
Rozsudek pro uznání na základě fikce 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá rozsudkem pro uznání na základě fikce. Jedná se o institut 

civilního práva procesního. Rozsudek pro uznání lze vydat na základě výslovného projevu 

žalovaného nebo při uplatnění fikce uznání. Tato práce se zabývá oběma druhy rozsudku pro 

uznání, ale stěžejní část je věnována fikci uznání. Práce je rozdělena do šesti kapitol.  

V první kapitole je popsána historie rozsudku pro uznání na našem území. Druhá kapitola 

se zabývá vydáním kvalifikované výzvy k vyjádření a požadavky, které jsou na toto vyjádření 

kladeny. Ve třetí kapitole jsou rozebrány podmínky vydání rozsudku pro uznání podle projevu 

uznání žalovaného a rozsudku pro uznání vydaném na základě fikce uznání. Současně jsou 

v této kapitole popsány opravné prostředky proti rozsudku pro uznání. Čtvrtá kapitola je 

věnována nálezu Ústavního soudu, který rozhodoval o ústavnosti kvalifikované výzvy a 

rozsudku pro uznání za uplatnění fikce. Většina soudců se vyslovila pro zachování napadených 

ustanovení, přičemž v odůvodnění nálezu a zejména v odlišných stanoviscích disentujících 

soudců jsou konfrontovány ústavní principy, které mohou být porušeny uplatněním fikce 

uznání. V páté kapitole je předestřen návrh právní úpravy de lege ferenda. Součástí kapitoly je 

i stručný náhled na aktuální situaci připravovaného civilně procesního kodexu. Poslední 

kapitolu této práce tvoří rozbor konkrétního soudního sporu, toto řízení trvalo řadu let a soud 

prvního stupně ve věci vydal rozsudek pro uznání za uplatnění fikce. Odvolací soud následně 

toto rozhodnutí změnil a věc vrátil soudu prvního stupně. Na praktickém příkladu lze 

demonstrovat teoretické poznatky z předešlých kapitol a poukázat na nedostatky právní úpravy.  

Ve světle judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu se rozsudek pro uznání za uplatnění 

fikce jeví jako vhodný prostředek k urychlení soudního řízení ve specifických situacích. Ovšem 

jeho právní úprava není bezvadná, a tak je rozhodovací praxe obecných soudů velmi rozdílná a 

při nevhodném užití tohoto institutu může dojít k porušení práva na spravedlivý proces. 
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