestnácti let může podat návrh na nařízení předběžného opatření
jménem nezletilého jeho zákonný zástupce. Jménem nezletilého dále může návrh podat orgán
sociálně právní ochrany dětí, případně advokát na základě plné moci, má-li nezletilý pro udělení
plné moci přiměřenou rozumovou a volní vyspělost. 226 Oproti tomu nezletilému navrhovateli
staršímu šestnácti let zákon přiznává plnou procesní způsobilost. 227 Může tak podat návrh na
nařízení předběžného opatření bez dalšího sám. Konečně navrhovatel, jehož svéprávnost byla
omezena, může návrh na nařízení předběžného opatření podat pouze za předpokladu, že jeho
svéprávnost nebyla omezena ve věcech, o něž v řízení jde. Platí totiž, že procesní způsobilost se
odvíjí od rozsahu svéprávnosti. V opačném případě osoba omezená na svéprávnosti nemůže
samostatně jednat před soudem; návrh na nařízení předběžného opatření musí jejím jménem podat
opatrovník nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností. 228
I v předběžném řízení může dojít ke střetu zájmů. Ten je obecně upraven v ObčZ. ZŘS
však ve svém ust. § 403 odst. 2 tuto obecnou úpravu vylučuje a současně v ust. § 406 ZŘS
zakotvuje úpravu speciální. Hrozí-li v řízení o předběžném opatření ve věci ochrany proti
domácímu násilí střet zájmu zákonného zástupce nebo opatrovníka se zájmem zastoupeného nebo
může-li dojít ke střetu zájmů více osob zastoupených týmž zákonným zástupcem či opatrovníkem,
jmenuje soud příslušný k rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření navrhovateli
opatrovníka, a to neprodleně poté, co rozhodne o návrhu. Proti usnesení o jmenování opatrovníka
není přípustné podat odvolání. 229 Rozdílem mezi obecnou úpravou a speciální úpravou v ZŘS je
skutečnost, že soud opatrovníka jmenuje až po rozhodnutí o návrhu. Pro předběžné řízení je totiž
nezbytná rychlost a efektivita rozhodování soudu. Proto je nutné urychleně rozhodnout o
samotném návrhu a teprve poté jmenovat opatrovníka samostatným usnesením. 230
V případě, že soud návrh na nařízení předběžného opatření zamítne, má opatrovník
následně právo podat proti zamítavému rozhodnutí odvolání. Naopak vyhoví-li soud návrhu na

Ust. § 6 odst. 9 písm. f) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro
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nařízení předběžného opatření, bude opatrovník oprávněn podat návrh na prodloužení doby trvání
předběžného opatření. 231
3.3.5. Návrh na nařízení předběžného opatření a zahájení řízení
Předběžné opatření ve věci ochrany před domácím násilím lze vydat pouze na návrh
aktivně legitimované osoby. 232
Co se týče náležitostí návrhu, je předně nutno aplikovat ust. § 42 odst. 4 OSŘ zakotvující
obecné náležitosti podání a ust. § 79 odst. 1 OSŘ zakotvující zvláštní náležitosti návrhu na zahájení
předběžného řízení. ZŘS pak ve svém ust. § 402 odst. 1 stanoví zvláštní náležitosti návrhu na
nařízení předběžného opatření ve věci ochrany před domácím násilím, a to:
•

vylíčení skutečností osvědčujících, že společné bydlení navrhovatele a odpůrce v domě
nebo bytě, kde se nachází společná domácnost, je pro navrhovatele nesnesitelné z důvodu
tělesného nebo duševního násilí vůči navrhovateli či jiné osobě, která ve společné
domácnosti žije, anebo

•

vylíčení skutečností osvědčujících nežádoucí sledování nebo obtěžování navrhovatele.
Jinými slovy, pro úspěšnost návrhu musí navrhovatel osvědčit existenci domácího násilí

nebo stalkingu. V souvislosti s náležitostmi návrhu však často vyvstává problém v podobě situace,
kdy je sice dostatečným způsobem popsán skutkový stav, ale absentuje označení prostředků
osvědčení, a to zejména jedná-li se o duševní násilí. S ohledem na skutečnost, že k domácímu
násilí dochází „za zavřenými dveřmi“, se tak nezřídka kdy stává, že skutečnosti popsané v návrhu
nejsou dostatečně osvědčeny. Předběžné řízení dle ust. § 400 an. ZŘS je sice ovládáno vyšetřovací
zásadou, ale z důvodu velmi krátké lhůty pro rozhodnutí nemusí být objektivně v silách soudu
další prostředky osvědčení opatřit. 233 Navrhovatel by tedy neměl spoléhat na aktivitu soudu, ale
předložit co nejvíce prostředků osvědčení z vlastní iniciativy. 234
Výrazným rozdílem od obecných předběžných opatření je absence povinnosti tvrzení
navrhovatele, který konkrétní návrh na zahájení řízení ve věci samé bude následovat. Je tomu tak
proto, že po předběžném řízení ve věci ochrany před domácím násilím řízení ve věci samé vůbec

ČUHELOVÁ, K. In: LAVICKÝ, P. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický
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nemusí následovat. 235 Jde o výjimku z pravidla, podle kterého soud v usnesení o nařízení
předběžného opatření uloží navrhovateli, aby ve lhůtě jím určené podal u soudu návrh na zahájení
řízení ve věci samé, nejedná-li se o řízení, které lze zahájit i bez návrhu. 236
Další odlišností od obecného předběžného řízení podle OSŘ je povinnost soudu vyzvat
navrhovatele k doplnění návrhu v případě, že návrh neobsahuje všechny stanovené náležitosti,
následkem čehož o něm nelze rozhodnout. Stejně bude soud postupovat i v případě, že je návrh
nesrozumitelný nebo neurčitý. 237 Soud musí k výzvě přikročit bezodkladně. Postup, kdy by soud
otálel s výzvou až do konce lhůty pro rozhodnutí, ačkoliv mu nic nebránilo učinit výzvu dříve, by
bylo nezbytné posoudit jako procesní pochybení na straně soudu, které by bylo následně nutné
zhojit dodatečným rozhodnutím soudu o návrhu i po uplynutí 48hodinové lhůty. V opačném
případě, tedy odmítl-li by soud návrh pro opožděné doplnění, ačkoliv procesní pochybení bylo na
straně soudu, zakládalo by takové usnesení o odmítnutí návrhu důvod pro jeho zrušení odvolacím
soudem, a to pro neprojednatelnost podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) OSŘ. 238
Současně s výzvou poučí soud navrhovatele o skutečnosti, že nevyhoví-li výzvě, tedy
nedoplní-li návrh do konce 48hodinové lhůty pro rozhodnutí, bude návrh odmítnut. Návrh bude
odmítnut i v případě, že se soudu nepodaří navrhovatele v průběhu lhůty pro rozhodnutí
kontaktovat. Stejně jako v případě obecných předběžných opatření však odmítnutí návrhu
nepředstavuje překážku věci rozsouzené a navrhovatel tedy může podat návrh nový, tentokrát již
bezvadný. 239
Výraznou odlišností od obecné úpravy v OSŘ je skutečnost, že navrhovatel není povinen
spolu s podáním návrhu na nařízení předběžného opatření složit jistotu. 240 Nepřipadá tak v úvahu
odmítnutí návrhu z důvodu nesložení jistoty či jejího doplatku.
3.3.6. Rozhodování o návrhu na nařízení předběžného opatření
ZŘS zakotvuje ve svém ust. § 404 pro rozhodnutí soudu lhůtu čtyřicet osm hodin. Lhůta
počíná běžet podáním návrhu. Do lhůty určené podle hodin se totiž započítává i den, kdy došlo ke
skutečnosti určující počátek lhůty, a současně končí uplynutím hodiny, která se svým označením
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shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. 241 S ohledem na krátkou lhůtu
a nutnost rychlého jednání ze strany soudu je v případě tohoto zvláštního předběžného opatření
nutno klást zvýšený důraz na pravidla zaručující dosažitelnost soudce i v dobu mimo jeho pracovní
dobu.
Jak už bylo zmíněno výše, dochází v důsledku takto krátké lhůty k omezení vyšetřovací
zásady. Soud totiž není v mnohých případech objektivně schopen dostát povinnosti obstarat další
důkazy nad rámec označených v návrhu.
Soud rozhodne bez jednání. Je tomu tak zejména s ohledem na krátkou lhůtu pro
rozhodnutí a skutečnost, že soud při rozhodování o předběžném opatření neprovádí plnohodnotné
dokazování. 242
Stejně jako je tomu při rozhodování o obecném předběžném opatření podle OSŘ, je i
v řízení o zvláštním předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí nezbytné zaobírat
se otázkou, které skutečnosti je třeba prokázat a u kterých postačí osvědčení. Nabízí se přiměřené
použití ust. § 75c OSŘ, podle kterého navrhovatel musí prokázat existenci zajišťovacího důvodu
a současně alespoň osvědčit skutečnosti, na jejichž základě soud dojde k závěru, že navrhovatel
pravděpodobně uspěje v řízení ve věci samé. Dané ustanovení je nicméně aplikovatelné pouze
omezeně, neboť po předběžném řízení ve věci ochrany před domácím násilím nemusí nutně
následovat řízení ve věci samé. Navrhovatel předběžného opatření ve věci ochrany proti
domácímu násilí tedy musí stejně jako navrhovatel obecného předběžného opatření prokázat
existenci zajišťovacího důvodu (domácího násilí nebo stalkingu). Co se týče osvědčovaných
skutečností, soud nebude posuzovat budoucí úspěšnost navrhovatele v řízení ve věci samé, ale
vystačí si s pravděpodobností, že navrhovatelem tvrzené skutečnosti jsou pravdivé. 243
ZŘS zakotvuje demonstrativní výčet povinností, které soud může uložit odpůrci, vyhoví-li
návrhu na nařízení předběžného opatření. Soud je ovšem i v případě zvláštního předběžného
opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí vázán rozsahem návrhu. Lze tak konstatovat, že
předmětné ustanovení je spíše vodítkem pro navrhovatele, kterých konkrétních povinností se lze
vůči odpůrci domáhat. 244 Povinnostmi příkladmo uvedenými v ust. § 405 odst. 1 ZŘS jsou:
•

povinnost opustit společné obydlí a jeho bezprostřední okolí, povinnost nezdržovat se ve
společném obydlí nebo povinnost do něj nevstupovat,

Ust. § 57 odst. 1, odst. 2 OSŘ.
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•

povinnost nevstupovat do bezprostředního okolí společného obydlí nebo navrhovatele a
nezdržovat se tam,

•

povinnost zdržet se setkávání s navrhovatelem,

•

povinnost zdržet se nežádoucího sledování nebo obtěžování navrhovatele, a to jakýmkoliv
způsobem.
Usnesení soudu, kterým vyhovuje návrhu na nařízení předběžného opatření a ukládá

odpůrci povinnost, musí současně obsahovat i poučení, a to jak odpůrce, tak navrhovatele. Odpůrce
soud poučí o jeho právu odnést si ze společného obydlí věci uvedené v ust. § 493 ZŘS. 245
Navrhovatele soud poučí o vhodných opatřeních směřujících k jeho ochraně, zejména o právu
podat návrh na zahájení meritorního řízení nebo návrh na prodloužení doby trvání předběžného
opatření.
Dikce ust. § 405 odst. 2 je v části věnující se poučení navrhovatele nepříliš dobře zvolená.
Předně z poučení vyplývá, že návrh na zahájení meritorního řízení je jedním z opatření směřujících
k ochraně navrhovatele. Meritorní řízení však po předběžném řízení následovat nemusí, když není
předvídáno úpravou předběžných opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí ani v ObčZ, ani
v ZŘS. Nadto lze konstatovat, že doslovný výklad ust. § 405 odst. 2 ZŘS budí dojem, že
navrhovatel je vždy osobou, vůči níž směřuje násilí. Tak to ale není, neboť s ohledem na výše
podaný výklad o účastnících řízení může být navrhovatelem i třetí osoba, která domácímu násilí
pouze přihlíží. Poučení soudu musí vždy směřovat vůči osobě ohrožené domácím násilím, a to i
v případě, je-li navrhovatelem třetí osoba. 246
Soud je podle ust. § 405 odst. 3 ZŘS oprávněn stanovit výjimky z plnění povinností, a to
s přihlédnutím k odpůrcovým oprávněným zájmům. Takovým oprávněným zájmem může být
například výkon zaměstnání či zajištění lékařské péče. 247 V souvislosti se stanovením výjimek se
nabízí otázka, zda soud takto musí učinit již v usnesení o nařízení předběžného opatření, či zda
může rozsah uložených povinností omezit samostatným rozhodnutím až v průběhu trvání
předběžného opatření, a to s ohledem na skutečnost, že odpůrcovy zájmy nebyly k okamžiku
vydání rozhodnutí ještě známy. Hamuľáková a Křiváčková se domnívají, že dané ustanovení je
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nutno vykládat tak, že je možné stanovit výjimku z povinnosti uložené usnesením i po jeho
vydání. 248
Další výraznou odlišností od obecné úpravy je nerozlišování mezi vyhlášením a vydáním
rozhodnutí. ZŘS ve svém ust. § 404 uvádí, že „o návrhu rozhodne soud do 48 hodin bez jednání“.
Dále ust. § 407 stanoví, že rozhodnutí je vykonatelné vydáním. Z uvedeného lze dovodit závěr, že
v případě předběžných opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí se rozhodnutí nevyhlašuje,
ale pouze vydává v písemné podobě.
Usnesení o předběžném opatření nabývá právní moci dle obecných ustanovení OSŘ, tedy
bylo-li doručeno a nelze-li ho napadnout odvoláním. 249 Vykonatelnost je však upravena v ZŘS
speciálně. Usnesení o předběžném opatření nabývá vykonatelnosti vydáním. 250 Vykonatelnost
usnesení tak nezávisí ani na doručení účastníku, ani na nabytí právní moci. Z povahy věci však
vykonatelnosti nabývají pouze usnesení, kterými bylo alespoň částečně vyhověno návrhu na
nařízení předběžného opatření. Je-li totiž vydáno negativní rozhodnutí, tedy usnesení, kterým se
návrh odmítá, zamítá nebo se řízení zastavuje, nedochází k uložení žádné povinnosti, a není tak co
vykonávat. Proto se pro tato negativní usnesení o předběžném opatření uplatní obecná úprava
vykonatelnosti usnesení v ust. § 171 odst. 2 OSŘ. 251,252
Doručování usnesení o předběžném opatření se bude řídit úpravou ust. § 76c odst. 2 OSŘ,
bude tedy shodné jako doručování usnesení o obecném předběžném opatření podle OSŘ. 253
Povahou usnesení, kterým se nařizuje předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu
násilí, se zabýval Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 15. 1. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1554/08. Ústavní
soud mimo jiné konstatoval, že usnesení je de facto meritorním rozhodnutím s krátkodobými
účinky, a to zejména s ohledem na skutečnost, že po předběžném řízení nemusí následovat řízení
ve věci samé, které by justifikovalo vydání předběžného opatření. Dále Ústavní soud došel
k závěru, že usnesení o předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí je soud
(navzdory dikci ust. § 169 odst. 2 OSŘ) povinen odůvodnit. 254
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3.3.7. Trvání předběžného opatření
Pro předběžná opatření obecně platí, že jsou časově omezená. Výjimkou není ani
předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí.
ZŘS obsahuje speciální ustanovení upravující dobu trvání předběžného opatření ve věci
ochrany proti domácímu násilí, a to v ust. § 408. Jeho první odstavec stanoví, že toto speciální
předběžné opatření trvá jeden měsíc od vykonatelnosti usnesení o předběžném opatření, přičemž
doba jeho trvání se začíná počítat dnem následujícím po nabytí vykonatelnosti. 255 To platí v
případě, že nařízení předběžného opatření nepředcházelo vykázání dle ZPolČR.
Druhý odstavec daného ustanovení pak vymezuje vztah mezi vykázáním podle ZPolČR a
předběžným opatřením. Pokud usnesení o návrhu na nařízení předběžného opatření předcházelo
vykázání a toto usnesení nabyde vykonatelnosti v průběhu trvání vykázání, doba trvání
předběžného opatření se ze zákona prodlužuje „o tu dobu, jež do vykonatelnosti předběžného
opatření neuplynula“. 256 Jinými slovy, byla-li násilná osoba před vydáním usnesení o předběžném
opatření vykázána postupem podle ZPolČR, přičemž k okamžiku nabytí vykonatelnosti usnesení
o předběžném opatření stále trvá policejní vykázání násilné osoby, trvá předběžné opatření jeden
měsíc a tolik dní z vykázání, kolik jich neuplynulo do vykonatelnosti usnesení o předběžném
opatření. Vykázání trvá dle ZPolČR deset dní ode dne jeho provedení, přičemž ho nelze zkrátit, a
to ani se souhlasem ohrožené osoby. 257 Současně platí, že podáním návrhu na nařízení
předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí v průběhu trvání vykázání se doba
vykázání ze zákona prodlužuje do nabytí právní moci usnesení o předběžném opatření. Usnesení
o předběžném opatření, které by bylo vydáno (a tedy by i nabylo vykonatelnosti) například osmý
den trvání vykázání, tak bude trvat jeden měsíc a dva dny.
3.3.8. Prodloužení doby trvání předběžného opatření
ZŘS zakotvuje ve svém ust. § 410 an. možnost prodloužení předběžného opatření. Základní
doba trvání předběžného opatření, která činí jeden měsíc, totiž mnohdy není dostatečná pro
eliminaci domácího násilí a navrhovatel se může cítit i nadále ohrožen. Je vhodné podotknout, že
je nezbytné rozlišovat mezi návrhem na prodloužení předběžného opatření a novým návrhem na
nařízení předběžného opatření. Nový návrh na nařízení předběžného opatření totiž musí být
podložen novými tvrzeními, která odůvodňují nařízení předběžného opatření. V opačném případě,
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tedy uvedl-li by navrhovatel shodné skutečnosti jako v původním návrhu, zastavil by soud řízení
pro překážku věci pravomocně rozsouzené. 258
Aktivně legitimovaný k podání návrhu na prodloužení předběžného opatření je pouze
navrhovatel předběžného opatření. Ten musí návrh na prodloužení podat v průběhu trvání
předběžného opatření, tedy během jednoho měsíce od nabytí vykonatelnosti rozhodnutí, kterým
bylo předběžné opatření nařízeno.
Co se týče náležitostí návrhu na prodloužení předběžného opatření, musí návrh obsahovat
jak obecné náležitosti podání dle ust. § 42 odst. 4 OSŘ, tak obecné náležitosti návrhu na zahájení
řízení podle ust. § 79 OSŘ. 259 Zvláštní náležitosti návrhu na prodloužení předběžného opatření
ZŘS výslovně nezakotvuje, nicméně navrhovatel by ve svém návrhu měl uvést tři okruhy
skutečností, které podle ust. § 411 odst. 2 bere soud v úvahu při rozhodování o návrhu. 260 Předně
by měl navrhovatel uvést skutečnosti, ze kterých vyplývá, že ohrožení navrhovatele domácím
násilím či stalkingem stále trvá. Půjde například o vylíčení chování odpůrce před i po nařízení
předběžného opatření, závislost odpůrce na návykových látkách a negativní přístup odpůrce
k podstoupení léčby závislosti. Soud by měl být na základě těchto skutečností schopen vyhodnotit
pravděpodobnost opakování závadného jednání odpůrce v případě neprodloužení předběžného
opatření. 261 Dále by měl navrhovatel ve svém návrhu prokázat své majetkové či jiné poměry, a to
včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí, na které se vztahuje předběžné
opatření. Znamená to, že navrhovatel musí specifikovat, kdo je vlastníkem či nájemcem
nemovitosti, které se týká předběžné opatření, a uvést, jaký je jeho příjem, nemovitý a hodnotnější
movitý majetek, pohledávky a dluhy a souhrn příjmů a výdajů za poslední zdaňovací období. 262
Jinými poměry navrhovatele, které mohou odůvodňovat prodloužení předběžného opatření, jsou
jiné než majetkové skutečnosti, pro které by nebylo spravedlivé, aby předběžné opatření pozbylo
účinků. Takovou skutečností může být například špatný zdravotní stav navrhovatele. 263
V souvislosti s rozhodováním o návrhu ZŘS ve svém ust. § 412 odst. 2 stanoví, že neprokáže-li
navrhovatel své majetkové nebo jiné poměry, může soud předběžné opatření prodloužit jen
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výjimečně, a to z důvodů zvláštního zřetele hodných. Jako důvod zřetele hodný může soud
posoudit například extrémně agresivní jednání odpůrce, naléhavý zájem dětí účastníků na trvání
předběžného opatření 264 nebo skutečnost, že navrhovatel bez své viny nemůže prokázat svůj právní
vztah ke společnému obydlí - např. v situaci, kdy odpůrce úmyslně zadržuje nájemní smlouvu o
společném nájmu bytu. 265 Konečně by navrhovatel neměl opomenout uvést i další rozhodné
okolnosti, a to včetně dalších probíhajících řízení (například řízení o rozvodu manželství nebo
řízení o vypořádání společného jmění manželů). I tato informace může být pro soud směrodatná
při rozhodování o návrhu na prodloužení předběžného opatření, neboť řízení ve věcech
rodinněprávních jsou často provázena negativními emocemi účastníků, v jejichž důsledku se může
domácí násilí či stalking stupňovat.
Z dikce ust. § 412 odst. 2 ZŘS lze dovodit, že majetkové či jiné poměry účastníků, a to
včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí, na které se vztahuje předběžné
opatření, je navrhovatel povinen prokázat. Ostatní skutečnosti uváděné navrhovatelem postačí
osvědčit. 266
Podle ust. § 410 odst. 2 ZŘS se již samotným podáním návrhu ex lege prodlužuje doba
trvání předběžného opatření, a to do doby, než soud o návrhu na prodloužení předběžného opatření
rozhodne. Dané ustanovení ZŘS vyvolává výkladové nejasnosti. Z doslovného znění daného
ustanovení lze totiž snadno dojít k závěru, že ochrana osoby, vůči níž směřuje násilí, končí
zamítnutím návrhu na prodloužení předběžného opatření, a to bez ohledu na právní moc. Takový
výklad by však odporoval smyslu institutu předběžného opatření, kterým je ochrana života a zdraví
oběti. Je proto nutné dané ustanovení vykládat tak, že účinky předběžného opatření trvají až do
právní moci usnesení o návrhu. V opačném případě, tedy pokud by měl zákonodárce na mysli
nepravomocné rozhodnutí, by byl zamítnutím návrhu na prodloužení předběžného opatření
obnoven faktický stav, který zde byl před nařízením předběžného opatření, a odpůrce by se tak
mohl mimo jiné vrátit do společného obydlí. Navrhovatel by následně měl možnost podat proti
zamítavému rozhodnutí odvolání. Pokud by odvolací soud odvolání vyhověl, tedy napadené
usnesení by zrušil nebo změnil tak, že se předběžné opatření prodlužuje, nabyl by navrhovatel
(odvolatel) opět předběžné ochrany. Lze tak shrnout, že doslovný výklad ust. § 410 odst. 2 ZŘS
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by mohl vést k nežádoucímu přerušení ochrany poskytované oběti, a to od rozhodnutí soudu
prvního stupně do rozhodnutí odvolacího soudu. 267
Významným rozdílem oproti obecné úpravě předběžných opatření v OSŘ je skutečnost, že
k rozhodnutí o návrhu na prodloužení předběžného opatření soud zpravidla nařídí jednání, v jehož
průběhu provede dokazování v potřebném rozsahu. S ohledem na pojem „zpravidla“ tak lze dojít
k závěru, že soud není povinen jednání nařídit, ale musí v každém jednotlivém případě posoudit,
zda je nařízení jednání na místě, či nikoliv. Podle Grygara je nařízení jednání zákonodárcem
preferovaná forma zjištění stavu věci, a to s ohledem na skutečnost, že rychlost řízení zde není tak
naléhavá jako v řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření. K nenařízení jednání by tedy
soud měl přistoupit pouze výjimečně, například souhlasí-li odpůrce i navrhovatel s projednáním
věci bez nařízení jednání. Současně je soud vždy povinen v odůvodnění vyložit důvody, které ho
vedly k nenařízení jednání. 268 Čuhelová se domnívá, že soud by jednání měl nařídit v případě, kdy
je odpůrce aktivní a po doručení návrhu na prodloužení předběžného opatření se k němu vyjádří,
případně navrhne provedení důkazů. V opačném případě není třeba jednání nařizovat. 269 Svoboda
je toho názoru, že jednání soud nemusí nařídit, pouze jsou-li rozhodující skutečnosti mezi
účastníky nesporné, a současně soud dojde na podkladě listin předložených účastníky
k jednoznačnému závěru o tom, že se má návrhu na prodloužení předběžného opatření vyhovět. 270
Autorka této práce má za to, že soud by měl rozhodovat bez nařízení jednání zcela výjimečně,
neboť prodloužení předběžného opatření představuje významný zásah do ústavně zaručených práv
odpůrce. Ten by tedy měl mít co nejširší možnost hájit svá práva.
Podle ust. § 411 odst. 1 ZŘS musí být předvolání na jednání účastníkům řízení doručeno
nejméně tři dny přede dnem konání jednání. Jde o lhůtu pořádkovou; její nedodržení nemá přímé
procesní následky. Účastník, v jehož neprospěch bylo rozhodnuto, však může nedodržením této
lhůty argumentovat ve svém odvolání. 271 Nařídil-li soud jednání, nepoužijí se obecná ustanovení
OSŘ o času k přípravě účastníka na jednání. Ust. § 411 odst. 1 ZŘS je tak nutno interpretovat tak,
že účastník má na přípravu k jednání minimálně tři dny. 272
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Jak již bylo zmíněno výše, uvádí ZŘS výčet skutečností, které soud vezme v úvahu při
rozhodování o návrhu na prodloužení předběžného opatření. Jde o výčet demonstrativní. Podle
ust. § 411 odst. 2 ZŘS mezi tyto skutečnosti patří zejména trvání stavu ohrožení navrhovatele,
majetkové či jiné poměry účastníků, na které se vztahuje předběžné opatření, včetně vlastnických
a jiných vztahů ke společnému obydlí, a konečně další rozhodné skutečnosti, včetně dalších
probíhajících řízení mezi účastníky. Řízení o návrhu na prodloužení předběžného opatření je
ovládáno zásadou vyšetřovací; soud je tedy při rozhodování o návrhu povinen provést i jiné důkazy
potřebné ke zjištění skutkového stavu, než byly navrženy účastníky. 273
Podle ust. § 412 odst. 1 ZŘS je soud povinen o návrhu rozhodnout do dvou měsíců ode dne
jeho podání. Nedodržení této lhůty nemá za následek zánik předběžného opatření; zakládá však
nesprávný procesní postup soudu, který může mít za následek vznik odpovědnosti státu za
případnou škodu vzniklou nečinností soudu. 274
Doba trvání prodlouženého předběžného opatření není obligatorní náležitostí návrhu na
prodloužení předběžného opatření, avšak je vhodné ji uvést, aby soud získal představu, jakou dobu
považuje navrhovatel za přiměřenou. 275 Návrhem je soud vázán, nemůže proto předběžné opatření
prodloužit na delší dobu, než je navrhováno. Soud pak může předběžné opatření podle ust. § 412
odst. 2 ZŘS prodloužit pouze na dobu nezbytně nutnou. Nejdelší možná doba trvání předběžného
opatření je však omezena šesti měsíci od vykonatelnosti usnesení, kterým se předběžné opatření
nařizuje. 276 Uplynutím šesti měsíců od vykonatelnosti by předběžné opatření zaniklo, i pokud by
soud v usnesení o prodloužení předběžného opatření určil dobu trvání prodlouženého předběžného
opatření tak, že by tato maximální šestiměsíční lhůtu přesáhla. 277
3.3.9. Zánik a zrušení předběžného opatření
Na základě výše uvedeného lze shrnout, že předběžné opatření ze zákona zaniká:
•

podle ust. § 408 odst. 1 ZŘS uplynutím jednoho měsíce od vykonatelnosti usnesení o
předběžném opatření,

Ust. § 21 ZŘS.
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•

podle ust. § 408 odst. 1 a odst. 2 ZŘS uplynutím jednoho měsíce a počtu dnů
zbývajících z doby vykázání podle ZPolČR od vykonatelnosti usnesení o předběžném
opatření, a to za předpokladu, že předběžnému opatření předcházelo vykázání, které
trvalo k okamžiku nabytí vykonatelnosti usnesení o předběžném opatření,

•

podle ust. § 412 ZŘS uplynutím doby, na kterou bylo předběžné opatření prodlouženo,

•

podle ust. § 413 ZŘS uplynutím maximální šestiměsíční doby trvání předběžného
opatření.

Výraznou odlišností od úpravy zániku obecného předběžného opatření podle OSŘ je
absence povinnosti navrhovatele předběžného opatření podat návrh na zahájení řízení ve věci
samé. S ohledem na tuto skutečnost předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí
nezaniká z důvodů souvisejících s výsledkem řízení ve věci samé. 278
Od zániku předběžného opatření je nutné odlišit zrušení předběžného opatření, ke kterému
může soud přikročit podle ust. § 414 odst. 1 ZŘS na návrh. Aktivně legitimovaný je k podání
návrhu vedle odpůrce i navrhovatel, případně i státní zastupitelství, vstoupilo-li do řízení. 279
V souvislosti se zrušením předběžného opatření vyvstává otázka, zda může soud
postupovat i podle obecného ust. § 77 odst. 2 OSŘ a zrušit předběžné opatření, i dojde-li k závěru,
že pominuly důvody pro jeho nařízení. Nejasnost ohledně možnosti takového postupu lze
považovat za legislativní nedostatek ZŘS. 280 Svoboda má za to, že soud bez návrhu předběžné
opatření zrušit nemůže, neboť ust. § 414 odst. 1 je vůči ust. § 77 odst. 2 OSŘ ve vztahu
speciality. 281 Jirsa dochází ke shodnému závěru s tím, že nemožnost aplikace ust. § 77 odst. 2 OSŘ
vyplývá z podpůrně použitelného ust. § 411 ZŘS, které zakotvuje demonstrativní výčet
skutečností, které soud bere v úvahu při rozhodování o návrhu. 282 Grygar však o správnosti
takového závěru polemizuje, když považuje nemožnost zrušit předběžné opatření i bez návrhu pro
pominutí důvodů jeho nařízení za riziko vzniku újmy odpůrci. 283 Autorka této práce souhlasí se
Grygarovým závěrem, že nemožnost postupu podle obecného ust. § 77 odst. 2 OSŘ i
v předběžném řízení podle ZŘS přispívá k riziku újmy na straně odpůrce. Nadto se domnívá, že je
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postup dle ust. § 77 odst. 2 OSŘ na místě i s ohledem na účel předběžného opatření ve věci ochrany
proti domácímu násilí, kterým je ochrana osoby, vůči níž směřuje násilí. Pokud důvod pro nařízení
předběžného opatření, tedy potřeba ochrany oběti, pomine, není důvod, aby předběžné opatření
zůstávalo i nadále účinné.
K rozhodnutí o návrhu na zrušení předběžného opatření nařídí soud zpravidla jednání. Při
rozhodování soud vezme v úvahu shodné skutečnosti jako při rozhodování o návrhu na
prodloužení předběžného opatření, tedy zejména trvání stavu ohrožení navrhovatele, majetkové či
jiné poměry účastníků, na které se vztahuje předběžné opatření, včetně vlastnických a jiných
vztahů ke společnému obydlí, a další rozhodné skutečnosti, včetně dalších probíhajících řízení
mezi účastníky. 284,285 O návrhu je soud povinen rozhodnout ve lhůtě dvou měsíců od jeho podání,
tedy ve stejné lhůtě jako o návrhu na prodloužení předběžného opatření. 286
ZŘS omezuje možnost podání nového návrhu na zrušení předběžného opatření poté, co byl
původní návrh zamítnut, když ve svém ust. § 414 odst. 3 stanoví, že v případě zamítnutí návrhu
na zrušení předběžného opatření lze nový návrh podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od právní
moci rozhodnutí, kterým byl původní návrh zamítnut. Dikce tohoto ustanovení představuje další
legislativní nedostatek úpravy zvláštních předběžných opatření v ZŘS. Slabina ust. § 414 odst. 3
ZŘS spočívá v nesouladu lhůt zakotvených v ZŘS pro jednotlivé instituty, když jeho praktická
aplikace přichází v úvahu pouze v případě prodloužení předběžného opatření. Za situace, kdy
nedošlo k prodloužení předběžného opatření a současně byl zamítnut návrh na zrušení
předběžného opatření, totiž předběžné opatření zanikne ze zákona uplynutím jednoho měsíce od
vykonatelnosti usnesení, kterým bylo nařízeno. V zákoně zakotvená možnost podat další návrh tři
měsíce po nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí tak v tomto případě postrádá význam.
3.3.10. Odvolací řízení
Proti usnesení o předběžném opatření je přípustné podat odvolání. 287 Ani usnesení o
předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí není výjimkou. ZŘS zakotvuje ve
vztahu k odvolacímu řízení speciální ustanovení upravující lhůty v odvolacím řízení. První
z těchto lhůt je speciální lhůta patnáct dní ode dne podání odvolání, ve které je soud prvního stupně
povinen odvolání předložit odvolacímu soudu k rozhodnutí. 288 Druhá speciální lhůta se týká již
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přímo rozhodování odvolacího soudu, který je povinen rozhodnout do sedmi dnů od předání
věci. 289 V obou případech však jde pouze o pořádkové lhůty. 290
Další odlišností od obecných předběžných opatření je okruh osob aktivně legitimovaných
k podání odvolání. Vyhoví-li soud návrhu a předběžné opatření nařídí, bude k podání
odvolání vedle odpůrce aktivně legitimovaná i osoba, na jejíž ochranu bylo předběžné opatření
nařízeno. Tato násilím ohrožená osoba totiž s nařízením předběžného opatření nemusí souhlasit,
čímž dojde k zásahu do jejích práv. Vydá-li však soud negativní rozhodnutí, tedy pokud návrh
zamítne, odmítne nebo zastaví-li řízení, má právo podat odvolání pouze navrhovatel předběžného
opatření, nikoliv už třetí osoba, na jejíž ochranu bylo předběžné opatření nařízeno, neboť tato může
stále podat vlastní návrh na nařízení předběžného opatření. 291 Vedle výše vymezených osob může
odvolání podat i státní zastupitelství, ale pouze za splnění podmínky, že vstoupilo do předběžného
řízení před tím, než uplyne odvolací lhůta všem účastníkům. 292
3.3.11. Výkon předběžného opatření
Výkon rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí je upraven ve druhém dílu páté
hlavy ZŘS a v ust. § 69 jednacího řádu pro okresní a krajské soudy.
Výkon rozhodnutí má s ohledem na hrozící újmu na zdraví či životě oběti domácího násilí
či stalkingu vysokou prioritu. Bylo-li nařízeno předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu
násilí, je soud prvního stupně povinen bezodkladně zajistit výkon rozhodnutí. Příslušným
k výkonu rozhodnutí je tedy výhradně soud prvního stupně, a to i v případě, kdy předběžné
opatření nařídí až soud odvolací. 293 K výkonu je soud povinen přistoupit, jakmile se usnesení,
kterým bylo předběžné opatření nařízeno, stane vykonatelným, a to aniž by vydával samostatné
rozhodnutí, kterým by výkon nařizoval. 294
Účastníky řízení o výkon předběžného opatření jsou ti, kteří byli účastníky řízení o nařízení
předběžného opatření. Sporným je však postavení osoby, vůči níž násilí směřuje, nebyla-li tato
současně navrhovatelem předběžného opatření. S ohledem na skutečnost, že je předběžné opatření
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nařízeno v jejím zájmu, je nutné takovou osobu vnímat vedle navrhovatele jako dalšího
oprávněného. 295
Podoba samotného výkonu rozhodnutí pak závisí jednak na tom, jaké konkrétní povinnosti
(zákazy) byly povinnému usnesením o předběžném opatření uloženy, jednak na tom, zda je
povinný výkonu rozhodnutí přítomen.
Je-li povinný výkonu rozhodnutí přítomen, je rozhodnutí vykonáno tak, že je povinný
soudem 296 v součinnosti s příslušnými orgány veřejné moci 297 vykázán ze společného obydlí, jsou
mu odebrány všechny klíče od společného obydlí a případně je mu zakázáno setkávat se
s označenou osobou nebo ji kontaktovat. Současně je povinnému poskytnuta možnost, aby si
přímo při výkonu rozhodnutí vyzvedl ze společného obydlí své osobní cennosti, osobní dokumenty
a věci sloužící jeho osobní potřebě. V průběhu doby trvání předběžného opatření musí pak soud
povinnému poskytnout možnost vyzvednout si i věci, které jsou nezbytné pro výkon jeho
podnikatelské činnosti nebo povolání, případně i věci pro něj nezbytné z jiného vážného důvodu.
Dále soud při výkonu rozhodnutí vyzve povinného, aby sdělil adresu, na kterou mu bude možné
po dobu trvání předběžného opatření doručovat písemnosti související s nařízeným předběžným
opatřením, nebo aby si zvolil zástupce pro doručování písemností. Povinného též upozorní, že
nevyhoví-li výzvě, budou mu písemnosti doručovány uložením u soudu.
Není-li povinný výkonu rozhodnutí přítomen, zanechá soudní vykonavatel na dveřích
společného obydlí, ze kterého je povinný vykazován, oznámení o právu povinného požádat během
trvání předběžného opatření o vyzvednutí věcí výše uvedených.
Poruší-li povinný po provedení výkonu rozhodnutí povinnost nevstupovat do společného
obydlí a nezdržovat se v něm, soud provede opětovný výkon rozhodnutí vykázáním povinného ze
společného obydlí, a to kdykoliv během doby trvání předběžného opatření. Opětovný výkon
rozhodnutí je ale možný výhradně na návrh oprávněného.
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3.4. Předběžná opatření upravující poměry dítěte
Předběžné opatření upravující poměry dítěte je výjimečný institut, k němuž je vhodné
přistoupit jen ve zcela výjimečných případech, neboť „oddělení dítěte od jeho rodiče musí být až
posledním prostředkem, kterého může být užito jen v případě ohrožení dítěte nebo je-li to z jiného
důvodu zcela nezbytné“. 298 Úprava poměrů dítěte předběžným opatřením totiž vždy představuje
jednak výrazný zásah do ústavně zaručených práv rodičů dítěte a dítěte samotného, jednak citelný
zásah do psychiky dítěte. Nejvýznamnějším hlediskem pro nařízení předběžného opatření je
přitom vždy nejlepší zájem dítěte.
Ústavním základem tohoto zvláštního předběžného opatření je čl. 32 odst. 4 LZPS, dle
kterého „práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti
jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona“. 299 Pro rozpor s tímto článkem LZPS zrušil
Ústavní soud ust. § 46 v té době platného a účinného zákona č. 94/1963, o rodině, které stanovilo
povinnost správního úřadu v naléhavých případech nařídit předběžné opatření, o kterém měl jinak
právo rozhodnout pouze soud. 300
Předběžné opatření ve věcech předběžné úpravy poměrů dítěte bylo do 31. 12. 2013
upraveno v ust. § 76a OSŘ. Nyní je vedle předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu
násilí druhým zvláštním předběžným opatřením, které je samostatně upraveno v ZŘS, konkrétně
v ust. § 452 – § 465. Procesní úprava ZŘS navazuje na hmotněprávní úpravu zakotvenou v ust. §
924 ObčZ. Někteří autoři, například Hrnčiřík, však dané ustanovení navzdory jeho umístění
v hmotněprávním kodexu považují svou povahou za procesněprávní. 301
Konečně je vhodné zmínit vztah zvláštního předběžného opatření upravujícího poměry
dítěte k obecným předběžným opatřením podle OSŘ. Ve věcech péče soudu o nezletilé je obecné
předběžné opatření podle OSŘ (s odchylkami plynoucími z ust. § 12 ZŘS) běžně využívaným
institutem. Obecným předběžným opatřením tak může být například rodiči prozatímně uložena
povinnost platit výživné v nezbytné míře nebo prozatímně upraven styk dítěte s rodičem či jinou
osobou. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé jsou typicky beznávrhová, proto může soud
zahájit předběžné řízení i bez návrhu. 302
S ohledem na skutečnost, že výčet povinností v ust. § 76 odst. 1 OSŘ, které může soud
předběžným opatřením uložit odpůrci, je demonstrativní, není vyloučeno ani projednání návrhu na
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vydání obecného předběžného opatření, kterým se navrhovatel domáhá odevzdání dítěte do péče
navrhovatele nebo třetí osoby. Typicky půjde o případy, kdy se rodiče nemohou shodnout na tom,
kdo bude o dítě denně pečovat. Konkrétním příkladem může být situace, kdy jeden rodič brání bez
vážného důvodu odjezdu dítěte s druhým rodičem na předem naplánovanou a zajištěnou
dovolenou. Obecné předběžné opatření, kterým bude dítě prozatímně odevzdáno do péče někoho
jiného, však nelze nařídit za okolností uvedených v ust. § 452 ZŘS. Jinými slovy, je-li naplněn
zajišťovací důvod podle ust. § 452 ZŘS, tedy ocitlo-li se dítě ve stavu nedostatku řádné péče nebo
je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem narušen nebo vážně ohrožen, je
nutné vydat zvláštní předběžné opatření podle ZŘS; vydání obecného předběžného opatření podle
OSŘ bude vyloučeno. Je tomu tak zejména s ohledem na skutečnost, že úprava zvláštního
předběžného opatření v ZŘS obsahuje přísnější pravidla pro dobu trvání a případné prodloužení
předběžného opatření. 303
3.4.1. Důvody nařízení předběžného opatření
Zajišťovací důvody v případě předběžného opatření upravujícího poměry dítěte ZŘS
specifikuje v ust. § 452 odst. 1. Prvním důvodem pro nařízení předběžného opatření je situace, kdy
se dítě ocitlo ve stavu nedostatku řádné péče, a to bez ohledu na případnou nepřítomnost osoby,
která má právo o dítě pečovat. Není rozhodná ani skutečnost, že je tato osoba nepřítomna pouze
dočasně, např. v důsledku hospitalizace. 304 Za nedostatek řádné péče lze považovat jednak situaci,
kdy se dítěti nedostává žádné péče (např. zemřou-li oba rodiče nebo uteče-li dítě z domova), jednak
situaci, kdy péče o dítě není zcela vymizelá, ale trpí tak závažnými nedostatky, že ji je nutno
kvalifikovat jako „péči nikoliv řádnou“ (např. je-li péče rodiče narkomana nedostačující). 305
Druhým důvodem pro nařízení předběžného opatření je skutečnost, že je život dítěte, jeho
normální vývoj nebo jiný důležitý zájem narušen nebo vážně ohrožen. Život dítěte je ohrožen či
narušen, např. brání-li rodiče život zachraňující léčbě. K ohrožení či narušení normálního vývoje
dítěte dojde, není-li zabezpečen mentální, morální nebo socializační vývoj dítěte. Příkladmo lze
uvést zanedbávání povinné školní docházky nebo nucení dítěte ke krádežím. Jiným důležitým
zájmem se rozumí zájem, jehož narušení či ohrožení by vedlo ke srovnatelnému negativnímu
následku jako v případě narušení či ohrožení života nebo normálního vývoje dítěte. K ohrožení či
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narušení jiného důležitého zájmu tak může dojít například v situaci, kdy je dítě jedním rodičem
bezdůvodně izolováno od druhého rodiče nebo kdy dítě přebývá ve zcela nedostatečných bytových
a sociálních podmínkách. 306
Předběžné opatření lze nařídit tehdy, jsou-li naplněny výše specifikované předpoklady pro
nařízení předběžného opatření a osvědčí-li je navrhovatel. 307 Soud předběžným opatřením zatímně
upraví poměry dítěte tak, že ho umístí do vhodného prostředí, a to vždy pouze na nezbytně nutnou
dobu. Tuto dobu je soud povinen určit ve výroku usnesení, kterým předběžné opatření nařizuje. 308
Za vhodné prostředí pak ust. § 452 odst. 2 ZŘS označuje výchovné prostředí u osoby nebo
zařízení způsobilé jednak zajistit nezletilému řádnou péči s ohledem na jeho fyzický stav, duševní
stav a rozumovou vyspělost, jednak umožnit realizaci případných jiných opatření stanovených
předběžným opatřením. V duchu zásady minimalizace zásahu by měl být vždy dán přednost
umístění dítěte u jemu známé osoby, např. u prarodiče nebo u zletilého sourozence. Umístění dítěte
v institucionálním zařízení (v ústavu) by mělo být vždy až krajním řešením. 309 Umístí-li soud
předběžným opatřením dítě do ústavu, je povinen i nadále pátrat po vhodné fyzické osobě, do jejíž
péče by bylo možné dítě svěřit. V případě, že soud takovou osobu nalezne, změní své usnesení
tak, že dítě přemístí z ústavu do péče dané osoby. 310
Soud může dítě předběžným opatřením svěřit také do pěstounské péče, nepodaří-li se mu
najít jinou vhodnou osobu z řad osob dítěti příbuzných. 311 Do pěstounské péče soud dítě svěří vždy
pouze na přechodnou dobu, po kterou rodič nemůže dítě vychovávat, nebo po jejímž uplynutí lze
dítě svěřit do péče před osvojením, dát souhlas rodiče s osvojením či rozhodnout o tom, že
souhlasu rodiče s osvojením není třeba. V praxi soudy vybírají pěstouny ze seznamu pěstounů,
kteří mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, vedeného krajským úřadem podle
ust. § 27a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZSPOD“). 312
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3.4.2. Příslušnost soudu
K rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření upravujícího poměry dítěte je
věcně příslušný okresní soud. 313 Místně příslušným je pak obecný soud navrhovatele (orgánu
sociálně-právní ochrany dětí), kterým je konkrétně okresní soud, v jehož obvodu má orgán
sociálně-právní ochrany dětí své sídlo. 314
Ust. § 453 odst. 2 pak zakotvuje zvláštní postup řešení sporu o příslušnost. Soud příslušný
k rozhodnutí o návrhu podle ust. § 453 odst. 1 ZŘS má velice krátkou lhůtu k rozhodnutí. Proto
vždy nejprve rozhodne o návrhu (a následně rozhodnutí vykoná). Teprve poté zkoumá, zda je
zároveň i soudem příslušným pro rozhodnutí ve věci samé, tj. pro řízení ve věcech péče soudu o
nezletilé podle ust. § 467 odst. 1. Dojde-li k závěru, že ne, předá věc neprodleně po nařízení a
následném provedení výkonu rozhodnutí soudu místně příslušnému podle ust. § 467 odst. 1 ZŘS.
Po předání věci příslušný soud zahájí bezodkladně řízení o péči o nezletilého, a to i bez návrhu. 315
3.4.3. Účastníci řízení a zastoupení nezletilého
ZŘS neobsahuje speciální ustanovení, které by stanovilo okruh účastníků řízení o
předběžném opatření upravujícím poměry dítěte; je proto nutné vycházet z obecných ustanovení
ZŘS. Podle ust. § 6 odst. 1 ZŘS budou účastníky řízení navrhovatel a ti, o jejichž právech a
povinnostech má být v řízení jednáno.
Navrhovatelem předběžného opatření upravujícího poměry dítěte může být podle ust. §
454 odst. 1 ZŘS pouze orgán sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany aktivně
legitimovaný k podání návrhu na nařízení předběžného opatření upravujícího poměry dítěte je
obecní úřad obce s rozšířenou působností. 316 Místní příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností se řídí místem, kde se dítě nachází. 317
Ti, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno, jsou zejména nezletilé dítě a
osoby, které vykonávají rodičovskou odpovědnost spočívající v péči o dítě. Těmito osobami jsou
většinou rodiče, ale rodičovskou odpovědnost může vykonávat například i pěstoun. 318
ZŘS ve svém ust. § 455 odst. 1 stanoví, že „nezletilý nemusí být zastoupen“. V předběžném
řízení je totiž pro soud prioritou co nejrychlejší a nejefektivnější rozhodnutí o návrhu. Teprve po
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nařízení předběžného opatření a provedení jeho výkonu jmenuje soud příslušný podle ust. § 467
odst. 1 ZŘS nezletilému opatrovníka, nemá-li nezletilý zákonného zástupce nebo nemůže-li tento
nezletilého zastupovat, a to bezodkladně po předání věci. 319 Podle ust. § 455 odst. 1 ZŘS
„opatrovníkem soud jmenuje zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí“. Z dikce daného
ustanovení plyne, že není vyloučeno, aby byla opatrovníkem jmenována jiná osoba, například
advokát. 320 ZŘS však současně v ust. § 455 odst. 2 stanoví, že opatrovníkem nesmí být jmenován
ten orgán sociálně-právní ochrany dětí, který byl navrhovatelem předběžného opatření.
Osoba, ať už fyzická nebo právnická, do jejíž péče má být nezletilé dítě umístěno, bude
účastníkem pouze za předpokladu, že nemá ze zákona povinnost k převzetí dítěte. Uvedené lze
demonstrovat na příkladu, kdy je rozhodováno o umístění dítěte do péče jeho tety. Ta nemá
povinnost ze zákona dítě přijmout. V předběžném řízení teprve bude rozhodováno o jejích právech
a povinnostech, proto je nezbytné, aby měla možnost jakožto účastník ovlivnit výsledek řízení.
Naopak například diagnostický ústav, který má ze zákona povinnost dítě převzít, s ohledem na
výše uvedené účastníkem řízení nebude. 321
3.4.4. Návrh na nařízení předběžného opatření a zahájení řízení
Jak již bylo zmíněno výše, navrhovatelem předběžného opatření upravujícího poměry
dítěte může být pouze orgán sociálně-právní ochrany dětí.
Co se týče náležitostí návrhu, musí obsahovat vedle obecných náležitostí podání podle ust.
§ 42 odst. 4 OSŘ a náležitostí návrhu na zahájení řízení dle ust. § 79 OSŘ 322 i zvláštní náležitosti
zakotvené v ust. § 454 odst. 2 ZŘS. Těmi jsou:
•

jméno nezletilého,

•

jméno, povolání a bydliště ostatních účastníků, jsou-li navrhovateli tyto údaje známy,

•

označení osoby, které má být dítě předáno do péče,

•

vylíčení rozhodujících skutečností, které odůvodňují nařízení předběžného opatření
podle ust. § 452 ZŘS.

Ust. § 454 odst. 2 ZŘS současně zakotvuje i postup soudu v případě vadného návrhu, který
je shodný s úpravou obecného předběžného opatření. V případě, že návrh na nařízení předběžného
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opatření neobsahuje všechny stanovené náležitosti, přičemž pro takovou vadu nelze o návrhu
rozhodnout ve lhůtě k tomu určené, soud návrh odmítne. Současně je vyloučen postup podle ust.
§ 43 OSŘ, tedy vyzvání navrhovatele k opravě či doplnění nesrozumitelného nebo neurčitého
podání. Lze usuzovat, že zákonodárce zvolil takovou úpravu jednak s ohledem na velice krátkou
lhůtu, ve které musí soud rozhodnout o návrhu, jednak s ohledem na skutečnost, že orgán sociálněprávní ochrany dětí by si jakožto „profesionál“ měl být vědom, jaké náležitosti je nezbytné
v návrhu uvést. 323 S ohledem na zájem dítěte by však soud měl přistoupit k odmítnutí návrhu až
poté, co se v průběhu lhůty k rozhodnutí o návrhu pokusil o odstranění vad návrhu (např. o nich
telefonicky spravil navrhovatele). 324
Stejně jako v případě podání návrhu na nařízení předběžného opatření ve věci ochrany proti
domácímu násilí není navrhovatel povinen složit jistotu k zajištění náhrady škody vzniklé
předběžným opatřením. Ačkoliv tak ZŘS výslovně nestanoví (na rozdíl od předběžných opatření
ve věcech ochrany proti domácímu násilí), lze tento závěr dovodit výkladem, a to zejména
s ohledem na skutečnost, že navrhovatelem je orgán sociálně-právní ochrany dětí, který je ze
zákona povinen návrh na nařízení předběžného opatření podat, má-li za to, že jsou naplněny
předpoklady pro jeho nařízení. Žalovaným by v případě podání žaloby na náhradu škody byl stát,
tedy subjekt, u kterého lze důvodně očekávat, že dostojí svým závazkům. Proto by byl požadavek
složení jistoty ze strany orgánu sociálně-právní ochrany dětí neopodstatněný. 325
3.4.5. Rozhodování o návrhu na nařízení předběžného opatření
Podle ust. § 456 ZŘS je soud povinen o návrhu na nařízení předběžného opatření
rozhodnout bezodkladně, nejpozději však do dvaceti čtyř hodin od jeho podání. Rozdílem oproti
lhůtě zakotvené pro rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření ve věci ochrany proti
domácímu násilí je povinnost soudu rozhodnout bezodkladně. Lhůta dvaceti čtyř hodin je pouze
lhůta druhořadá. Soud tedy musí upozadit veškerou jinou činnost a zabývat se ihned návrhem. 326
Současně je však třeba zmínit, že tato lhůta je lhůtou pořádkovou. Pokud tedy soud lhůtu překročí,
přičemž nikterak neohrozí účel předběžného opatření, nebude to mít žádné procesní následky. 327
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Stejně jako u předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí ZŘS nerozlišuje
mezi vydáním a vyhlášením rozhodnutí. Rozhodnutí je podle ust. § 457 ZŘS vykonatelné
vydáním; vykonatelnost není vázána na nabytí právní moci ani na doručení účastníkům.
Výrok rozhodnutí je závazný pro každého. Znamená to, že „výrokem usnesení je od
okamžiku jeho vydání vázán nejen soud, ale také další státní orgány a fyzické i právnické osoby,
bez ohledu na to, že vydané usnesení nenabylo právní moci“. 328
Oproti úpravě předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí ZŘS
upravuje v ust. § 458 speciálně doručování usnesení, kterým soud nařizuje předběžné opatření
upravující poměry dítěte. Usnesení je účastníkům doručováno až při provedení jeho výkonu.
Z uvedeného lze dovodit, že soud je povinen rozhodnutí písemně vyhotovit. 329 V případě, že
účastník výkonu rozhodnutí nebyl přítomen, bude mu rozhodnutí doručeno dodatečně spolu
s vyrozuměním o provedení výkonu, a to soudem příslušným podle ust. § 467 ZŘS. Byl-li návrh
zamítnut, doručuje se zamítavé rozhodnutí dle obecných pravidel OSŘ. 330
Soud rozhodne o návrhu bez nařízení jednání, a to přesto, že tak ZŘS výslovně nestanoví
(na rozdíl od úpravy předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí). Je proto
nezbytné podpůrně použít ust. § 75c odst. 3 OSŘ. 331
3.4.6. Trvání předběžného opatření
Jedním z obecných určujících znaků předběžných opatření je dočasnost. Ani předběžné
opatření upravující poměry dítěte není výjimkou. Pro dobu trvání předběžného opatření
upravujícího poměry dítěte je rozhodná skutečnost, zda je dítě svěřeno do přechodné pěstounské
péče, či nikoliv.
Základní doba trvání předběžného opatření je jeden měsíc od jeho vykonatelnosti, tj. od
vydání usnesení, kterým je nařízeno. 332 V průběhu jednoho měsíce od vykonatelnosti by mělo dojít
k zahájení řízení ve věci samé, aby bylo zabezpečeno, že dojde k definitivnímu uspořádání poměrů
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dítěte. 333 Nedojde-li k zahájení řízení ve věci samé, zaniká předběžné opatření ze zákona
uplynutím výše specifikované jednoměsíční lhůty. 334
Předběžné opatření, kterým se dítě na přechodnou dobu svěřuje do pěstounské péče, však
trvá tři měsíce od vykonatelnosti rozhodnutí, kterým bylo nařízeno. Došlo-li však během těchto tří
měsíců k zahájení řízení ve věci samé, bude se jeho délka řídit délkou řízení; potrvá až do
okamžiku vykonatelnosti rozhodnutí, kterým se končí řízení ve věci samé, případně do okamžiku
vykonatelnosti rozhodnutí, kterým bylo předběžné opatření zrušeno. 335
3.4.7. Prodloužení doby trvání předběžného opatření
Bylo-li zahájeno řízení ve věci samé v průběhu doby trvání předběžného opatření
upravujícího poměry dítěte, může soud předběžné opatření prodloužit podle ust. § 460 ZŘS.
Ústavní soud se v souvislosti s prodloužením předběžného opatření upravujícího poměry dítěte
zabýval případem, kdy soud prodloužil předběžné opatření sice ve lhůtě jednoho měsíce od
vykonatelnosti rozhodnutí, kterým předběžné opatření nařídil, ale zároveň předtím, než bylo
zahájeno řízení ve věci samé. Ústavní soud shledal, že takovým postupem „se obvodní soud
dopustil zřejmé svévole (nerespektování kogentní normy), v důsledku čehož bylo neoprávněně
zasaženo do ústavně zaručeného práva stěžovatelky na soudní ochranu a spravedlivý proces ve
smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Tentýž závěr je pak třeba vztáhnout i na všechna
navazující usnesení o prodloužení doby trvání předběžného opatření, jež obvodní soud periodicky
vydával, neboť nebylo možno platně prodlužovat trvání předběžného opatření, které již ze zákona
zaniklo“. 336
O prodloužení předběžného opatření rozhodne soud příslušný k projednání a rozhodnutí ve
věci samé podle ust. § 467 ZŘS, tj. obecný soud nezletilého dítěte. Pokud je však tento odlišný od
soudu, který nařídil předběžné opatření, může věc předložit k rozhodnutí o příslušnosti svému
nadřízenému soudu, má-li za to, že není soudem příslušným podle ust. § 467 ZŘS. 337 Je-li nezbytné
předběžné opatření prodloužit a nadřízeným soudem dosud nebylo o příslušnosti rozhodnuto,
rozhodne o prodloužení předběžného opatření soud, který předběžné opatření nařídil. Tento případ
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je současně jediným případem, kdy je přípustné, aby bylo předběžné opatření prodlouženo, aniž
by bylo zahájeno řízení ve věci samé. 338
O prodloužení předběžného rozhodnutí může soud rozhodnout jednak z úřední povinnosti,
shledá-li podmínky pro prodloužení, jednak na návrh. Rozdílem oproti předběžnému opatření ve
věci ochrany proti domácímu násilí je skutečnost, že samotným podáním návrhu na prodloužení
předběžného opatření automaticky nedochází k prodloužení doby trvání předběžného opatření až
do rozhodnutí o návrhu. 339
Předběžné opatření lze prodloužit na dobu nejvýše jednoho měsíce, a to i opakovaně.
Celková doba trvání předběžného opatření však nesmí přesáhnout šest měsíců od vykonatelnosti.
Výjimečně však může předběžné opatření trvat i déle, a to „jen tehdy, nebylo-li z vážných důvodů
a objektivních příčin možné v této době skončit důkazní řízení ve věci samé“. 340 Příkladem lze
uvést situaci, kdy rodiče nezletilého dítěte neposkytují součinnosti soudu a orgánu sociálně-právní
ochrany dětí v úmyslu oddálit rozhodnutí. 341
3.4.8. Mezinárodní prvek
Soud může nařídit předběžné opatření, i když není dána pravomoc českých soudů
k rozhodnutí ve věci samé. 342 Pro takové předběžné řízení zakotvuje ust. § 461 ZŘS výjimku
z vázanosti lhůtami stanovenými v ust. § 459 ZŘS. Soud tedy nemusí rozhodnout ve lhůtě jednoho
měsíce od vykonatelnosti rozhodnutí o předběžném opatření, případně ve lhůtě tří měsíců od
vykonatelnosti rozhodnutí o předběžném opatření, kterým se dítě svěřuje na přechodnou dobu do
pěstounské péče. Důvodem této úpravy je zejména složitost případů s mezinárodním prvkem. 343
Ani v případě s mezinárodním prvkem však celková doba trvání předběžného opatření
nemůže přesáhnout šest měsíců od vykonatelnosti rozhodnutí o předběžném opatření.
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3.4.9. Zrušení předběžného opatření
Stejně jako u předběžného opatření obecného a u předběžného opatření ve věci ochrany
proti domácímu násilí může být předběžné opatření upravující poměry dítěte zrušeno pouze
rozhodnutím soudu. Ten může rozhodnout o zrušení jednak z úřední povinnosti, jednak na návrh.
Podle ust. § 462 odst. 1 ZŘS mohou podat návrh na zrušení předběžného opatření rodiče
nezletilého, orgán sociálně-právní ochrany dětí a opatrovník nezletilého podle ust. § 455 ZŘS.
Svoboda však dikci daného ustanovení považuje za neúplnou, neboť okruh účastníků předběžného
řízení je širší. Doslovná interpretace daného ustanovení by totiž znamenala, že např. osoba odlišná
od rodiče, u které soud předběžným opatřením dítě umístí, by nebyla oprávněna podat odvolání
proti rozhodnutí, kterým bylo nařízeno předběžné opatření. S ohledem na skutečnost, že této osobě
je rozhodnutím soudu uložena povinnost, je nemyslitelné, aby neměla možnost podat odvolání. 344
Soud je povinen o návrhu na zrušení předběžného opatření rozhodnout bezodkladně,
nejpozději do sedmi dnů ode dne podání návrhu.
Dojde-li soud k závěru, že důvody pro nařízení předběžného opatření pominuly, tedy že se
dítě nadále nenachází ve stavu nedostatku řádné péče nebo že jeho život, normální vývoj či jiný
důležitý zájem není vážně ohrožen či narušen, předběžné opatření zruší. 345 V případě zamítnutí
návrhu zákon omezuje možnost podání dalšího návrhu na zrušení předběžného opatření, když
stanoví, že oprávněná osoba může další návrh podat až po uplynutí čtrnácti dnů od právní moci
zamítavého rozhodnutí. Před uplynutím této lhůty může oprávněná osoba podat opětovný návrh
pouze za předpokladu, že v návrhu uvede nové důvody pro zrušení předběžného opatření.
Ust. § 462 odst. 2 ZŘS upravuje příslušnost soudu. Příslušným k rozhodnutí o návrhu na
zrušení předběžného opatření je obecný soud nezletilého dítěte, tedy soud příslušný k zahájení
řízení ve věci samé podle ust. § 467 ZŘS. ZŘS dále stanoví, že se přiměřeně použije ust. § 460
odst. 2 ZŘS týkající se rozhodování o návrhu na prodloužení předběžného opatření. Z toho
vyplývá (shodně jako v řízení o návrhu na prodloužení předběžného opatření), že v případě dosud
probíhajícího sporu o příslušnost mezi soudem, který nařídil předběžné opatření, a soudem
příslušným v řízení ve věci samé, rozhodne o návrhu na zrušení předběžného opatření soud, který
předběžné opatření nařídil.
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3.4.10. Odvolací řízení
Proti usnesení, kterým se nařizuje předběžné opatření upravující poměry dítěte, se lze
bránit prostřednictvím odvolání. Podle obecné úpravy OSŘ se odvolání podává „do patnácti dnů
od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje“. 346
Z uvedeného vyplývá, že odvolatel by měl správně své odvolání podat u soudu, který nařídil
předběžné opatření. Je-li však odvolání podáno včas u soudu příslušného k řízení ve věci samé
podle ust. § 467 ZŘS, nesmí být odmítnuto pro opožděnost. 347
Významným rozdílem oproti úpravě předběžných opatření ve věcech ochrany proti
domácímu násilí je možnost soudu prvního stupně vyhovět odvolání autoremedurou, tedy změnit
napadené rozhodnutí za předpokladu, že odvolání v celém rozsahu vyhoví. Takto změněné
rozhodnutí soudem prvního stupně lze opět napadnout odvoláním. 348
Stejně jako u předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí obsahuje ZŘS
i speciální úpravu lhůt pro řízení o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření,
kterým se upravují poměry dítěte. Předně ZŘS v ust. § 465 odst. 1 stanoví lhůtu patnáct dní, ve
které je soud prvního stupně povinen předložit věc odvolacímu soudu k rozhodnutí, bylo-li
odvolání podáno včas a nevyhověl-li soud prvního stupně odvolání autoremedurou. V ust. § 465
odst. 2 pak ZŘS stanoví lhůtu sedm dní od předložení věci, ve které je odvolací soud povinen
rozhodnout o odvolání. Stejně jako u předběžných opatření ve věcech ochrany proti domácímu
násilí jde pouze o pořádkové lhůty; z jejich nedodržení tedy neplynou žádné přímé procesní
následky, ale současně zakládají nesprávný úřední postup ve smyslu OdpŠ. 349
3.4.11. Výkon předběžného opatření
Výkon předběžného opatření upravujícího poměry dítěte je upraven v ust. § 497 an. ZŘS a
v ust. § 68 vyhlášky MS o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.
Příslušným soudem k výkonu rozhodnutí je soud, který předběžné opatření nařídil, tedy
obecný soud orgánu navrhovatele předběžného opatření. 350 Došlo-li však již před započetím
výkonu rozhodnutí k předání věci soudu příslušnému k řízení ve věci samé, provede výkon tento
soud. 351
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Jak bylo již uvedeno výše, je rozhodnutí o nařízení předběžného opatření vykonatelné
vydáním, přičemž jeho výrok je závazný pro každého. Příslušný soud je povinen ex offo zajistit
bezodkladný výkon rozhodnutí, a to aniž by výkon rozhodnutí nařizoval samostatným
rozhodnutím. Rozhodnutí je vykonáno předáním dítěte do vhodného prostředí. Nachází-li se dítě
k okamžiku výkonu u jiné osoby nebo v určitém zařízení, bude jim za tímto účelem odňato. Je
vyloučen postup uložením pokuty, výzvou k dobrovolnému splnění povinnosti (např. k vydání
dítěte) nebo jinými nepřímými prostředky. 352
S ohledem na ochranu důstojnosti nezletilého dítěte, a to zejména v souvislosti s
drastickými okolnostmi, které výkon rozhodnutí odnětím dítěte nevyhnutelně provázejí, zakotvuje
ZŘS určité „změkčující kroky“, které je soud povinen během výkonu rozhodnutí provést. 353 Tyto
„změkčující kroky“ zahrnují předně povinnost citlivého postupu. Znamená to, že výkon
rozhodnutí je třeba provádět tak, aby nedošlo k nepřijatelnému zásahu do psychického a citového
vývoje dítěte či k jinému neodůvodněnému zásahu do jeho práv. 354 V závislosti na věku dítěte a
jeho rozumových schopnostech a citových vazbách má dítě právo na poskytnutí informací o
důvodech výkonu rozhodnutí a o tom, kam bude převezeno. Konečně má, opět s přihlédnutím
k věku a jeho rozumovým schopnostem a citovým vazbám, právo na zodpovězení otázek, které
v souvislosti s výkonem rozhodnutí položí. 355
S ohledem na povinnost bezodkladného výkonu rozhodnutí nemusí být nezletilý
zastoupen. Bezodkladně po výkonu rozhodnutí je mu však soud příslušný podle ust. § 467 ZŘS
povinen jmenovat opatrovníka, nemá-li nezletilý zákonného zástupce nebo nemůže-li jej tento
zastupovat. 356
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4. Předběžná opatření v kontextu práva na spravedlivý proces
Jedním z klíčových principů demokratického právního státu 357 je princip ochrany
subjektivních práv jednotlivců ze strany státu, který je povinen tuto ochranu zajistit. Z obecného
principu ochrany práv, rozvedeného v hlavě páté LZPS, vyplývají již konkrétní principy, jimiž
jsou např. princip nestranného a nezávislého soudu, princip soudní kontroly, princip odpovědnosti
státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a
konečně i princip spravedlivého procesu. 358
Právo na spravedlivý proces sice v LZPS výslovně zakotveno není, avšak je dovozováno
z dikce čl. 36 odst. 1, který garantuje každému právo domáhat se stanoveným způsobem svého
práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. 359 Nadto
bylo právo na spravedlivý proces vymezeno Ústavním soudem, který ho definuje jako „právo
strukturované, zahrnující více samostatných subjektivních základních práv, formulovaných jak
konkrétně (např. veřejnost a rychlost řízení či nezávislý a nestranný soud), tak i obecně (zejména
„právo na spravedlivé projednání věci“)“. 360
Na mezinárodní úrovni je právo na spravedlivý proces zakotveno v čl. 6 odst. 1 EÚLP,
který stanoví, že „každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené
lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho
občanských právech a závazcích (…)“. 361 S ohledem na skutečnost, že EÚLP je vyhlášenou
mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas, je součástí českého právního
řádu. 362
V souvislosti s předběžnými opatřeními se ESLP zabýval otázkou, zda je EÚLP, resp.
požadavky na spravedlivý proces z ní vyplývající, aplikovatelná i na předběžné řízení. Až do
přelomového rozhodnutí ESLP ve věci Micallef proti Maltě ze dne 15. 10. 2009 363 setrvával ESLP
na názoru, že EÚLP aplikovat nelze, přičemž argumentoval tím, že v předběžném řízení není
rozhodováno o občanských právech a závazcích ve smyslu čl. 6 odst. 1 EÚLP, neboť předmět
předběžného řízení a předmět řízení ve věci samé nejsou totožné. Ve výše zmíněném rozhodnutí
Micallef vs. Malta však ESLP připustil, že rozhodnutím vydaným v předběžném řízení může být
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nezřídka kdy uložena shodná povinnost jako v řízení ve věci samé, přičemž s ohledem
na přetíženost soudů a z ní plynoucí časté průtahy v soudních řízeních může takové rozhodnutí o
předběžném opatření představovat de facto shodný zásah do právních poměrů osoby, vůči níž
předběžné opatření směřuje, jako rozhodnutí ve věci samé. Jinými slovy, v rozhodnutí
v předběžném řízení se často rozhoduje o občanských právech, přičemž toto rozhodnutí může mít
dlouhodobé účinky. 364 Současně ESLP přitakává tvrzení, že záruky práva na spravedlivý proces
je vhodné na předběžné řízení aplikovat i z důvodu, že újmu způsobenou v předběžném řízení
nelze vždy plnohodnotně nahradit v řízení ve věci samé, a ta se tak stává nezvratnou. 365
S ohledem na shora uvedené ESLP konstatoval, že je nutné i na předběžné řízení vztáhnout
záruky spravedlivého procesu plynoucí z čl. 6 odst. 1 EÚLP, i když pouze za splnění dvou
podmínek. První podmínkou je povaha práva, o které se v předběžném řízení jedná; musí jít
výhradně o občanské právo ve smyslu čl. 6 odst. 1 EÚLP. 366 Zadruhé je nutné zkoumat samotnou
povahu předběžného opatření. Aby byly záruky čl. 6 odst. 1 EÚLP bez dalšího aplikovatelné i na
předběžné řízení, je nutné, aby bylo prostřednictvím daného předběžného opatření fakticky
rozhodnuto o chráněném občanském právu, a to bez ohledu na délku účinnosti předběžného
opatření. 367 Takové charakteristice odpovídají zatímní (regulující) předběžná opatření 368, tedy
taková, která alespoň částečně uspokojují navrhovatelovo právo. Naopak na předběžná opatření,
jejichž cílem je výhradně zajistit nárok navrhovatele do budoucna, přičemž navrhovatelův nárok
není (ani částečně) uspokojen, nebude čl. 6 odst. 1 EÚLP aplikovatelný.
Současně však ESLP připouští jisté omezení aplikace záruk čl. 6 odst. 1 EÚLP, a to i přes
splnění výše vyložených podmínek aplikovatelnosti čl. 6 odst. 1 EÚLP. S ohledem na specifičnost
předběžného řízení, zejm. na požadavek jeho efektivity, totiž ESLP připouští, že ve výjimečných
případech (zejména pak tam, kde dosažení cíle předběžného opatření závisí na rychlém jednání
soudu) nemusí být současně naplněny všechny požadavky čl. 6 odst. 1 EÚLP současně. Takovou
výjimku je však nutno vždy odůvodnit, nadto je soud povinen tyto požadavky naplnit, jakmile je
to možné. Nezávislost a nestrannost soudu je však zárukou, která musí být naplněna vždy, neboť
v situaci, kdy jiné z požadavků nejsou naplněny, plní nezávislý a nestranný soudce funkci
pojistky. 369
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Právní úprava předběžných opatření obsažená v OSŘ je hojně podrobována kritice pro
nedomyšlenost právní úpravy, v jejímž důsledku dochází k okleštění práv odpůrce plynoucích
z práva na spravedlivý proces zakotveného v LZPS a EÚLP, a to jak ze strany právních teoretiků,
tak v soudních rozhodnutích. Příčinu nedostatků právní úpravy lze vysledovat opět ve specifikách
předběžného řízení, mezi kterými do popředí vystupuje rychlost řízení.

4.1. K zásadě rovnosti zbraní
Zásada rovnosti zbraní je důležitým aspektem práva na spravedlivý proces ve smyslu
čl. 6 odst. 1 EÚLP. Judikaturou ESLP byla definována jako požadavek, aby byla každé procesní
straně dána přiměřená možnost přednést svou záležitost, včetně důkazů, a to za podmínek, které ji
podstatným způsobem neznevýhodňují vzhledem k jejímu oponentovi. 370
Vnitrostátní úprava zakotvuje zásadu rovnosti účastníků řízení na úrovni ústavního práva,
konkrétně v čl. 37 odst. 3 LZPS a v čl. 96 odst. 1 Ústavy. Nechybí ani zakotvení na úrovni
podústavního práva, když zásadu rovnosti zbraní zakotvuje ust. § 18 OSŘ, podle kterého mají
účastníci v řízení rovné postavení.
Z definice rovnosti zbraní podané ESLP vychází i český Ústavní soud, kterým je
interpretována jako „rovné postavení účastníků soudního řízení co do práv, jež účastníkům
určitého typu řízení přiznává právní řád“, přičemž uvedené je třeba interpretovat tak, že „účastník
má mít možnost seznámit se s procesně relevantními návrhy protistrany a má mít možnost se k nim
následně vyjádřit“. 371 Nejde však o rovnost absolutní; je nutno chápat ji relativně, neboť není
objektivně možné potřít veškeré rozdíly jak v procesním, tak ve faktickém postavení stran. 372
Zásada rovnosti neznamená, že všichni účastníci budou v každém úseku řízení disponovat
konkrétním procesním prostředkem – naopak je někdy žádoucí, aby určitý procesní prostředek
nebyl k dispozici oběma stranám, neboť v opačném případě by mohlo dojít ke zmaření účelu
řízení. 373
Dle ustálené judikatury Ústavního soudu je nezbytné respektovat zásadu rovnosti i v řízení
o předběžném opatření, neboť povinnost jím uložená je způsobilá významně zasáhnout do
právního postavení odpůrce. Pokud totiž předběžné opatření ukládá povinnost, musí mít účastníci
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řízení možnost ve srovnatelném rozsahu uplatnit před soudem svá tvrzení i námitky ve vztahu
k návrhu na nařízení předběžného opatření. 374
Důležitou zásadou civilního procesu související úzce se zásadou rovnosti je zásada
kontradiktornosti. Spolu se zásadou rovnosti ji Ústavní soud označuje za nedílnou součást
spravedlivého procesu, když uvádí, že kontradiktornost spočívá v diskusi stran, přičemž strany
musí mít „rovné zbraně“, tedy možnost za stejných podmínek předkládat argumenty na podporu
svých tvrzení. Podle ESLP je zásada kontradiktornosti tou vůbec nejvýznamnější dílčí zásadou
práva na spravedlivý proces, neboť bez jejího uplatnění ani nelze hovořit o soudním procesu. 375
V judikatuře ESLP byla zásada kontradiktornosti definována jako možnost obou stran řízení
seznámit se se stanovisky a důkazy, které předložila soudu buď protistrana, nebo na řízení
nezúčastněný subjekt s cílem ovlivnit jeho rozhodnutí, a vyjádřit se k nim. 376
4.1.1. Řízení v prvním stupni
V souladu s ust. § 75c odst. 3 OSŘ rozhodne v předběžném řízení předseda senátu o návrhu
na nařízení předběžného opatření bez slyšení účastníků. Posuzování souladu ust. § 75c odst. 3
OSŘ s ústavním pořádkem se Ústavní soud věnoval například ve svém usnesení ze dne 14. 2. 2008,
sp. zn. II. ÚS 2419/07. V dané věci stěžovatel navrhoval mimo jiné zrušení ust. § 75 odst. 3 OSŘ
pro rozpor se zásadou rovnosti účastníků v řízení podle čl. 37 odst. 3 LZPS, přičemž rozpor
s LZPS spatřoval v tom, že se mu nedostalo možnosti osobního, přímého a ústního vyjádření při
soudním jednání. Ústavní soud však stěžovatelovu argumentaci neshledal důvodnou, neboť „z
povahy institutu předběžného opatření (rozhodování o zatímní úpravě poměrů) a ze lhůt, které
jsou pro jeho vydání stanoveny plyne, že pro opačný postup není nejen časový prostor, ale nařízení
jednání není odůvodněno ani věcně, neboť se nerozhoduje o právech a povinnostech s konečnou
platností“. 377 Lze tak shrnout, že Ústavní soud úpravu ust. § 75c odst. 3 OSŘ neshledal
protiústavní.
S ohledem na skutečnost, že je právo být slyšen jedním z mnoha aspektů práva na
spravedlivý proces, je nutné při interpretaci ust. § 75c odst. 3 OSŘ zohlednit i požadavky plynoucí
z čl. 6 odst. 1 EÚLP. Jsou-li na předběžné řízení aplikovány závěry ESLP z rozsudku ve věci
Micallef proti Maltě, který stanoví, že každá odchylka od čl. 6 odst. 1 EÚLP musí být odůvodněna,
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nelze než dojít k závěru, že za takovou odchylku je nutné považovat i odepření práva být slyšen
podle ust. § 75c odst. 3 OSŘ. Z tohoto důvodu by bylo vhodné aplikovat ust. § 75c odst. 3 OSŘ
pouze výjimečně (pokud by hrozilo zmaření předběžného opatření) a s náležitým odůvodněním. 378
Automatická aplikace ust. § 75c odst. 3 OSŘ totiž zakládá nerovnost v postavení stran, když se
stává pravidlem, že odpůrci se nedostává práva být slyšen. Předběžné řízení tak až do vydání
rozhodnutí soudu prvního stupně postrádá jakýkoliv prvek kontradiktornosti.
4.1.2. Řízení o odvolání odpůrce
Aplikace ustanovení OSŘ o předběžných opatřeních v průběhu odvolacího řízení však
přináší mnoho komplikací, přičemž nejedna byla již podrobena přezkumu Ústavního soudu.
Předně je podle ust. § 75c odst. 4 OSŘ pro předběžné opatření rozhodující stav v době vyhlášení
(vydání) usnesení soudu prvního stupně. Z tohoto ustanovení vyplývají mimo jiné i omezení pro
rozhodování odvolacího soudu, neboť z citovaného ustanovení vyplývá, že v průběhu odvolacího
řízení nelze přihlížet k tvrzením či důkazům, které neměl k dispozici soud prvního stupně
k okamžiku vyhlášení (vydání) rozhodnutí.
Takové pravidlo je ale přinejmenším kontroverzní s ohledem na skutečnost, že v situaci,
kdy bylo alespoň částečně vyhověno návrhu na nařízení předběžného opatření, má sice odpůrce
k dispozici opravný prostředek v podobě odvolání (přičemž toto je vůbec první úkon ve věci,
kterým může soudu prezentovat svůj pohled na projednávanou věc), ale s ohledem na dikci
ust. § 75c odst. 4 OSŘ nemůže ve svém odvolání uvádět nové skutečnosti a tvrzení. Jinak řečeno,
soud při rozhodování o odvolání nesmí přihlížet k novotám, nadto nesmí ani zohlednit případné
pominutí důvodů pro nařízení předběžného opatření. 379 Odpůrce tak de facto v průběhu celého
řízení nemá jedinou příležitost předložit soudu svá tvrzení a jiné skutečnosti, které mu byly známy,
a současně vyvrátit tvrzení navrhovatele. Lze tak konstatovat, že podmínky procesních stran řízení
nejsou v takové situaci rovné.
4.1.3. Řízení o odvolání navrhovatele
Situace je ještě komplikovanější, pokud byl návrh na nařízení předběžného opatření
soudem prvního stupně zamítnut, odmítnut, či došlo-li k zastavení řízení. Subjektivně legitimován
k podání odvolání je v takovém případě pouze navrhovatel. Nařídí-li předběžné opatření až
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odvolací soud, uplatní se ust. § 75c odst. 4 až při jeho rozhodování, tedy odvolací soud není
povinen zohlednit stav, který tu byl v době vydání negativního rozhodnutí soudu prvního stupně.
Je tomu tak z toho důvodu, že až rozhodnutím odvolacího soudu dochází k předběžné úpravě
právních vztahů účastníků, případně třetích osob. 380
S ohledem na skutečnost, že negativní rozhodnutí soudu se doručuje pouze navrhovateli 381,
odpůrce není obeznámen ani se zahájením řízení, ani s vydáním rozhodnutí soudu prvního stupně.
V průběhu celého řízení před soudem prvního stupně tedy neměl možnost soudu předložit své
stanovisko a prezentovat svůj pohled na věc.
V odvolacím řízení předseda senátu v souladu s ust. § 210 odst. 1 OSŘ doručí odvolání
proti negativnímu usnesení soudu prvního stupně těm účastníkům, jejichž práv a povinností se
týká, ale učiní tak pouze, je-li to vhodné a účelné vzhledem k okolnostem případu či povaze věci.
Soud by měl postupovat „na základě své úvahy o vhodnosti a účelnosti takovéhoto opatření s
ohledem na okolnosti případu. Vytvoření prostoru pro účastníka řízení účinně uplatnit námitky a
argumenty, které jsou způsobilé ovlivnit rozhodování soudu a s nimiž se soud musí v rozhodnutí
náležitě vypořádat, je ostatně jedním ze základních požadavků vyplývajících z práva na
spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod“. 382 Dojde-li však soud
k závěru, že odvolání navrhovatele není třeba odpůrci doručit, nedozví se odpůrce o zahájení
odvolacího řízení.
Současně odvolací soud není povinen nařizovat jednání k projednání odvolání. 383
Důsledkem takového postupu je další okleštění práv odpůrce, který nemá příležitost předložit svá
tvrzení a vyjádřit se k věci ani v řízení odvolacím.
Vyhoví-li odvolací soud odvolání navrhovatele a předběžné opatření nařídí, odpůrce nemá
proti jeho rozhodnutí k dispozici žádný opravný prostředek.
Problematikou rozhodování odvolacího soudu ve věcech předběžných opatření se zabýval
Ústavní soud ve svém plenárním nálezu ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/09. V daném případě
došlo ke změně zamítavého usnesení soudu prvního stupně odvolacím soudem, a to tak, že se
návrhu na nařízení předběžného opatření vyhovuje. Takový postup připouštělo tehdejší ust. § 220
odst. 3 OSŘ, které stanovilo povinnost odvolacího soudu změnit rozhodnutí soudu prvního stupně
v případě, že nebyly dány podmínky pro jeho zrušení nebo potvrzení. Kromě tohoto ustanovení
stěžovatel (odpůrce) navrhoval i zrušení ust. § 76g OSŘ, které zakotvuje speciální pravidlo pro
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doručování negativního rozhodnutí v předběžném řízení. Ústavní soud posuzoval tvrzení odpůrce,
že napadená ustanovení zasahují do jeho práva na spravedlivý proces, konkrétně jsou v rozporu se
zásadou rovnosti zbraní podle čl. 37 odst. 3 LZPS.
Jádro odpůrcovy ústavní stížnosti spočívalo v tvrzení, že se mu nedostalo náležité ochrany,
když fakticky neměl žádnou možnost obrany proti tvrzením navrhovatelky a proti rozhodnutí jak
soudu prvního stupně, tak soudu odvolacího. Zamítavé rozhodnutí soudu prvního stupně se totiž
podle ust. § 76g OSŘ doručuje pouze navrhovateli předběžného opatření a jedině navrhovatel je
subjektivně legitimován k podání odvolání. Navrhovatelka tak měla v tomto konkrétním případě
opakovanou příležitost předložit svá tvrzení soudu, zatímco odpůrce ani jednu, neboť odpůrci
jednak nebylo doručeno odvolání navrhovatelky 384, jednak nebylo nařízeno jednání k projednání
odvolání 385, v důsledku čehož došlo k úplnému vynechání odpůrce z řízení. Nadto odpůrce
zdůraznil, že k vynechání odpůrce z řízení došlo za situace, kdy sám soud prvního stupně pro
pochybnosti o oprávněnosti nároků navrhovatelky návrh zamítl, tedy nešlo o jednoznačně důvodný
návrh.
Ústavní soud předně posuzoval rozpor napadeného ust. § 76g OSŘ s ústavním pořádkem,
přičemž konstatoval, že speciální úprava doručování má v předběžném řízení své opodstatnění,
neboť účinně brání případným úkonům odpůrce směřujícím ke zmaření následně vydaného
předběžného opatření. V samotném nedoručení negativního rozhodnutí odpůrci tak nelze spatřovat
porušení zásady rovnosti zbraní. Nadto Ústavní soud argumentuje tím, že úprava, která by
zakotvila doručování negativních rozhodnutí i odpůrci, by postrádala racionalitu, neboť takové
rozhodnutí je ve prospěch odpůrce, tedy případné odvolání z jeho strany by bylo shledáno
subjektivně nepřípustným. Z těchto důvodů Ústavní soud neshledal rozpor mezi předmětným
ustanovením a ústavním pořádkem.
Pokud jde o napadené ust. § 220 odst. 3 OSŘ, zabýval se Ústavní soud otázkou, zda (v době
rozhodování) platná právní úprava poskytuje odpůrci dostatečnou ochranu jeho práv, tzn. takovou,
která zajistí, že odpůrce nebude vůči navrhovateli podstatně znevýhodněn. V této souvislosti
Ústavní soud konstatoval, že právní úprava umožňující nedoručení odvolání odpůrci současně
s nenařízením jednání k projednání odvolání nezabezpečuje dostatečným způsobem možnost
odpůrce uplatnit jeho procesní práva v průběhu odvolacího řízení. Dále shledal, že odpůrce
nedisponuje žádným přiměřeným prostředkem obrany ani po vydání rozhodnutí odvolacího soudu.
Za takový procesní prostředek nelze považovat ani návrh na zrušení předběžného opatření podle
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ust. § 77 odst. 2 OSŘ, neboť soud po jeho podání posuzuje výhradně aktuálnost důvodů pro
nařízení předběžného opatření. Jinými slovy, při rozhodování o návrhu na zrušení předběžného
opatření soud nikdy nezkoumá, zda k nařízení předběžného opatření došlo v souladu s právem.
S ohledem na výše uvedené Ústavní soud došel k závěru, že v případě změny usnesení
negativního rozhodnutí soudu prvního stupně odvolacím soudem podle tehdejšího ust. § 220 odst.
3 OSŘ nebyla odpůrci zaručena možnost reálné ochrany jeho práv, když neměl možnost uplatnit
svá tvrzení či námitky proti tvrzením protistrany v situaci, kdy mu byla předběžným opatřením
uložena povinnost. Proto Ústavní soud dané ustanovení OSŘ zrušil pro rozpor s čl. 37 odst. 3
LZPS a s čl. 6 odst. 1 EÚLP.
Dále se Ústavní soud v nálezu kriticky vyjadřuje k současné právní úpravě předběžných
opatření v OSŘ, kterou označuje za nepromyšlenou. Odkazuje v této souvislosti na německou a
rakouskou úpravu, které zakotvují zvláštní procesní prostředek obrany v podobě odporu, pomocí
kterého je dosažena realizace odpůrcova práva být slyšen v případě, že toto nebylo možné před
rozhodnutím soudu. V české právní úpravě odpor či jiný obdobný procesní prostředek obrany
zcela chybí. 386
Současně je nutné zdůraznit, že z výše vyloženého nálezu Ústavního soudu nelze dovodit
absolutní zákaz změny rozhodnutí soudu prvního stupně odvolacím soudem. Jsou-li respektovány
požadavky plynoucí z práva na spravedlivý proces, není změna rozhodnutí odvolacím soudem
vyloučena. 387
Skutkově podobným případem se Ústavní soud zabýval ve svém nálezu ze dne 1. 9. 2016,
sp. zn. II. ÚS 1847/16. I v tomto případě došlo k zamítnutí návrhu na nařízení předběžného
opatření, přičemž navrhovatelé podali proti zamítavému rozhodnutí odvolání, přičemž odpůrci
nebylo doručeno ani napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, ani podané odvolání s výzvou
k vyjádření se. Odvolací soud následně změnil prvostupňové rozhodnutí tak, že se návrhu
vyhovuje, tedy nařídil předběžné opatření, to vše, aniž by odpůrce vůbec věděl, že probíhá řízení.
Rozhodnutí odvolacího soudu tak bylo prvním úkonem v řízení, který byl odpůrci doručen.
Z těchto důvodů odpůrce namítal porušení svého práva na spravedlivý proces dle čl. 38 odst. 2
LZPS, v důsledku čehož došlo i k porušení zásady rovnosti podle čl. 37 odst. 3 LZPS.
Ústavní soud předně konstatoval, že zásada rovnosti zbraní byla v daném případě zjevně
porušena, neboť odpůrce neměl v průběhu obou řízení ani jednu příležitost oponovat návrhu, a to
přesto, že nařízením předběžného opatření došlo k zásahu do jeho ústavně chráněného práva.
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Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/09.
Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2015, sp. zn. III. ÚS 1318/15.
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Rozhodnutí odvolacího soudu Ústavní soud zhodnotil jako překvapivé, když odpůrci jednak
nebylo doručeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jednak neměl v průběhu celého řízení ani jednu
možnost vyjádřit se k návrhu.
I když je specifikem předběžného řízení absence plnohodnotného dokazování, nelze podle
Ústavního soudu okleštit práva odpůrce vyjádřit se ke skutečnostem uváděným druhou stranou
podle čl. 38 odst. 2 LZPS. Tomuto právu koresponduje povinnost soudu odpůrci poskytnout
prostor k přednesení jeho námitek a argumentů. Čl. 38 odst. 2 LZPS je totiž nutno vykládat
extenzivně, tedy tak, že odpůrce nemá právo vyjádřit se pouze k důkazům, ale i ke všem dalším
skutečnostem a tvrzením uplatněným u soudu. Jedině tak se odpůrci dostane příležitosti ovlivnit
úvahu soudu. Konečně Ústavní soud konstatoval, že odvolací soud byl povinen vyžádat si před
nařízením předběžného opatření vyjádření odpůrce k odvolání navrhovatelů. Neučiní-li tak, došlo
k porušení zásady rovnosti zbraní jakožto jednoho ze základních aspektů práva na spravedlivý
proces. 388

4.2. K odůvodňování usnesení o nařízení předběžného opatření
Povinnost odůvodňovat soudní rozhodnutí je jedním ze základních atributů práva
na spravedlivý proces. ESLP ve svém rozsudku ve věci Torija proti Španělsku z roku 1994 uvedl,
že soudy jsou dle čl. 6 odst. 1 EÚLP povinny odůvodňovat svá rozhodnutí. Rozsah odůvodnění se
může lišit, a to s ohledem na povahu podání, se kterým se soud v dané věci vypořádává, a typ
rozhodnutí, které jím má být vydáno. ESLP výslovně uvádí, že povinnost odůvodnit rozhodnutí
neznamená podrobné vypořádání se s každým jednotlivým argumentem strany. 389 Český Ústavní
soud došel ohledně povinnosti soudů odůvodňovat rozhodnutí ke shodnému závěru jako ESLP,
když se na jeho judikaturu často odvolává ve svých nálezech. 390
Ust. § 169 odst. 1 OSŘ uvádí, že není-li stanoveno jinak, musí usnesení soudu obsahovat
mimo jiné i odůvodnění. 391 Ust. § 169 odst. 2 OSŘ pak zakotvuje demonstrativní výčet usnesení,
u kterých zákon nevyžaduje odůvodnění. Takovým usnesením je i usnesení, kterým se zcela
vyhovuje návrhu na předběžné opatření. Postup soudu, kdy neodůvodní usnesení, kterým se
nařizuje předběžné opatření, se tak může jevit po právu, nicméně je třeba si uvědomit, že absence

Nález Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2016, sp. zn. II. ÚS 1847/16.
Rozsudek ESLP ze dne 9. 12. 1994, Torija proti Španělsku, stížnost 18390/91, bod 29.
390
Např. nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 1/03; nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 2009, sp.
zn. IV. ÚS 1554/08.
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odůvodnění staví odpůrce do velice nevýhodné pozice. Odpůrce tak sice může podat odvolání jako
opravný prostředek proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, ale současně nemá
k dispozici odůvodnění rozhodnutí soudu. Za takové situace je pro něj přitom odůvodnění stěžejní,
neboť právě na základě úvah a postojů soudu obsažených v odůvodnění rozhodnutí odvolatel
zpravidla staví svoji argumentaci. Odpůrce se tedy ocitá ve značně znevýhodněném postavení.
Výkladem ust. § 169 odst. 2 OSŘ a jeho souladem s právem na spravedlivý proces
ve smyslu čl. 6 odst. 1 EÚLP a čl. 36 odst. 1 LZPS se Ústavní soud zabýval ve svém nálezu ze dne
15. 1. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1554/08. Tento nález byl vydán ještě před účinností tzv. souhrnné
novely OSŘ 392, která změnila znění ust. § 169 odst. 2 OSŘ. To do 22. 1. 2009 znělo tak, že
„písemné vyhotovení usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nebo
usnesení, které se týká vedení řízení, anebo usnesení podle § 104a nemusí obsahovat odůvodnění“.
V praxi spočíval problém v roztříštěnosti judikatury obecných soudů, když běžně docházelo k
rozdílné interpretaci sousloví „usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu“. Některé soudy za
použití striktně jazykového výkladu pod toto sousloví řadily i usnesení, kterým se zcela vyhovuje
návrhu na nařízení předběžného opatření. Jiné soudy naopak aplikaci tohoto ustanovení na
usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na nařízení předběžného opatření, vyloučily s tím, že
nejde o případ, kdy nikdo neodporoval návrhu, když odpůrce o zahájení předběžného řízení
nevěděl, a odporovat návrhu tedy ani objektivně nemohl. 393
Ve výše specifikovaném nálezu Ústavní soud hodnotil zásah do stěžovatelčina práva
na spravedlivý proces spočívající v neodůvodnění usnesení o nařízení předběžného opatření,
přičemž za účelem posouzení ústavnosti tohoto zásahu prováděl test proporcionality. 394 V prvním
kroku testu proporcionality bylo konstatováno, že úprava ust. § 169 odst. 2 OSŘ spočívající v
neodůvodnění usnesení má legitimní cíl, a to rychlou a efektivní ochranu navrhovatele
předběžného opatření. Současně však Ústavní soud vyjádřil pochyby, zda lze neodůvodněním
usnesení tohoto cíle vůbec dosáhnout, když „časové nároky potřebné k sepsání základních důvodů
rozhodnutí nemohou podstatným způsobem převýšit čas nutný k vyhodnocení toho, zda návrhu má
či nemá být vyhověno“. 395 Ve druhém kroku testu proporcionality ust. § 169 odst. 2 OSŘ

Tato novela byla provedena zákonem č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
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s. 403.
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Test proporcionality je metodické vodítko skládající se ze tří kroků (hodnotí se vhodnost, potřebnost a
proporcionalita v užším slova smyslu), které formuloval německý Spolkový ústavní soud. Český Ústavní soud ho
používá při poměřování více protichůdných základních práv nebo svobod (WINTR, J. Principy českého ústavního
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neobstálo, když Ústavní soud došel k závěru, že nepochybně existuje vhodnější, méně invazivní
způsob, kterým lze daného cíle dosáhnout. Takovou úpravou může být například zakotvení
povinnosti rozhodnutí vždy odůvodnit, přičemž rozsah této povinnosti bude přizpůsoben povaze
případu.
S ohledem na výše uvedené dospěl Ústavní soud k závěru, že interpretace daného
ustanovení pouze za uplatnění metody jazykového výkladu vedoucí k neodůvodnění usnesení,
kterým se zcela vyhovuje návrhu na nařízení předběžného opatření, představuje zásah do práva
na spravedlivý proces. Současně však dochází k závěru, že vedle této protiústavní interpretace
existuje i interpretace ústavně konformní, a zdůrazňuje, že tato má přednost před zrušením daného
ustanovení. 396 Pomocí teleologické redukce totiž dané ustanovení lze interpretovat v souladu s
jeho smyslem a účelem, kterým je dle Ústavního soudu „zbavit soud povinnosti odůvodnit
rozhodnutí, které zřejmě nebude napadeno odvoláním, neboť s ním všichni účastníci souhlasí.
Tento smysl však v případě usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření,
chybí. Postrádá racionalitu zbavit soud povinnosti odůvodnit rozhodnutí tam, kde se k návrhu, na
jehož základě bylo rozhodnutí vydáno, účastník vůbec nemohl vyjádřit. Jinak řečeno, spojení
„usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval“ je třeba vykládat tak, že
jde o usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, ačkoliv mu reálně –
chtěl-li by – odporovat mohl“. 397 Nejvýznamnějším poznatkem plynoucím z tohoto nálezu
Ústavního soudu je tak skutečnost, že dané ustanovení nelze aplikovat v případě, kdy odpůrce
neměl reálnou možnost odporovat návrhu na nařízení předběžného opatření.
Záhy po vydání tohoto nálezu Ústavního soudu však nabyla účinnosti novela OSŘ,
která změnila ust. § 169 odst. 2 OSŘ tak, že ho rozšířila o demonstrativní výčet usnesení, u kterých
není vyžadováno odůvodnění, přičemž mezi těmito je výslovně uvedeno i usnesení, kterým se
zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření. Důvodová zpráva k zákonu č. 7/2009 Sb.
o důvodech, které zákonodárce vedly k přijetí takové úpravy, mlčí, respektive pouze vágně
stanoví, že důvodem omezení rozsahu odůvodnění rozhodnutí napříč OSŘ je zatížení soudců
a s tím spojené průtahy v řízení. 398
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Závěrem lze shrnout, že současná úprava ust. § 169 odst. 2 OSŘ, která výslovně připouští
absenci odůvodnění usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření, je
v rozporu se závěry Ústavního soudu a představuje zásah do práva na spravedlivý proces odpůrce.
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Závěr
V diplomové práci se autorka věnovala institutu předběžných opatření, a to jak obecné
úpravě zakotvené v OSŘ, tak úpravě dvou zvláštních předběžných opatření, jejichž úprava byla
po rekodifikaci soukromého práva z OSŘ vyčleněna do ZŘS.
Po prostudování použitých autorka zdrojů došla k závěru, že předběžná opatření
představují naprosto zásadní institut, bez kterého by byl systém soudní ochrany práv sotva
dostačující, neboť s ohledem na plynutí lhůt a časté průtahy v řízení by v určitých případech
nebylo dobře možné poskytnout dotčené osobě rychlou a efektivní ochranu tak, aby nedošlo
k zásahu do jejího práva. Současně je však nutné konstatovat, že platná právní úprava není zcela
optimální, a to zejména s ohledem na níže specifikované nedostatky.
Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola představuje institut
předběžných opatření v obecné rovině. Stručně jsou popsány charakteristické rysy předběžných
opatření a vyloženo dělení předběžných opatření podle různých kritérií.
Druhá kapitola je pro tuto práci stěžejní, neboť se věnuje obecné úpravě předběžných
opatření v OSŘ. Jsou v ní vyloženy důvody pro nařízení předběžného opatření, vymezeny procesní
podmínky, popsán průběh samotného předběžného řízení včetně obsahu rozhodnutí o předběžném
opatření. Nechybí ani výklad o důvodech zániku a zrušení předběžného opatření. Pozornost je dále
věnována i náhradě škody vzniklé předběžným opatřením a odvolání, kterým se účastník může
bránit proti rozhodnutí o předběžném opatření. V souvislosti s obecnou úpravou předběžných
opatření autorka doplňuje, že de lege ferenda považuje za vhodné zakotvení speciálního
ustanovení, které by stanovilo lhůty pro postup soudů v odvolacím řízení, jako je tomu u zvláštních
předběžných opatření v ZŘS. Byť lze mít za to, že soud, vědom si nutnosti rychlého rozhodování
ve věcech předběžných opatření, bude i v odvolacím řízení jednat rychle a efektivně, nicméně
nelze odhlédnout od skutečnosti, že stávající právní úprava dává průtahům v řízení prostor.
Účastník se pak sice může proti těmto průtahům v řízení bránit, ale to nic nemění na tom, že
předního účelu předběžného opatření, tedy poskytnutí rychlé a efektivní ochrany, nebylo
dosaženo.
Třetí kapitola je věnována úpravě obsažené v ZŘS. Úvodem kapitoly autorka poskytuje
výklad o samotném zákonu. Stručně popisuje důvody vedoucí k jeho přijetí a jeho vztah k OSŘ.
Autorka dále považovala za významné vymezit sporná a nesporná řízení, a to zejména s ohledem
na skutečnost, že rozdíly mezi těmito řízeními významně ovlivňují i řízení o předběžných
opatřeních. Legislativní řešení v podobě oddělení sporných a nesporných řízení do dvou
samostatných zákonů hodnotí autorka kladně, nicméně o kvalitě samotného zpracování ZŘS lze
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pochybovat, když v aplikační praxi vzniká mnoho nejasností, a to zejména v souvislosti se
zakotvením podpůrného užití OSŘ. To nelze než hodnotit negativně, neboť situace předpokládané
ZŘS, tedy domácí násilí nebo absenci řádné péče o dítě, je nezbytné řešit rychle a efektivně.
Jde-li o úpravu předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, je otázkou,
zda je na místě považovat absenci zákonného vymezení pojmu domácího násilí za nedostatek
úpravy. Na straně jedné je totiž třeba počítat s tím, že paleta případů domácího násilí je velmi
různorodá, přičemž absence vymezení jednání spadajících pod tento pojem přispívá k tomu, že
ochrana bude poskytnuta širokému spektru případů. Na straně druhé by však vymezení domácího
násilí na zákonné úrovni sloužilo jako vodítko soudů při kvalifikaci konkrétních případů.
S ohledem na uvedené má autorka za to, že de lege ferenda by bylo vhodné na zákonné úrovni
zakotvit alespoň demonstrativní výčet jednání představujících domácí násilí. Za další nedostatek
platné právní úpravy považuje autorka nepříliš zdařilou právní konstrukci zrušení předběžného
opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí. Z té předně jednoznačně nevyplývá, zda je
přípustné podpůrně aplikovat ust. § 77 odst. 2 OSŘ, které připouští zrušení předběžného opatření
ze strany soudu, pominuly-li důvody pro jeho nařízení. Dalším úskalím právní úpravy zrušení
předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí je nekoncepční zakotvení lhůty
pro podání opětovného návrhu na zrušení předběžného opatření v ust. § 414 odst. 3 ZŘS. Není-li
totiž předběžné opatření prodlouženo, možnost podat opětovný návrh na zrušení předběžného
opatření je de facto vyloučena. Kladně autorka naopak hodnotí zejména speciální úpravu lhůt
v odvolacím řízení a zakotvení možnosti nezletilého podat návrh na nařízení předběžného
opatření.
Co se týče předběžného opatření upravujícího poměry dítěte, představuje zásadní
nedostatek právní úpravy povinnost soudu odmítnout bez dalšího vadný návrh na nařízení
předběžného opatření. Takový postup je dle autorčina názoru v rozporu se smyslem a účelem
předběžného opatření, kterým je ochrana života, normálního vývoje a jiných důležitých zájmů
dítěte. S ohledem na skutečnost, že v průběhu řízení týkajících se dítěte musí být za všech
okolností postupováno v nejlepším zájmu dítěte, má autorka za to, že při rozhodování o návrhu by
mělo být postupováno podle ust. § 402 odst. 2 ZŘS, tedy tak, že soud vyzve navrhovatele
k doplnění návrhu.
Ambicí čtvrté a poslední kapitoly je kritické zhodnocení právní úpravy předběžných
opatření ve světle požadavků plynoucích z práva na spravedlivý proces zakotveného v čl. 6
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Úvodem kapitola vymezuje pojem
práva na spravedlivý proces a popisuje přístup Evropského soudu pro lidská práva k otázce
aplikovatelnosti čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod na předběžné
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řízení. Z rozboru zákonných ustanovení a související judikatury Ústavního soudu autorka shledala
problematickou zejména skutečnost, že odpůrce nemá k dispozici žádný prostředek procesní
obrany v případě, kdy odvolací soud rozhodne o odvolání navrhovatele proti negativnímu
rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že odvolání vyhoví a předběžné opatření nařídí. S tím souvisí
i skutečnost, že za těchto okolností se odpůrci nedostane práva být slyšen, a to na rozdíl od
navrhovatele, který takovou možnost měl. Takový stav zakládá nepřípustnou nerovnost
v postavení stran, která zasahuje do práva odpůrce na spravedlivý proces. Dalším aspektem platné
právní úpravy, který je v rozporu s právem na spravedlivý proces, je nepřípustnost novot
v odvolacím řízení. Podá-li odpůrce odvolání proti usnesení o nařízení předběžného opatření,
nemá totiž de facto možnost předložit nové skutečnosti, kterými by oponoval tvrzením
navrhovatele. Takový stav opět představuje zásah do odpůrcova práva na spravedlivý proces.
Ačkoliv byly všechny výše zmíněné nedostatky reflektovány v judikatuře Ústavního soudu,
zákonodárce úpravu dosud nepřizpůsobil požadavkům plynoucím z Evropské úmluvy o ochraně
lidských práv a svobod.
Autorka uzavírá, že by si předběžná opatření s ohledem na svou nezastupitelnou roli
zasloužila pečlivěji koncipovanou právní úpravu, která by byla plně v souladu s požadavky
plynoucími z práva na spravedlivý proces. De lege ferenda považuje autorka za nejnaléhavější
vyřešení otázky postavení odpůrce v odvolacím řízení, například zakotvením zvláštního
procesního prostředku obrany odpůrce, kterým by bylo realizováno jeho právo být slyšen.
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Předběžná opatření v civilním řízení
Abstrakt
Předběžné opatření je tradičním institutem občanského práva procesního, který poskytuje
rychlou a efektivní ochranu subjektivním právům. Této ochraně je však vlastní, že je vždy pouze
dočasná, přičemž je předpokládáno, že k uspořádání právních vztahů účastníků řízení dojde až
v řízení ve věci samé.
Cílem diplomové práce je jednak podat přehledný výklad platné právní úpravy
předběžných opatření, a to jak obecného předběžného opatření upraveného v občanském soudním
řádu, tak zvláštních předběžných opatření zakotvených v zákoně o zvláštních řízeních soudních,
jednak konfrontovat platnou právní úpravu předběžných opatření s požadavky plynoucími
z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
Text diplomové práce je členěn do čtyř kapitol. První z nich představuje institut
předběžných opatření v obecné rovině; podává jejich základní charakteristiku, popisuje modifikaci
procesních zásad v předběžném řízení a nastiňuje dělení předběžných opatření. Druhá kapitola je
věnována obecné úpravě předběžných opatření v občanském soudním řádu. Vymezuje důvody
nařízení předběžného opatření, procesní podmínky a popis průběhu řízení o návrhu na nařízení
předběžného opatření, a to včetně řízení odvolacího. Nechybí ani výklad o náhradě škody vzniklé
předběžným opatřením. Třetí kapitola úvodem rozebírá zákon o zvláštních řízeních soudních,
zejména důvody vedoucí k jeho přijetí, jeho vztah k občanskému soudnímu řádu a vymezuje
základní rozdíly mezi řízením sporným a nesporným. Dále se kapitola věnuje dvěma zvláštním
předběžným opatřením upraveným zákonem o zvláštních řízeních soudních, a to konkrétně
předběžným opatřením ve věci ochrany proti domácímu násilí a předběžnému opatření
upravujícímu poměry dítěte. Čtvrtá kapitola pak analyzuje právní úpravu z hlediska požadavků
plynoucích z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod.
Autorka práce nevyhnutelně došla k závěru, že platná právní úprava obsahuje poměrně
velkou řadu nedostatků. Problematickým se jeví zejména řízení o odvolání navrhovatele, ve
kterém dochází k četným okleštěním odpůrcových práv.
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Interim measures in civil proceedings
Abstract
Interim measure is a traditional institution of the civil procedural law, which provides fast
and effective protection of subjective rights. However, it is inherent in this protection that it is
always only temporary, as it is assumed that the legal relationship between the parties will be
settled in the main court proceedings.
The aim of this master’s thesis is to give a clear commentary on the current legislation of
interim measures, both the general interim measure regulated in the Code of Civil Procedure and
special interim measures regulated in the Act on Special Civil Proceedings, and to confront the
current legislation of interim measures with the requirements of the European Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Master’s thesis is divided into four chapters. The first chapter introduces the institution of
interim measure in general terms. It describes their basic characteristics, the modification of
procedural principles in interim proceedings and outlines the individual types of interim measures.
The second chapter is devoted to the general regulation of interim measures in the Code of Civil
Procedure. It sets out the reasons for ordering an interim measure, admissibility criteria and
description of the interim proceedings, including the appeal proceedings. Furthermore, the second
chapters also contains a commentary on compensation of damages caused by the interim measure.
The third chapter covers the Act on Special Civil Proceedings. Firstly, it sets out reasons for its
passing and clarifies its relationship to the Code of Civil Procedure and basic differences between
contentious and non-contentious civil proceedings. Secondly, it describes two special interim
measures regulated by the Act on Special Civil Proceedings, namely interim measure in the matter
of protection against domestic violence and interim measure governing child custody. The fourth
chapter analyzes the legislation in terms of requirements arising out of the European Convention
for Human Rights and Fundamental Freedoms.
The author of this master’s thesis came to the conclusion that the current state of legislation
concerning interim measures contains a fair amount of shortcomings. The appeal procedure, in
which numerous curtailments of the respondent’s rights might occur, appears to be particularly
problematic.
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