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Úvod 

Moderní civilní proces je a má být založen na aktivitě sporných stran, odpovědnosti 

stran za výsledek sporu, dále na efektivitě práce soudu, eventuelně efektivitě práce dalších 

osob zúčastněných na řízení (tlumočníků, znalců apod.), při zachování spravedlivosti řízení, 

ochrany slabší strany, tak aby bylo možno dostát základnímu cíli občanského civilního řízení, 

totiž poskytování ochrany subjektivním právům účastníků řízení. Právě balancování mezi 

rychlostí a efektivitou soudního řízení a zároveň dostát požadavkům spravedlivého procesu ve 

smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod je jedním z cílů této práce. Civilní 

řízení v České republice má již takřka 20 let zakotven, jako jeden z principů, princip 

koncentrace řízení, a to především ve spojení kvalifikované výzvy dle §114b zákona č. 

99/1963 Sb. s § 153 odst. 3 o.s.ř. (vydání rozsudku pro uznání) s tím, že uvedená zákonná 

praxe není prosta pochybností, když dokonce II. senát Ústavního soudu navrhoval právě tato 

ustanovení zrušit, neboť jedním z důsledků je příliš formální přístup obecných soudů 

k vlastnímu předmětu řízení, resp. obecné nadužívání kvalifikované výzvy, resp. rozsudku pro 

uznání. Snaha zrychlovat soudní řízení je zřejmá i z jiných procesních institutů (rozkazní 

řízení, institut zmeškání lhůty, námitky podjatosti soudních osob apod.), kdy je otázkou, zda 

právě rychlost řízení není v současnosti příliš preferovaná, a to především optikou práva na 

spravedlivý proces, kam až lze zajít, co lze ještě tolerovat, aby právo účastníka na spravedlivý 

proces nebylo porušeno, a co konkrétně již porušením práva na spravedlivý proces je. Jedním 

z cílů této práce je zkoumat institut koncentrace řízení, její pozitiva i negativa, resp. limity 

jejího uplatnění, a to jak z pohledu ústavních a mezinárodních (unijních) dokumentů, tak 

optikou judikaturních závěrů nejvyšších soudů České republiky, tak i z pohledu historického 

vývoje a uplatnění principu koncentrace řízení v procesních předpisech účinných na území 

dnešní České republiky. Dále sepjetí koncentrace řízení s poučovací povinností soudu vůči 

účastníkům, resp. důsledky sepjetí koncentrace řízení a zásady neúplné apelace v odvolacím 

řízení.  

Dalším cílem této práce je komparace jednotlivých platebních rozkazů, které mohou 

být v České republice využity, a to platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, evropský 

platební rozkaz, směnečný a šekový platební rozkaz, jejich limity, překrývání se, jejich 

efektivita např. při doručování. Jedná se o instituty, které mohou významně zkrátit civilní 

sporné řízení, neboť vlastní obranu žalovaného přesouvají až za meritorní rozhodnutí, kdy je 

jen na jeho úvaze a vůli, zda platební rozkaz nechá nabýt právní moci a vykonatelnosti (v tuto 

chvíli tak můžeme hovořit až o justici nepřítomných účastníků), či zda se bránit vůči 
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platebnímu rozkazu bude, a dosáhne tím „řádného“ sporného nalézacího řízení. Platební 

rozkaz slouží soudu buď k efektivnímu odklizení věci, která se z žaloby jeví jako oprávněná, 

a kdy se vydaný platební rozkaz stane i exekučním titulem, bez dalšího zatěžování soudu 

předvoláváním účastníků, nařizováním jednání atd. Nebo slouží platební rozkaz k „vyostření“ 

sporu, kdy cílem je vyvolat procesní aktivitu žalovaného, tak aby soud měl k dispozici i 

vyjádření (námitky) žalovaného k věci. K tomu je používáno v případě platebního rozkazu a 

elektronického platebního rozkazu právě jejich spojení s kvalifikovanou výzvou dle § 114b 

o.s.ř. a sankcí za nevyhovění této výzvě, totiž rozhodnutí rozsudkem pro uznání dle § 153a 

odst. 3 o.s.ř., byť tento postup je částí právnické obce zpochybňována. Kdy se část právníků 

domnívá, že zákonodárce překročil limity použití právní fikce, když si v podstatě vymyslel 

skutkový stav, zamýšlena byla nepochybně procesní fikce, ale vzhledem k nevyvratitelným 

důsledkům této fikce pro žalovaného se jedná o hmotněprávní fikci, která by procesním 

předpisem upravována být neměla. Resp. je kritizován zákonodárce, že nejen toto fikci nijak 

nelimitoval (např. výší částky), jednak že zákon schvaluje vědomý a záměrný rozpor mezi 

právním tvrzením a skutečností, který však není nijak odůvodněna legitimním cílem (jediným 

cílem je rychlost řízení), resp. tohoto cíle by bylo možno dosáhnout jinými instituty. Institut 

rozsudku pro uznání dle § 153a odst. 3 o.s.ř. finguje právní povahu dispozitivního úkonu 

žalovaného, totiž uznání (soukromého) závazku s tím, že hmotněprávní předpis tj. zákon č. 

89/2012 Sb. – občanský zákoník, uznání závazku konstituuje tento institut jedině jako 

vědomý, výslovný a nezastupitelný projev vůle účastníka soukromoprávního vztahu, který 

však se nemůže stát předmětem právní fikce, neboť ani zákon by neměl fingovat dispozitivní 

procesní úkon účastníka 

 

 

 

 

Právní stav ke dni 25. července 2020 
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1. Princip koncentrace řízení  

Vymezení pojmu princip, resp. zásada patří do oboru teorie práva, kdy vymezením, 

resp. odlišením principu od právní normy se zabývá mnoho právních teoretiků. „Právní 

principy nenahrazují normy, ale jsou určitými požadavky na jejich obsah, což vyplývá 

z rozdílné povahy jejich vzniku, odlišují se od právní normy stupněm obecnosti a odlišný je 

způsob jejich aplikace, kdy právní principy zaujímají základní aplikační roli při dotváření 

práva.“1 Právní principy jsou integrální součástí našeho právního řádu, když již v preambuli 

Ústavy (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) je zakotvena povinnost řídit se všemi osvědčenými 

principy právního státu. Principy dělíme z různých hledisek, příkladmo na principy obecné a 

oborové, soukromoprávní a veřejnoprávní, zakotvené v právní normě (zejména ústavní právní 

norma) a nezakotvené v právní normě, ovšem absence jejich aplikace by mohla znamenat až 

denegatio iustitiae (odepření spravedlnosti), principy hmotně právní a procesně právní, a 

především principy obecné, odvětvové a pododvětvové. „Jedna z výhod právních principů 

oproti právu psanému spočívá v tom, že jsou stálé a neměnné, neboť své oprávnění odvozují 

přímo z filozofických východisek právního státu. Na rozdíl od právních předpisů nepodléhají 

právní principy neustálým novelizacím, nýbrž vůči každému projevu „legislativního 

optimismu“ jsou naprosto imunní.“23 

Obecným principem je právo na spravedlivý proces, který má své subkategorie, tj. 

nezávislý a nestranný soud, zásada zákonného soudu a soudce, výkon soudnictví pouze 

soudem, hospodárnost a rychlost řízení. 

Jedním z odvětvových principů používaných v občanském soudním řízení, je pak 

princip koncentrace řízení. Odvětvové principy občanského soudní řízení tvoří vždy párovou 

kategorii. Tedy princip koncentrace řízení tvoří párovou kategorii s principem jednotnosti 

řízení, přičemž doktrína se ne vždy ztotožňuje se závěrem, že princip koncentrace řízení a 

princip legálního pořádku, lze v podstatě používat jako synonyma. Na druhé straně mluvíme o 

principu jednotnosti řízení a principu arbitrárního pořádku.  

Podstatou principu koncentrace řízení, je skutečnost, že jednotlivé procesní úkony lze 

s úspěchem provést jen v určitých etapách daného řízení, posléze jen v případech, má-li být 

 
1 ZOULÍK, F. Právní principy a procesní zásady. In BOGUSZAK, Jiří a kol. Právní principy. Pelhřimov: 

vydavatelství 999, 1999, s. 180-181 
2 ŠOPEK, J. Právní principy jako nástroj kultivace právního prostředí. In Soudce č. 7-8, roč. XVI. Soudcovská 

unie ČR a nakladatelství JUDr. Karel Havlíček – Havlíček Brain Team, 15.08.2014, s. 6 
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jimi být zpochybněna věrohodnost použitých důkazních prostředků, nebo nemohl-li je 

účastník bez své viny včas uvést (ustanovení § 118b o.s.ř.).  

Základem sporného řízení je aktivní účast účastníků řízení, a to především žalobce, 

která nachází svůj odraz v povinnosti, resp. břemenu tvrzení a v povinnosti, resp. břemenu 

důkazním, přičemž ale tyto práva, resp. povinnosti účastníků mohou být, nejsou-li legislativně 

nebo soudem limitována, zneužívána k neúměrnému protahování daného řízení, a tím i 

k poškozování zájmů druhého (dalších) účastníků řízení (např. šikanózní žaloby). 

K vyloučení, nebo alespoň k omezení tohoto negativního jednání účastníka slouží právě 

princip koncentrace řízení, který jej nutí, aby svou povinnost tvrdit a navrhovat důkazy plnil 

včas, tj. do skončení přípravného jednání, resp. do skončení prvního jednání ve věci, nebo v 

soudem dané lhůtě, a to pod sankcí neúspěchu ve sporu (§ 114 b odst. 5, resp. § 114 odst. 6 

o.s.ř.).  

Pojmovým znakem koncentrace řízení je skutečnost, že řízení netvoří jeden celek, 

nýbrž se rozpadá do určitých dílčích fází, v nichž je třeba učinit daný procesní úkon, včetně 

toho, že případné odvolací řízení je ovládáno principem neúplné apelace, tzn. možnost 

účastníků uvádět nové skutečnosti před odvolacím soudem (tj. neuvedené před 

prvoinstančním soudem) jen za určitých, zákonem předvídaných okolností (viz. § 205a o.s.ř.), 

a v případě odvolání proti rozsudku pro uznání či zmeškání je uvádění tzv. „novot“ ještě 

přísnější (viz. § 205b o.s.ř.). „Postupně jsou akcentovány instituty kvalifikované výzvy dle 

§114b o.s.ř., koncentrace řízení dle §118b o.s.ř., soudcovské koncentrace řízení dle §119a 

o.s.ř. a uplatnění principu neúplné apelace v odvolacím řízení a také otázka porušení 

povinností soudu spojených s koncentrací řízení a právních konsekvencí takového porušení.“4 

O jednotlivých institutech (nástrojích) koncentrace řízení bude pojednáno níže. 

Párovým principem ke koncentraci řízení je princip jednotnosti řízení, který ovládá 

zásadně nesporné řízení, a které je ovládáno zásadou oficiality, tj. zásadou vyšetřovací. Řízení 

v tomto případě tvoří jeden celek, nerozpadá se do určitých dílčích fází, účastníci mohou své 

právo i povinnost tvrdit rozhodné skutečnosti a navrhovat důkazy činit v kterékoli fázi řízení, 

včetně případného odvolacího řízení, neboť to je ovládáno principem úplné apelace. 

Někdy je zvlášť uváděna ještě zásada eventuální (zásada soustřeďovací, koncentrační), 

která ale je spíše následkem legislativního zavedení koncentrace řízení. Důsledkem zavedení 

zásady koncentrace řízení, je totiž uvádění tvrzení a navrhování důkazů z opatrnosti, tedy in 

eventum (tedy pro případ, že…). „Zásada eventuální je totiž dle mého názoru až určitým 

 
4 HAMUĽÁKOVÁ, K.: Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 

2010, s. 12 
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vyústěním zásady koncentrační, zákonodárcem je prakticky nepředpokládaná, nýbrž je 

výsledkem procesní opatrnosti účastníků řízení.“5  Ve svém důsledku uvedené často vede 

k množství dokládaných listin, jež jsou již součástí, resp. přílohou žaloby, které soudce, resp. 

odborný soudní personál musí prostudovat, což naopak v mnoha případech vede 

k nežádoucímu a zákonem nepředvídanému prodloužení řízení, resp. k prodloužení doby 

přípravy jednání soudu (soudce senátu). Není výjimkou, že žaloba na plnění z revolvingového 

úvěru, s hodnotou sporu mnohdy jen sotva překračující bagatelní spor (11. – 20 tisíc.), má 

110-130 stran, neboť obsahuje mnohostránkové všeobecné obchodní podmínky, 

mnohostránkový výpis z úvěrového účtu za několik let apod. Přičemž není zřejmé, z kterého 

ustanovení úvěrových podmínek vyplývá právo žalobce např. na smluvní pokutu, eventuelně 

údajně sjednané poplatky. Vlastní porušení smluvních podmínek se zjišťuje minimálně časově 

velmi náročně např. z výpisů z účtu, ze smlouvy o úvěru a z úvěrových podmínek, popř. tyto 

údaje přiloží žalobce na CD-ROMu, což vede k prodloužení řízení při nejmenším o 

skutečnost, že je nutný zásah soudního bezpečnostního informatika, aby přílohu prozkoumal, 

zda ji lze vůbec vložit do soudního počítače. Jednoduše řečeno, žalobce soudu pro jistotu, 

z opatrnosti, pošle vše, co má, což nutně vede k prodloužení doby, která je třeba k řádnému 

prostudování spisu, stejně tak často množství zasílaných materiálů vede k tomu, že nějaká 

listina chybí (registrace právního zástupce k DPH, plná moc právního zástupce, různé smluvní 

dodatky, z nichž je odvozován žalobní návrh apod.), a pak je třeba relativně zdlouhavě 

„odstranit vady podání“ ve smyslu ustanovení § 43 o.s.ř.  

Jak jsem výše uvedla, někteří autoři, k nimž se i já hlásím, zásadu eventuální odlišují 

od zásady legálního pořádku a koncentrační zásady: „Zásadní rozdíl mezi zásadou legálního 

pořádku a zásadou eventuální (soustřeďovací, koncentrační) je dle mého názoru možno vidět 

i v tom, že zásada legálního pořádku se dotýká nejen účastníků řízení, ale i soudu. Jsou to 

nejen účastnící řízení, ale i soud, kdo je vázán zásadou legálního pořádku a na základě 

zákona nucen činit v tom kterém stadiu řízení určité procení úkony. Oproti tomu zásada 

eventuální (soustřeďovací, koncentrační) se již dotýká pouze účastníků řízení a jejich 

procesních úkonů, soudu nejsou v rámci zkoncentrovaného řízení zákonem předepsány úkony, 

které by musel provádět.“6 

 
5 HAMUĽÁKOVÁ, K.: Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 

2010, s. 27-28 
6 HAMUĽÁKOVÁ, K.: Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 

2010, s. 27 
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1.1. Historický vývoj zásady koncentrace řízení  

1.1.1. Civilní řízení za Rakouska Uherska a období  1.republiky 

O moderním procesu lze hovořit zhruba od počátku 19. století, v souvislosti 

s nástupem konstitucialismu, Deklarací lidských práv, se zrušením nevolnictví, migrací 

tehdejšího obyvatelstva z vesnice do měst, a tím způsobeným prolínáním zemského 

(šlechtického) práva s městským právem, a konečně pak především s přijetím mnoha 

kodifikací soukromého práva hmotného, následovaným právem procesním v různých zemích 

Evropy, tedy od francouzského Code civil des Francais spolu s Code de la procédure civile 

přes rakouský ABGB po německý BGB. 

Naše území, co by jedna ze zemí tehdejší rakouské monarchie, v této době díky 

osvícenským reformám předběhlo svou dobu, a to v podobě Obecného soudního řádu z roku 

1781, vydaném Josefem II. V tomto řádu našly svůj odraz mnohé moderní zásady, např. 

zásada dispozitivosti, zásada projednací, zásada rovnosti stran atd., díky nimž s přijetím 

občanského zákoníku rakouského – ABGB (císařský patent č. 946/1811 Sb.z.s.) nebylo třeba 

měnit procesní úpravu a tato vydržela až do roku 1895. „Tento předpis má dvojí povahu: 

jednak zcela překonává zbytky středověkého procesního práva a dovršuje v tomto smyslu 

dosavadní vývoj; současně však (zcela v souladu s reformními snahami Josefa II.) obsahuje i 

řadu prvků, kterými předbíhá vývoj procesního práva.“7  

Kodifikace Josefa II. byla nahrazena až zákony č. 111/1895 Z.ř., č. 113/1895 Z.ř. 

a č. 79/1895 Z.ř. Nová kodifikace občanského soudního řízení z roku 1895 sestávala ze tří 

částí, tj. z jurisdikční normy, civilního soudního řádu a exekučního řádu. V zásadě lze říci, že 

civilní řízení podléhalo zásadě arbitrárního pořádku a jednotnosti řízení, ale již s určitými 

prvky koncentrace. „Řízení, které je rozfázováno do etap, se pokládalo za nespravedlivé a 

neflexibilní, protože účastníkům neposkytovalo dostatek prostoru k uvádění skutečností a 

důkazů, které jsou pro rozhodnutí podstatné. Přesto jisté koncentrační prvky (tedy procesní 

instituty, které řízení do jisté míry rozdělovaly na fázi sdělovací a fázi prokazovací) zůstaly 

zachovány, neboť si dobová teorie i praxe byly vědomy zneužitelnosti plného uplatnění zásady 

jednotného řízení ze strany účastníků.“8 

Rakouské civilní řízení od roku 1895 znalo proto několik institutů koncentrace řízení, 

když jedním z nich byla i obdoba našeho přípravného jednání dle § 114c o.s.ř., kterou byl 

institut tzv. „prvního roku“. Tento institut sloužil ke zjištění stanoviska druhého účastníka 

 
7 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání, Praha: Linde Praha, a.s. 2011, s. 53 
8 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s. 10 
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řízení, resp. k vyjasnění stanovisek mezi účastníky a soudem, eventuelně k uzavření smíru 

mezi stranami. Předmětem „prvního roku“ však nebyly skutkové otázky ani navrhování 

důkazních prostředků účastníky řízení. Je však třeba říci, že rakouský civilní řád soudní přísně 

respektoval zásadu rovnosti účastníků, když rozsudek pro zmeškání (kontumační rozsudek) 

bylo možné vydat jak proti žalovanému, tak proti žalobci, když § 396 zákona č. 113/1895 Z.ř. 

o soudním řízení v občanských rozepřích právních uvádí: „Zmešká-li žalobce nebo žalovaný 

první rok, nutno pokládati přednes dostavivší se strany o skutkových okolnostech, týkající se 

předmětu sporu, za pravdivý pokud není vyvrácen předloženými důkazy, a nutno na tomto 

základě na návrh strany, která se dostavila, rozhodnouti o žalobní žádosti rozsudkem pro 

zmeškání. Následující ustanovení téhož předpisu pak stanovilo, že k písemným výkladům 

zaslaným nad stranou, jež se nedostavila, nebuď přihlíženo“. Pro úplnost je třeba konstatovat, 

že uvedený civilní soudní řád č. 113/1895 Z.ř. je v Rakousku stále účinný, byť samozřejmě 

s mnoha novelami. 

Dále rakouské civilní řízení znalo jistou obdobu naší kvalifikované výzvy dle § 114b 

o.s.ř., a to tzv. „přípravné podání“, jehož obsahem byla reakce žalovaného na žalobu. „Její 

využití záviselo na uvážení soudce, který vedl první rok, dle výsledků tohoto roku (výzva 

k vyjádření byla ze zákona vyloučena v řízení před okresními soudy). Lhůta k vyjádření 

nesměla být delší než čtyři týdny. Vyjádření muselo obsahovat návrh, a byl-li žalobcův nárok 

popírán, měly v něm být uvedeny jednotlivě, stručně, ale přesně a úplně také skutečnosti, jimiž 

se žalovaný chtěl bránit, jakož i jednotlivé prostředky, kterými chtěl dokázat pravdivost svých 

skutkových tvrzení.“9 Z toho je zřejmé že tehdejší přípravné podání mělo mnoho společného 

s naší kvalifikovanou výzvou dle § 114b o.s.ř., snad jen s tím rozdílem, že následkem 

nepodání tohoto přípravného podání bylo rozhodnutí soudu rozsudkem pro zmeškání, a dále 

skutečnost, že kvalifikovanou výzvu dle § 114b o.s.ř. dnes zhusta využívají i okresní soudy, 

resp. všechny prvoinstanční soudy, zejména v rozkazním řízení (platební rozkaz zásadně 

obsahuje i výrok s kvalifikovanou výzvou, jedná se o jakési dvojrozhodnutí prvoinstančního 

soudu) a nevyhovění této kvalifikované výzvě však je spojeno s fikcí uznání (má se za to, že 

nárok, který je proti žalovanému uplatňován, uznává), a je proto rozhodnuto rozsudkem pro 

uznání (§ 153a odst. 3 o.s.ř.).  

I dnešní doktrína není jednotná v tom, jaký následek má být s kvalifikovanou výzvou 

dle § 114b o.s.ř., resp. s absencí vyjádření žalovaného ke kvalifikované výzvě dle § 114b 

o.s.ř., spojen. Zda je na místě zmeškání úkonu či uznání nároku a z toho vyplývající rozsudek 

 
9 HAMUĽÁKOVÁ, K.: Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 

2010, s. 27 
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pro zmeškání, resp. rozsudek pro uznání. Mnozí se přiklánějí k tomu, že uznat nárok lze jen 

výslovně, nekonání žalovaného pak by nemělo znamenat fikci uznání, nýbrž následkem 

nevyhovění kvalifikované výzvě má pak být zmeškání úkonu, a rozhodnuto proto má být 

rozsudkem pro zmeškání.  

Je navíc otázkou, zda by v tomto případě (kdy rozsudek pro uznání následuje po 

platebním rozkazu, proti němuž sice byl podán odpor, ale nebyl ve lhůtě stanovené 

v kvalifikované výzvě dle § 114b o.s.ř. nijak odůvodněn) nebylo lépe, nežli vyhlašovat 

rozsudek pro uznání (včetně povinnosti soudce jej, byť zjednodušeně odůvodňovat), pokud by 

následné řízení vedlo rovnou k nabytí právní moci v tuto chvíli do vlastních rukou 

doručeného platebního rozkazu (obdobně jako v případě směnečného a šekového platebního 

rozkazu). V následném vydávání rozsudku pro uznání lze spatřovat nejen formalitu, ale 

v každém případě jde o prodlužování řízení, a problémů spojených s doručováním rozsudku, 

byť s jistým ulehčením představujícím možnost fikce doručení písemnosti dle § 49 odst. 4 

věta první o.s.ř. Je třeba říci, že v okamžiku marného uplynutí lhůty vzniká žalobci procesní 

právo na vydání rozsudku pro uznání, tj. stejně jako v případě platebního rozkazu lze těmito 

rozhodnutími pouze a jedině vyhovět žalobci. Vzhledem k tomu, že relativně často se platební 

rozkaz podaří doručit (např. u zaměstnavatele žalovaného, prostřednictvím věznice, jiného 

soudního řízení vedeného proti témuž účastníkovi apod.), rozsudek s totožným obsahem 

(výrokem) se podaří doručit až o 2 měsíce později, a to i z toho důvodu, že řada účastníků 

(žalovaných) má bydliště na městském případně obecním úřadě, kdy je doručení spojeno 

s vyvěšováním výzvy, resp. sdělení na úředních deskách těchto úřadů, nebo neumožňují-li to 

tyto úřady, pak s vyvěšením na úřední desce soudu. Je proto otázkou zda v zájmu rychlosti a 

hospodárnosti řízení (aniž bychom se dotkli zásady spravedlivého procesu) by s podáním 

odporu proti platebnímu rozkazu, avšak nijak neodůvodněného, neměl být spojen následek 

pouhého odložení právní moci a vykonatelnosti platebního rozkazu, a to po dobu 30 dnů pro 

vyjádření žalovaného ve věci a vlastní zrušení platebního rozkazu by bylo spojeno až 

s případným vyjádřením se žalovaného, při respektování skutečnosti, že právem žalovaného je 

též toliko popírat žalobcova tvrzení, tedy „popírám žalovaný nárok“ a nikoliv „podávám 

odpor proti platebnímu rozkazu“, jak je dnes běžné.  

Další odlišností mezi přípravným podáním dle rakouského soudního řádu z roku 1895 

a nevyhověním kvalifikované výzvě dle § 114b o.s.ř. nesporně byla skutečnost, že 

žalovanému bylo tehdy umožněno negativní následek, v podobě rozsudku pro zmeškání, 

konvalidovat, a to svým podáním do návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání. Dnes se 

rovnou po uplynutí lhůty k vyjádření vyhlašuje rozsudek pro uznání. Není třeba, aby o jeho 
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vydání žalobce zvlášť svým úkonem žádal, a znovu se nabízí otázka, zda za současnou právní 

úpravou nedochází k porušení principu rovnosti stran. 

Shodná s dnešní úpravou byla též možnost uvádět nové skutečnosti pouze do skončení 

prvního jednání (tzv. ústní přelíčení) a odvolací řízení bylo ovládáno zásadou neúplné 

apelace, tedy zákaz tzv. „novot“ v odvolacím řízení s legálními výjimkami. „Skutkové 

okolnosti a důkazy, které se podle obsahu procesních spisů prvního soudce a skutkové 

podstaty rozsudku nevyskytly ve stolici první, smějí v odvolacím řízení strany přednést toliko 

na důkaz nebo vyvrácení uplatňovaných důvodů odvolacích. V řízení odvolacím tedy platil 

zákaz novot, nové skutečnosti a důkazy bylo možné uvést pouze k podpoře nebo vyvrácení 

odvolacích důvodů, nikoliv ve věci samé.“10 

Díky tzv. recepčnímu zákonu (zákon č. 11/1918 Sb.) zůstala na našem území 

v platnosti tato rakouská úprava řízení po celou tzv. První republiku. Koncentrace řízení byla 

spjata s přípravným nebo nejpozději s prvním jednáním ve věci, ale za předpokladu, že 

soudce předtím, než koncentrace nastala, poučil účastníka o podstatě koncentrace, tedy 

poučení vedlo k případnému doplnění skutkových tvrzení a eventuelně k navržení důkazů. 

1.1.2. Poválečná úprava civilního procesu 

Do relativně stabilní právní úpravy (rakouské) civilního procesu bylo dosti necitlivě 

zasaženo jednak zákonem č. 319/1948 Sb. o zlidovění soudnictví a následně zákonem č. 

142/1950 Sb. o občanském soudním řízení, kterým byla jako vůdčí zásada zakotvena zásada 

materiální pravdy se všemi jejími negativy. Mezi ně příkladmo patří, že ne ke všem tvrzeným 

skutečnostem existují důkazy, limitace lidských možností reprodukovat viděné a slyšené po 

delší době (v době probíhajícího řízení), nutnost soudu akceptovat veškerá tvrzení účastníků a 

navrhované důkazy, kdykoliv byly tyto vzneseny, bez ohledu na ekonomii procesu, a 

především včetně nepatřičnosti této zásady v občanském soudním řízení, tj. potlačení 

povinnosti tvrdit a označovat důkazy, jako hlavních procesních povinností účastníků 

v civilním řízení. „Za vedoucí zásadu je považována tzv. zásada materiální pravdy, která 

měla ideologickou funkci, spočívající v tom, že jejím jménem šlo odůvodnit státní intervence 

do řízení.“11 Tehdejší doktrína si dobře uvědomovala meze materiální pravdy, resp. 

materiálního řízení, což vedlo k tomu, že někteří od sebe dokonce odlišovali absolutní 

materiální pravdu, tj. dokonalé poznání a pochopení daného jevu a individuální objektivní 

pravdu, ke které dospěl soudce v konkrétním řízení. „Tento přístup vedl ke koncepci dvou 

 
10 HAMUĹÁKOVÁ, K.: Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 

2010, s. 35 
11 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání, Praha: Linde Praha, a.s. 2011, s. 53 
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pravd – pravdy objektivní (zjištěné v konkrétním soudním řízení) a pravdy ještě objektivnější 

(absolutní pravdy).“12 To vedlo k tomu, že si teorie kladla otázku, zda účastník ještě vůbec 

nese povinnost tvrdit a navrhovat důkazy, a s tím spojené břemeno tvrzení a břemeno 

důkazní, resp. se ukázalo, že ani princip jednotného řízení není stoprocentní garancí zjištění 

objektivní pravdy a spravedlivého vyřešení sporu. Otázkou zneužití tohoto přístupu jak 

účastníky, tak především tehdejší státní mocí k civilnímu procesu se tato práce dále nezabývá. 

„Tyto diskuze do značné míry odhalily meze možností materiálního řízení, neboť 

připustily, že žádné procesní pravidlo (tedy ani princip jednotného řízení) s jistotou 

nezabezpečí, aby pravda vyšla najevo.“13 

Zlidovění soudnictví spočívalo jednak ve zjednodušení procesních postupů, zavedení 

tzv. soudců z lidu, dokonce v procesní převaze soudců z lidu nad profesionálním soudcem a 

zavedením nového mimořádného opravného prostředku – stížnosti pro porušení zákona, 

k jehož podání byl oprávněn pouze generální prokurátor. Odvolací řízení pak bylo založeno 

na principu úplné apelace. 

„Nový“ občanský soudní řád, a po hříchu dosud účinný (byť v dnes účinném znění 

s nespočetnými novelami) byl vydán pod č. zákona 99/1963 Sb., a navazoval na předchozí 

dva předpisy, tj. v původním znění plnil především ideologickou funkci, když základními 

zásadami civilního řízení dle o.s.ř. byly princip jednotnosti řízení, vedoucí zásadou zůstala 

nadále zásada materiální pravdy s možností státu zasahovat i do civilních sporů účastníků 

prostřednictvím vstupu prokurátora do řízení, ale i národních výborů a tzv. společenských 

organizací. Nebylo rozlišováno sporné a nesporné řízení, koncentrace řízení byla vyloučena, a 

to s jedinou výjimkou v případě směnečného a šekového platebního rozkazu a platebního 

rozkazu. 

1.1.3. Vývoj civilního řízení po roce 1989 s důrazem na koncentraci řízení 

Po revoluci v roce 1989, s obnovením ústavnosti a zakotvením základních lidských 

práv, dále pod vlivem přijatých mezinárodních dokumentů (mezinárodních smluv), nemohlo 

jednotné civilní řízení, založené na materiální pravdě obstát. Naopak se striktně začalo 

rozlišovat mezi sporným řízením (s vůdčí zásadou dispozitivnosti a později i koncentrace 

řízení) a nesporným řízením (se zásadou oficiality, jednotnosti řízení a materiální pravdy). 

K první „porevoluční“ novele došlo již zákonem č. 180/1990 Sb. Pro zajímavost lze uvést, že 

 
12 BOURA, F. Dokazování podle občanského soudního řádu. Praha: Orbis, 1954 
13 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s. 11 
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za dobu účinnosti o.s.ř. v letech 1964–1990, tj. za 26 let, došlo pouze k šesti (6) jeho novelám, 

za období od roku 1990 až 2018, tedy za 28 let, bylo těch novel již celkem 102. 

Významnější „koncentrační“ novela občanského soudního řádu přišla až s novelou č. 

30/2000 Sb., která přinesla rozčlenění sporného civilního řízení do jednotlivých fází. 

Uvedenou novelou byla do o.s.ř. vložena kvalifikovaná výzva dle § 114b o.s.ř., legální 

zakotvení koncentrace řízení v určitých typech řízení dle § 118b o.s.ř. ( např. v řízeních o 

ochraně osobnosti, ve sporech vyvolaných dle zákona o konkursu a vyrovnání, na ochranu 

hospodářské soutěže apod.) a dále fakultativní možnost tzv. soudcovské koncentrace řízení 

dle § 118c o.s.ř., v případech, kdy dochází ve věci k průtahům proto, že účastník je nečinný 

nebo nevylíčil všechny rozhodné skutečnosti přes výzvy soudu, avšak vždy jen na návrh 

jiného účastníka řízení. V neposlední řadě došlo k zavedení neúplné apelace v odvolacím 

řízení zakotvením § 205a o.s.ř. a § 205b o.s.ř., která vylučovala uplatnění tzv. „novot“ 

v odvolacím řízení, tj. které nebyly uplatněny před soudem 1.stupně (s legálními výjimkami). 

Současná podoba koncentrace řízení je dána novelou o.s.ř., a to zákonem č. 

9/2009 Sb., kterou byl de facto zaveden princip legálního pořádku, bez možnosti soudce 

jakkoli ovlivnit koncentraci řízení. Pravidla koncentrace řízení jsou dána striktně předem, což 

není prosto pochybností. „Za takových okolností se projeví neoddiskutovatelný fakt, že 

stávající režim koncentrace českého civilního sporu je příliš rigidní a kazuistický. Rigidní tím, 

že ke koncentraci sporu dochází bezvýjimečně přímo ze zákona již k okamžiku skončení 

prvého jednání. Kazuistický tím, že výjimky, které skutkový a důkazní ‚stop stav‘ prorážejí, 

jsou taxativní a neponechávají soudci na uvážení, zda je vzhledem k okolnostem případu 

přiměřené je využít, a nenechávají soudu žádný prostor k tomu, aby připustil provedení 

důkazů nad rámec těchto výjimek.“14 Současná podoba koncentrace řízení se jeví, až jako 

mnohdy neodůvodněné zvýhodnění principu hospodárnosti, tj. rychlosti řízení před řádným a 

důkladným projednáním věci před soudem. Lze říci, že dál již v zavádění koncentrace řízení 

zákonodárce zajít nemůže, neboť objektivně nelze řízení koncentrovat již k prvnímu podání 

účastníků, tj. žalobce v žalobě a žalovaný k okamžiku repliky na žalobu, neboť koncentrace 

řízení je naštěstí vždy provázána s poučovací povinností soudu, jak vyplývá z judikátu 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.04.2006 sp. zn. 21 Cdo 1696/2005, resp. z jeho právní věty: 

„Ukáže-li se, že účastník řízení dosud nesplnil svou povinnost tvrzení (nevylíčil všechny 

rozhodné skutečnosti nebo je uvedl neúplně) nebo povinnost důkazní nenavrhl důkazy 

potřebné k prokázání všech svých sporných tvrzení, pro právní posouzení věci významné), 

 
14 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s. 12 
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musí soud prvního stupně, i kdyby se účastníci práva účasti na projednání věci vzdali, popř. 

s rozhodnutím bez nařízení jednání souhlasili, vždy nařídit jednání (§115 odst. 1 o.s.ř.), neboť 

účastníku řízení je třeba poskytnout poučení podle ustanovení § 118a odst. 1 o.s.ř. nebo podle 

ustanovení § 118 a odst. 2 o.s.ř. anebo podle ustanovení § 118a odst. 3 o.s.ř. a bez nařízení 

jednání soud nemůže tuto svou poučovací povinnost splnit.“15 Předmětem tohoto dovolacího 

řízení byla skutečnost, zda soud prvního stupně může rozhodnout bez jednání v případě, že se 

účastníci svého práva na soudní jednání vzdali nebo souhlasí s rozhodnutím bez jednání pouze 

na základě listinných důkazů a následně se ukáže, že předložené listinné důkazy nedostatečně 

prokazují rozhodné skutečnosti, a proto musí soud rozhodnout ve věci negativně na základě 

postulátu o neunesení břemene tvrzení nebo neunesení břemene důkazního, ať žalobcem či 

žalovaným. Věc tedy měla zásadní právní význam. Věc byla rozhodnuta, jak je uvedeno výše, 

ale překvapivě v praxi tento judikát přinesl jisté obtíže, kdy advokáti žalobců, znajíc toto 

rozhodnutí, z opatrnosti do svých podání píší: „Souhlasím s rozhodnutím bez jednání a na 

základě žalobcem předložených listinných důkazů za předpokladu, že žalobce tím zcela splnil 

svou povinnost tvrzení a důkazní, jinak trvám na jednání.“ Praxe tento souhlas účastníka 

(žalobce) pohříchu akceptuje, ačkoliv se jedná o zjevně podmíněný, tedy nepřípustný úkon 

účastníka ve smyslu § 41a odst. 2 o.s.ř. „K úkonu účastníka, který je vázán na splnění 

podmínky nebo doložení času, se nepřihlíží“.  

Podmíněným úkonem účastníka se zabýval Nejvyšší soud ČR ve věci 2 Cz 38/90 ze 

dne 28. 9. 1990, byť šlo o podmíněné zpětvzetí žaloby, tedy o jiný úkon účastníka, ale 

domnívám se, že s úspěchem lze dovodit paralelu mezi podmíněným souhlasem k rozhodnutí 

věci bez jednání na základě listinných důkazů, neboť právní věta předmětného rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR zní: „Jestliže účastník občanského soudního řízení vezme zpět návrh na 

zahájení řízení, ale jen podmíněně, nemůže soud posuzovat tento jeho úkon jako učiněný bez 

podmínky. Účastníkem projevená podmíněnost procesního úkonu, pokud na ní účastník trvá, 

brání tomu, aby úkon vyvolal zamyšlené účinky.“ Tedy analogicky v případě podmíněného 

souhlasu s rozhodnutím věci bez jednání, soudu ukládá nepřihlížet k podmíněnému souhlasu a 

nařídit řádné projednání věci. Deklaruje-li tímto účastník svou nejistotu, o tom, lze-li věc 

projednat bez jednání, nelze jeho podmíněné právní jednání suplovat úkonem soudu, a to tím, 

že věc rozhodne bez jednání. Zvláště, když praxe předposledně citovaný judikát ohledně 

poučovací povinnosti soudu interpretovala tak, že bez jednání, a tedy bez koncentračního 

poučení, lze žalobě pouze vyhovět, s jistou výjimkou v případě výroku o náhradě nákladů 

 
15 ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR ze dne 11.4.2006, sp.zn. 21 Cdo 1696/2005  
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řízení, o nichž rozhoduje soud z úřední povinnosti i bez návrhu. Judikát Nejvyššího soudu ČR 

2 Cz 38/90 byl z dnešního hlediska zajímavý i z toho důvodu, že toto řízení bylo zahájeno na 

základě Stížnosti pro porušení zákona Generálním prokurátorem ČR s akademickým výrokem 

o porušení zákona v dané věci. Z odůvodnění tohoto judikátu: „Stížnost pro porušení zákona 

je však v této věci důvodná i z hlediska přípustnosti podmíněných procesních úkonů, které 

nemají hmotně právní důsledky. Občanskoprávními procesními úkony jsou takové úkony 

subjektů řízení, které jsou upraveny předpisy občanského procesního práva. Jejich 

předpoklady, podmínky a náležitosti stanoví procesní právo a jen podle procesního práva 

musí být tyto úkony posuzovány. Procesní právo nemá ustanovení o platnosti či neplatnosti 

procesních úkonů a při odlišné formální povaze tohoto práva nelze analogicky použít 

ustanovení hmotného práva (… ) Nelze tedy v občanském soudním řízení přisuzovat právní 

relevanci podmiňovaným procením úkonům. Podmíněnost procesního úkonu pak brání 

tomu, aby takový úkon vyvolal účastníkem zamýšlené účinky. Podmíněný procesní úkon, 

s nímž nejsou spojeny hmotně právní důsledky, se tedy nemůže stát účinným.“16 Tato soudní 

praxe však i nadále trvá navzdory zákonodárcova záměru upravit podmíněné úkony účastníků 

expressis verbis, a to § 41a odst. 2 o.s.ř. – k úkonu účastníka, který je vázán na splnění 

podmínky nebo doložení času, se nepřihlíží. „V právní a soudní praxi jsou pochybnosti o tom, 

jak mohou být učiněny procesní úkony, kdy se k procesním úkonům nepřihlíží a zda, 

popřípadě za jakých podmínek lze procesní úkon odvolat.“17  

Je třeba říci, že koncentrace řízení je a má být procesním institutem sloužícím 

k urychlení řízení, hospodárnosti procesu. Nemá však být cílem samým, nejde pouze o 

mechanickou (tovární) výrobu exekučních titulů. Jde o nalezení úměry mezi kvalitním 

rozhodnutím (věcně správným rozhodnutím) a rychlostí řízení (dobou trvání řízení). „Cílem 

koncentrace prvotně není co nejrychlejší vynesení rozhodnutí ve věci samé. Koncentrace má 

sloužit k vyostření sporu, které účastníky donutí k tomu, aby bez průtahů označili a prokázali 

skutečnosti ve svém zájmu. Koncentrace musí být nastavena tak, aby řízení bylo nejen 

efektivní, ale zároveň s co nejvyšší mírou pravděpodobností vedlo i ke spravedlivému 

výsledku, jenž má oporu v předprocesní realitě.“18 

V době nedávno minulé, v souvislosti s největší rekodifikací soukromého práva, došlo 

zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen z.ř.s.)  k významné změně o.s.ř., a to k vyloučení 

nesporných řízení, resp. řízení, která se nějakým způsobem odlišují od běžného sporného 

 
16 ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR ze dne 28. 09. 1990, sp.zn. 2 Cz 38/90 

17 PARLAMENT ČR: Důvodová zpráva k novele č.  30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963, bod 55 

18 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s. 13 
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řízení, tj. řízení, nevyznačujících se všemi znaky sporného řízení (např. řízení o rozvod 

manželství). Zákon č. 293/2013 Sb. tak reagoval především na přijatý občanský zákoník 

89/2012 Sb. a zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. 

S účinností od 01. 01. 2014 o.s.ř. upravuje nalézací sporné řízení, včetně výkonu 

rozhodnutí a v zákoně o zvláštních soudních řízeních nalezneme ustanovení o nesporných 

řízeních, ale nejen o nesporných řízeních, i o sporných řízeních, které se nějakým způsobem 

vymykají běžnému průběhu sporného řízení dle o.s.ř., a to řízení s možností zahájit řízení ex 

offo, nebo řízení vedené vyšetřovací zásadou např. řízení ve věcech rodinně právních. Zákon 

o zvláštních soudních řízeních upravuje nejen řízení, ale i zvláštní předběžná opatření a výkon 

rozhodnutí v zákoně stanovených věcech. 

1.1.4. Věcný záměr zákona – nový občanský soudní řád 

Pro úplnost je třeba zmínit, že na www.justice.cz lze nalézt vládní záměr zákona – 

nového civilního soudního řádu, kdy v dubnu 2016 byla tehdejším ministrem spravedlnosti 

Robertem Pelikánem představena nová komise k přípravě nového kodexu a dne 15. 11. 2017 

představil tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán spolu s docentem. Petrem Lavickým 

základní teze připravovaného kodexu, s tím, že stejně jako zákon č. 89/2012 Sb. - občanský 

zákoník, se i tento věcný záměr vrací k terminologii a k teorii starého (rakouského) 

občanského soudního řízení. V současné době může na shora uvedených webových stránkách 

připomínkovat věcný záměr nového kodexu i laická veřejnost. 

 Jsou navrhovány změny jak v případě zásady koncentrace řízení, tak především 

v důsledcích nevyhovění kvalifikované výzvě k žalobě, a to např. neuplatněním se fikce 

uznání žalovaným. Je navrhováno, aby soud v případě absence vyjádření žalovaného věc 

rozhodl rozsudkem pro zmeškání a nikoliv rozsudkem pro uznání, avšak jedině k dalšímu 

návrhu žalobce na vydání rozsudku pro zmeškání, neboť žalobce má mít práva na plné 

projednání svého sporu u soudu (plné kontradiktorní řízení). Co se týče zásady koncentrace 

řízení, je navrhován návrat k soudcovské koncentraci řízení, tedy odklon od stávajícího 

stanovení zákonné koncentrační hranice. „Má-li civilní sporné řízení sloužit ochraně 

skutečných subjektivních práv a oprávněných zájmů účastníků, nemůže soud při zjišťování 

skutkového stavu postupovat šablonovitě a opomíjet takové pro rozhodnutí významné 

skutečnosti, jejichž zjištění by rozhodnutí věci neprotahovalo. Věcný záměr proto vychází 

z úpravy známé z německého (§276 ZPO) a rakouského (§179 ZPO) práva, která přihlíží 

jednak k zavinění strany a jednak právě k tomu, zda opožděný přednes strany může mít za 

http://www.justice.cz/
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následek značné oddálení rozhodnutí ve věci samé. Navrhuje se proto zavedení koncentrace 

soudcovské, vázané na tato hlediska.“ 19 

Aktuálně se jedná především o vůdčí teze připravovaného kodexu, která mohou doznat 

v průběhu projednávání ještě mnoha změn, proto se tato práce připravovanou rekodifikací 

civilního soudního řízení dále nezaobírá. 

1.2. Ústavněprávní rovina principu koncentrace řízení  

Princip koncentrace řízení není expressis verbis zmiňován ústavněprávními 

dokumenty, tj. ústavním zákonem č. 1/1993 Sb. Ústavou České republiky, ani ústavním 

zákonem č. 2/1993 Sb. Listinou základních práv a svobod, avšak princip koncentrace řízení 

úzce souvisí s dílčím právem, jež je součástí práva na spravedlivý proces, který je 

v ústavněprávních dokumentech zakotven, totiž s právem účastníka, aby jeho věc byla 

projednána bez zbytečných průtahů, a to dle čl. 38 odst. 2 věty první ústavního zákona č. 

2/1993 Sb. Listiny základních práv a svobod – „Každý má právo, aby jeho věc byla 

projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke 

všem prováděným důkazům.“ Z uvedeného vyplývá povinnost zákonodárce zajistit právo na 

spravedlivý proces se všemi jeho dílčími právy. Optikou práva na spravedlivý proces 

poměřuje jednotlivé instituty koncentrace řízení Ústavní soud České republiky v rámci řízení 

o ústavní stížnosti. „Čl. 36 a čl. 38 Listiny, jakkoliv jsou obsahově nepochybně správné, jsou 

při koncepci široce pojaté ústavní stížnosti, kterou umožňuje čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy a 

oddíl druhý hlavy druhé (§72 a násl.) zákona o Ústavním soudu, i „dokořán otevřenou 

bránou“ k podávání ústavních stížností Ústavnímu soudu v téměř jakékoliv věci; zdůvodnění 

ústavní stížnosti porušením základního práva na „spravedlivý proces“, resp. na neprojednání 

věci „bez zbytečných průtahů“, vede k enormnímu počtu ústavních stížností, podávaných 

Ústavnímu soudu.“20 Z uvedeného vyplývá, že většina ústavních stížností, jejichž předmětem 

jsou jednotlivé instituty koncentrace řízení resp. domnělé průtahy řízení, jsou Ústavním 

soudem odmítány pro nedůvodnost resp. pro zjevnou neopodstatněnost. Z nálezů, kterými 

bylo ústavní stížnosti vyhověno, bych ráda zmínila především nález sp. zn. IV. ÚS 2503/13-1 

ze dne 01. 04. 2014, jehož předmětem byla povinnost žalovaného kvalifikovaně se vyjádřit 

k žalobě, resp. následné vydání rozsudku pro uznání obecným soudem, neboť se stěžovatel ve 

věci kvalifikovaně nevyjádřil. „Ústavní soud dospěl k závěru, že postup nalézacího i 

 
19 https://crs.justice.sz/, Díl 2 Ústní jednání, odstavec 3 
20 PAVLÍČEK, V. a kol., ÚSTAVNÍ PRÁVO A STATOVĚDA II. díl, 2. Doplněné a podstatně rozšířené vydání, 

Praha, Linde Praha, a.s.,2008, s. 604 

https://crs.justice.sz/
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odvolacího soudu, vedoucí k vydání napadených rozhodnutí, lze označit za nespravedlivý a 

přehnaně formalistický. Jmenované soudy dospěly k úsudku, že stěžovatel se v projednávaném 

případě kvalifikovaně nevyjádřil a ve věci rozhodly rozsudkem pro uznání, ačkoliv stěžovatel 

v soudem uložené lhůtě ve svém písemném podání výslovně uvedl kromě rozsáhlé námitky 

věcné i místní nepříslušnosti soudu prvního stupně: „Aniž by tím žalovaná jakkoli 

zpochybňovala, že na námitce nedostatku pravomoci soudu České republiky trvá, žalovaná 

soudu sděluje, že neuznává žalovanou pohledávku co do důvodu i výše, a to ani částečně. 

Z titulu dodávky čerpadla označené žalobou je žalovaná nikoli dlužníkem, ale věřitelem, 

neboť ji za uskutečněnou dodávku nebylo řádně a včas zaplaceno (…) Tímto podáním 

zdejšímu soudu, se žalovaná nevzdává svého práva řádně se vyjádřit k žalobnímu návrhu 

zákonnému soudci.“21 Prvoinstanční soud vydal rozsudek pro uznání, neboť došel k závěru, 

že nebylo vyhověno kvalifikované výzvě, a to z důvodu pouze „obecné“ obrany žalované, a to 

ačkoliv se žalovaná vyjádřila jak ve věci a namítla též nejen místní, ale dokonce věcnou 

nepříslušnost obecného soudu, neboť ve věci šlo o obchodní závazkový vztah, avšak 

rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 2.22 (Stěžovatel poukázal na nález II. ÚS 2193/10 ze dne 

2. 9. 2010, dle nějž změna v subjektu závazku (postoupení pohledávky) nemůže znamenat 

změnu charakteru závazku a tedy i změnu věcné příslušnosti soudu. Nabyvatel pohledávky 

nastupuje do právního postavení předchůdce.) 

Ústavní soud se k otázce koncentrace řízení, resp. k jednotlivým institutům 

koncentrace řízení a především k jejich ústavně konformní aplikaci (použití) vyjadřoval 

nesčetněkrát, o jednotlivých nálezech Ústavního soudu k této věci bude proto pojednáno 

v rámci dalších pasáží této práce.  

1.3. Koncentrace řízení ve vybraných mezinárodních dokumentech 

Spolu s tím, jak se Evropa sbližuje v oblasti hmotného práva, kdy mnohé věci jsou 

ovládány totožnou úpravou ve státech EU (pokud je úprava dána Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady EU), nebo je úprava více méně podobná (je-li dána Směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady EU) musí nutně dojít ke změnám, a to nejen v civilním řízení jednotlivých 

států, neboť co by byla platná stejná či podobná úprava hmotného práva, když by 

v jednotlivých státech byla například různě dlouhá doba trvání řízení. Především však bylo 

třeba upravit mezinárodní pravomoc obecných soudů jednotlivých členských států, vzhledem 

k volnému pohybu osob, majetku a kapitálu. Ruku v ruce s tím, jak dochází k unifikaci či 

 

21 NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ze dne 01. 04. 2014, sp. zn. IV ÚS 2503/13-1 
22 Věcná příslušnost dána § 9 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb. ve znění do 31. 12. 2013 - poznámka autorky 
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harmonizaci práva musí docházet i k harmonizaci civilního procesu, ať se to týká příslušnosti 

resp. pravomoci ke konkrétnímu civilnímu řízení – bylo nezbytné rozšířit pravomoc 

jednotlivých soudů k řízení ve věci nejen vlastních občanů, ale i například rezidentů EU, bylo 

třeba řešit otázku dožádání, provádění důkazů a doručování písemností soudu v rámci EU, 

neboť nelze žádat, aby svědek cestoval z Madridu do Kodaně apod., což se prostřednictvím 

Soudního atlasu EU docela daří, byť s výjimkami, např. učiní-li toto dožádání (např. žádost o 

poskytnutí údajů centrálním depozitářem cenných papírů v Bratislavě) soudní komisař (notář) 

v řízení o dědictví, tj. jako soudní komisař, není mu vyhověno s odkazem na skutečnost, že 

tento úkon může učinit jen soud.  

Lze říci, že kontinentální právo se vyvíjelo z římského práva, tj. i civilní proces byl 

v rámci kontinentální Evropy podobný, což rozhodně nelze říci o Anglii a Walesu. Anglické 

právo i proces se vyvíjeli nezávisle na kontinentálním právu, proto bylo nutné, tyto rozdíly 

překlenout. 

Základem harmonizace procesního práva byly dva dokumenty vypracované v rámci 

Rady Evropy, a to doporučení Výboru ministrů č. R (84)5 – o principech civilního procesu 

navržených ke zlepšení fungování justice a dále Principy nadnárodního civilního procesu. 

Tyto dva dokumenty byly vypracované ve spolupráci UNIDROITem (Mezinárodní ústav pro 

sjednocení soukromého práva) a americkým institutem ALI (American Law Institute). 

„Hlavním cílem těchto nadnárodních snah bylo zjednodušení právních úprav civilního 

soudního řízení a zároveň odstranění rozdílů mezi nimi. Harmonizace v oblasti procesního 

práva je však velmi obtížná, a to je také důvodem, proč tyto dokumenty dávají jednotlivým 

státům pouze určité vodítko, jak by měly jejich vnitrostátní právní úpravy vypadat. Oba tyto 

dokumenty přitom upravují zásadu koncentrace řízení jako jednu ze základních zásad 

moderního civilního procesu.“23 

V rámci Evropské Unie bylo vydáno a v praxi je úspěšně používáno několik nařízení 

EU, a to především Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o občanských a 

obchodních věcech (Brusel I.), které bylo novelizováno Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č.1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 (Brusel I. Bis), kdy rozhodným pro aplikaci 

toho kterého nařízení bylo datum podání žaloby. Dále pak Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 

ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech 

manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 

 
23 HAMUĹÁKOVÁ, K.: Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 

2010, str. 12 
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(Brusel II.), které však upravují toliko mezinárodní pravomoc konkrétního soudu členské 

země EU k řízení a vybrané typy řízení, k nimž tuto pravomoc mají, avšak v dalším se vždy 

použije procesní právo státu, ve kterém dané řízení probíhá, a to včetně případné koncentrace 

řízení. 

Nařízeními Evropského parlamentu a Rady jsou upravena například rozkazní řízení 

v přeshraničních sporech, o drobných nárocích, evropský platební rozkaz, o nichž pojednám 

v rámci rozkazního řízení. Z důležitých procesních nařízení je zásadní Nařízení Rady (ES) č. 

1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve 

věcech občanských a obchodních, a především Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 

28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo 

obchodních věcech. Za nejdůležitější přínos posledně uvedených nařízení považuji především 

stanovení lhůt k doručení, resp. k vyřízení „dožádání“. V obou případech je dožádaný soud 

povinen do sedmi dnů od doručení doručované písemnosti, resp. od doručení žádosti 

dožadujícího soudu potvrdit přijetí, a písemnost doručit ve lhůtě 30 dní od obdržení, resp. do 

90 dnů ve věcech dokazování, byť s minimálně spornou vynutitelností dodržování uvedených 

lhůt. Ve věcech dokazování navíc Nařízení upřednostňuje využívání moderních 

komunikačních prostředků (videokonference mezi soudy). 

V souvislosti s volným pohybem osob, zboží a kapitálu, je třeba zmínit i „Volný 

pohyb advokátů“, kdy i advokáti z jiných členských zemí EU mohou působit na našem území, 

a to na základě ustanovení zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii ve znění pozdějších předpisů, 

buď jako hostující evropský advokát, nebo usazený evropský advokát. Rozdíl mezi dvěma 

těmito typy je v soustavnosti (dočasnosti) poskytování advokátních služeb v ČR. Evropský 

advokát může poskytovat právní pomoc i v rámci zastupování před soudy, resp. jinými 

orgány, avšak pokud se jedná o advokátský proces, nebo je-li nezbytné zastoupení účastníka 

advokátem, musí mít evropský advokát, tzv. konzultanta pro otázky procesního práva, který 

však evropského advokáta nezbavuje jeho odpovědnosti za škodu, případně kárné 

odpovědnosti: „Konzultanta v otázkách procesního práva vybírá evropský advokát po 

konzultaci se svým klientem z našich advokátů a jeho sídlo sděluje soudu nebo jinému orgánu 

při prvním úkonu, který vůči němu činí. Zásadně je konzultant oprávněn být se souhlasem 

evropského advokáta při všech úkonech, při kterých je oprávněn být přítomen jako zástupce 

nebo obhájce evropský advokát.“24 Lze uzavřít, že i zákon o advokacii reagoval nejen na 

 
24 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání, Praha: Linde Praha, a.s. 2011, s. 157 
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volný pohyb osob, ale též na maximální procesní odpovědnost účastníků, resp. jejich právních 

zástupců za výsledek sporu.  

1.4. Zákonná versus soudcovská koncentrace řízení 

Jedná se o dichotomii mezi principy legálního a arbitrárního pořádku, tedy kdo resp. 

jak je stanoven okamžik, ke kterému dochází ke „zkoncentrování“ konkrétního nalézacího 

řízení, tedy, zda je to zákonodárce, a to přesnou dikcí zákona, upravující občanské soudní 

řízení, nebo zdali tou osobou je soudce v konkrétním, právě projednávaném sporu. 

„Disonance mezi záměrem zákonodárce a soudním výkladem platné právní úpravy 

koncentrace vyplývají ze střetu dvou protichůdných koncepcí uspořádání soudního procesu – 

z konfliktu mezi zásadou legálního pořádku na jedné a tzv. zásadou arbitrárního pořádku na 

straně druhé.“25 

Princip legálního pořádku, tedy zákonná koncentrace řízení, znamená, že zákonodárce 

sám, pro všechny případy shodně stanovil tzv. „konec novot – stop stav“, tedy zlomový 

okamžik, který fixuje skutkový a důkazní stav projednávané věci k určité dílčí fázi řízení, 

tedy de lege lata ke konci přípravného jednání a neproběhlo-li přípravné jednání ve věci, tak 

ke konci prvního jednání ve věci, eventuelně do konce lhůty dodatečně poskytnuté soudcem, 

ale bez možnosti soudce překlenout tento „bod“, tedy nastalou koncentraci řízení, na základě 

vlastní úvahy. Soudce je povinen aplikovat režim koncentrace bez výjimky, i pokud je tento 

postup nepřiměřený, resp. i případně zcela nevhodný vzhledem k projednávané věci. „Soudní 

praxe se takovým důsledkům brání výkladem, který nemá výslovnou oporu v zákoně. 

Kupříkladu někteří soudci předpokládají, že ke koncentraci nedojde (a přípravné nebo prvé 

jednání neskončí), dokud soud neprovede veškeré dokazování a nepoučí strany sporu o 

podstatě koncentrace. Jinými slovy tedy sdělují, že o zkoncentrování řízení rozhodne sám 

soudce tím, že prohlásí prvé (nebo přípravné) jednání za skončené. Tyto závěry sice nelze 

opřít o tuzemskou právní úpravu, nicméně korespondují s doporučeními Rady Evropy 

týkajícími se procesního práva.“26 

Ke zkoncentrování konkrétního řízení nedojde rovněž, nepoučí-li soudce strany 

o možnosti tvrdit, resp. navrhovat důkazy do konce přípravného (prvého) jednání ve věci (§ 

118 odst. 1 až 3 o.s.ř.). „Pokud naše soudní praxe převezme výše uvedený náhled, dojde 

 
25 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s. 3 
26 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s. 6 
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k posílení principu arbitrárního pořádku v českém civilním řízení, a to navzdory záměru 

zákonodárce.“27  

Tento způsob „soudcovské obrany“ proti legálnímu pořádku nutně vede k otázce 

odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným 

úředním postupem dle zákona č. 82/1998 Sb.  Otázkou je, jak problematické soudní 

rozhodnutí vydané sice na úplně zjištěném skutkovém stavu, ale ke zjištění tohoto stavu došlo 

na základě vadného (nezkoncentrovaného) postupu soudce (…) zda a do jaké míry lze 

spatřovat pochybení ve skutečnosti, že soudce v konkrétním sporu nepostupoval podle šablony 

předepsané zákonem, a pouze proto zjistil korektní skutkový stav a na jeho podkladě 

rozhodl.“28 Je otázkou, zda správným rozhodnutím soudu může vůbec vzniknout škoda, ve 

smyslu zákona č. 82/1998 Sb. 

Teorie se v tomto rozchází. „Škodu ve smyslu tohoto zákona nemůže přivodit postup 

civilního soudu, který vede k věcně správnému rozhodnutí, byť na základě zákonem 

nepředpokládaného postupu soudce.“29 Těmito úvahami se K. Svoboda dobírá až ke 

skutečnosti, že současný režim koncentrací je jak ve vztahu k soudci, tak ve vztahu ke státu 

nevynutitelný. Otázkou rovnosti stran, jakožto základní zásadou civilního řízení se nezabývá. 

Jiného názoru je např. A. Winterová: „Přijmeme-li tuto koncepci, musíme uzavřít, že postup 

soudce, který nerespektováním koncentračních ustanovení umožnil jedné ze stran sporu 

škodu. A to navzdory faktu, že nesprávný postup soudu vedl k rozhodnutí, které je věcně 

správné“30 

Princip arbitrárního pořádku charakterizují dvě věci, jednak řízení tvoří jeden celek, 

nelze jej dělit do dílčích fází, kdykoliv za řízení mohou účastníci tvrdit rozhodné skutečnosti a 

navrhovat důkazy, ale s právem soudce odmítnou úkony účastníků, které nemají význam pro 

rozhodnutí ve věci a z hlediska ekonomie procesu by znamenaly průtahy v řízení. „Osobně 

jsem přesvědčen, že být zkoncentrováno má, neboť zákonná úprava, umožňující účastníkům 

předkládat v průběhu řízení stále nová a nová tvrzení, navrhovat další a další důkazy, vytváří 

prostředí doslova ideální pro zneužití práva, oddálení konečného rozhodnutí a porušuje právo 

„poctivého účastníka“, který se na soud obrátí s legitimním očekáváním včasného rozhodnutí 

a zisku exekučního titulu, na spravedlivý proces. Je třeba vycházet z toho, že povinností soudu 

 
27 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s. 6 
28 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s.15 
29 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s.17 
30 WINTEROVÁ, A. Hledání pravdy v českém civilním procesu., Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. 2004, 

4. 
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je ochránit účastníka, na jehož straně je právo, před obstrukcemi a procesní právo 

zneužívajícím jednáním (§6 o.s.ř.“31 

Lze uzavřít, že oba párové principy mají své výhody, jde o spor, kdy na jedné straně je 

třeba ukončit konkrétní řízení v co nejkratším čase, nebo nalézt pokud možno objektivní 

řešení v dané věci. „Zatímco princip legálního pořádku spolehlivěji vede ke zkrácení procesu 

(stranám je totiž zamezeno v pozdějších fázích procesu skutkově argumentovat), princip 

arbitrárního pořádku lépe zabezpečuje plné projednání věci.“ 32 

 
31 JIRSA, J. Zamyšlení nad zákonnou koncentrací-aneb, není-li koncentrace v mysli, je v zákonu k ničemu, 

ATLAS consulting spol. s r.o, CODEXIS, 26.3.2014 
32 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s.4 
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2. Jednotlivé instituty procesního práva, ve kterých se zásada 

koncentrace řízení projevuje. 

2.1. Koncentrace řízení v užším smyslu 

Koncentrace řízení má vést k rychlému a hospodárnému nalezení práva, a to tak, 

že jednak znemožní účastníkům, jimž takový postup „svědčí“, působit průtahy řízení, a to na 

úkor druhé strany. Nadále prvoinstanční soud není pojímán jen jako jakési předkolo, 

odvolacího řízení. Na druhé straně však nelze též připustit, aby soudce přišel na jednání a 

netušil, oč se jedná ve věci (konkrétním spise). K tomuto účelu byl zaveden institut přípravy 

jednání dle § 114 a následující o.s.ř.  

Pojem koncentrace řízení v užším smyslu však znamená především institut 

kvalifikované výzvy dle § 114b o.s.ř. a kvalifikovaná příprava dle § 114c o.s.ř., spolu 

s apelačním principem u odvolání případě nalézacího řízení sporného dle § 205 odst. 2 o.s.ř. 

ve spojení s poučovací povinností soudu dle § 118b. o.s.ř. a § 119a o.s.ř. 

2.1.1. Příprava jednání 

Jen pro úplnost pár slov o úkonech soudu dle § 114 a § 114a o.s.ř, byť se neřadí k 

režimu koncentrace řízení. Předseda senátu po zahájení řízení dle § 82 odst. 1 o.s.ř. primárně 

zkoumá dostatek podmínek řízení. V případě nastalých neodstranitelných podmínek řízení 

zastaví (např. nedostatek pravomoci, smrt fyzické osoby, která má být účastníkem řízení a 

nelze uvažovat o procesním nástupnictví). V případě odstranitelných nedostatků podmínek 

řízení se postará o jejich odstranění, nejsou-li nedostatky ani takto odstraněny žalobu odmítne. 

Dále je pro soud rozhodné splnění poplatkové povinnosti dle zákona č. 549/1991 Sb. 

o soudních poplatcích, pokud k návrhu žalobce předseda senátu nerozhodne o osvobození od 

placení soudního poplatku dle ustanovení § 138 o.s.ř. Je třeba říci, že tyto úkony soudu, 

většinou nedělají soudci osobně, ale činí tak odborný justiční personál, tj. vyšší soudní 

úředníci a asistenti soudce. K soudci se často věc dostává až před  nařízením jednání, 

s výjimkou rozhodnutí o osvobození od placení soudního poplatku. 

Obecně k přípravě jednání je třeba především konstatovat, že jde o obligatorní součást 

civilního řízení sporného i nesporného. Tedy příprava jednání je nezbytná i u řízení vedených 

dle zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních soudních řízeních  (dále jen z.s.ř.), a  proto přípravu 

jednání je každý soudce povinen učinit, ale naopak přípravné jednání je expressis verbis 

vyloučeno ustanovením § 17 z.s.ř – soud přípravné jednání nevede. Soudce je povinen 
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připravit jednání tak, aby bylo možné věc rozhodnout, zpravidla při jediném jednání,  

popřípadě  může dle výsledků přípravy jednání navrhnout účastníkům postup dle ustanovení § 

115a o.s.ř., tedy navrhnout účastníkům rozhodnutí soudu bez jednání, byť civilní řízení bez 

jednání má být výjimkou. Tedy a contrario nemá-li soudce věc připravenou tak, aby bylo 

možné meritorně rozhodnout, nemá jednání nařizovat, což je nutné i vzhledem k zásadě 

hospodárnosti řízení. To znamená, že soudce si má počínat tak, aby žádné straně nevznikaly 

nedůvodné náklady řízení (které nutně každým nařízeným jednáním vznikají). „Jako pravidlo 

v civilním řízení platí, že věc by měla být rozhodnuta při jediném jednání. Řízení bez jednání, 

stejně jako opakovaná odročení mají být v procesu výjimkou.“33 

Ustanovení § 114a odst. 2 o.s.ř. představuje instituty, s jejichž pomocí má předseda 

senátu připravit jednání tak, aby bylo možné rozhodnout při jediném jednání. Po zahájení 

řízení soud postupuje sice v součinnosti s ostatními účastníky, ale po zahájení řízení postupuje 

soud i bez dalších návrhů stran. K tomu slouží nástroje zde uvedené, které nejsou spojeny, na 

rozdíl od kvalifikované výzvy a kvalifikované přípravy, s negativními následky pro účastníky 

řízení, kteří jim nevyhoví. Základním nástrojem je tzv. nekvalifikovaná výzva žalovanému, 

aby se ve věci písemně vyjádřil a předložil listinné důkazy, jichž se dovolává. Tato 

nekvalifikovaná výzva je v praxi často kombinována s výzvou, zda žalovaný souhlasí 

s rozhodnutím věci bez nařízení jednání dle ustanovení §115a o.s.ř. Samotná příprava jednání 

může vést k rozhodnutí věci bez jednání, což řízení na jedné straně značně urychluje a 

nevznikají další náklady řízení. Na druhé straně to však znamená vážný průlom do principu 

veřejnosti a ústnosti civilního řízení. Možnost rozhodnout věc bez jednání, je třeba proto 

chápat jako výjimku z pravidla veřejnosti a ústnosti: „Předpokladem rozhodnutí ve věci samé 

je podle tohoto ustanovení tak úplný stav žalobních (popřípadě obranných) tvrzení, že jsou 

jimi pokryty veškeré významné skutečnosti podle hmotného práva, které má být na posouzení 

uplatněného nároku, popřípadě obrany proti němu použito, a že jsou takové skutečnosti 

doprovázeny listinnými důkazy.“34 

Dále v rámci přípravy jednání dle § 114a o.s.ř. předseda senátu zcela dle své úvahy 

např. upozorní účastníky na možnost využití mediace a sociálních služeb, vyžádá si zprávu o 

skutečnostech, které mají význam (např. zda je účastník zaměstnancem toho, kterého podniku, 

zda má žalovaný cizinec bydliště v ČR pro určení mezinárodní pravomoci resp. místní 

 
33 ŠKÁROVÁ, M. a kolektiv. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. 4.vyd. Praha: Linde, 2009. 

ISBN 978-80-7201-769-0. Převzato z CODEXIS®, doplňku LIBERTIS® 
34 DAVID, L., IŠTVÁNEK F. a kol.: §115a (Rozhodnutí bez jednání). In: DAVID, L., Hrušáková, M. a kol.: 

Občanský soudní řád: Komentář (Systém ASPI). Wolters Kluwer. ASPI ID KO99 1983CZ. Sostupné v Systému 

ASPI. ISSN: 2336-517X. 
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příslušnosti dle zákona o mezinárodním právu soukromém resp. dle nařízení Brusel I.bis, 

výpis z registru vozidel pro určení povinnosti vozidlo pojistit dle zákona o odpovědnosti 

z provozu motorových vozidel apod.), ustanoví znalce za podmínek § 127 o.s.ř. (příkladmo 

při rozhodování o náhradách při újmě na přirozených právech člověka, jiným případem je 

nesporně novinkou pro okresní soudy povinnost jmenovat znalce dle § 367 odst. 1 zákona č. 

125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev (ocenění majetku při změně 

právní formy na spol. s.r.o. či a.s.), k čemuž byly do 1. 1. 2014 věcně příslušné krajské 

soudy). Dále předseda senátu zajistí potřebné důkazy, včetně případného vyslechnutí svědků 

prostřednictvím dožádání, resp. videokonference a činí jiná vhodná opatření dle § 114 a odst. 

2 písm. f) o.s.ř. Nelze než uzavřít, že výčet nástrojů, které může soudce v rámci přípravy 

jednání dle §114a o.s.ř. použít je demonstrativní. 

Co se týče negativních následků účastníkovi, který výzvě dle § 114a o.s.ř. nevyhověl, 

lze tohoto postihnout toliko uložením pořádkové pokuty dle § 53 o.s.ř., avšak pouze za 

předpokladu, že tím byl hrubě ztížen postup soudu. Rozsudek pro uznání, coby sankční 

následek neuposlechnutí výzvy zde nemá místo. 

Lze uzavřít, že výzva dle § 114a o.s.ř. nalezne své využití coby prostředek dát 

expressis verbis příležitost žalovanému vyjádřit se k žalobě v případech, kdy je zřejmé, že 

rozhodnout soud může i bez tohoto vyjádření žalovaného, když z listinných důkazů 

předložených žalobcem lze mít skutkový stav přednesený žalobcem za prokázaný. 

 V praxi je často zasílána žalovanému spolu se žalobou výzva k vyjádření dle § 114a 

o.s.ř.,   spojená s výzvou, aby se vyjádřil k možnosti rozhodnutí soudu bez jednání dle § 115a 

o.s.ř., neboť z 95 % jde o případy, ve kterých vyjádření žalovaného není nezbytně třeba, 

neboť velké procento nápadu civilního řízení tvoří nezaplacené pojistné, nezaplacené úvěry, 

nezaplacené energie, nezaplacené jízdné dopravním podnikům, tedy případy, kde je zásadně 

nárok žalobce precizně formulován a doložen listinami, o nichž není pochybností.  

2.1.2. Kvalifikovaná výzva dle § 114b o.s.ř. 

Kvalifikovaná výzva dle § 114b o.s.ř. (dále jen kvalifikovaná výzva) představuje jeden 

ze dvou podstatně přísnějších nástrojů pro zajištění vyjádření žalovaného, a tím přispívá 

k rychlosti řízení. Soudce ji použije v případě, kdy se na základě v žalobě uvedených tvrzení a 

přiložených listinných důkazů, jeví jako pravděpodobné, že žalobě bude zcela vyhověno, 

nebo právě naopak, kdy vyjádření k žalobě ze strany žalovaného je nezbytné pro rozhodnutí 

ve věci, např. ve věcech vypořádání rozvodem zaniklého společného jmění manželů. Proto je 

třeba vyvolat jistou aktivitu žalovaného v tom smyslu, že nevyjádří-li se ke kvalifikované 
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výzvě ve lhůtě, která činí minimálně 30 dní od doručení usnesení s kvalifikovanou výzvou 

(platebního rozkazu obsahujícího kvalifikovanou výzvu), má se za to, že nárok, který je 

v žalobě proti němu uplatňován, uznává. Je tak realizována starobylá zásada římského, resp. 

kanonického práva  Qui tacet consentire videtur ubi loqui potuit et debuit – Kdo mlčí, když 

mluvit mohl a měl, zřejmě souhlasí.   

Na rozdíl od výzvy dle § 114a o.s.ř. má výzva dle § 114b o.s.ř. zákonem předvídanou 

sankci. Není vyloučeno, že soud, který účastníkovi zaslal bezvýsledně výzvu dle ustanovení § 

114a o.s.ř. následně zašle výzvu dle § 114b o.s.ř. a nevyjádří-li se účastník ve shora uvedené 

lhůtě, soud pak rozhodne dle § 153a o.s.ř. rozsudkem pro uznání, proti kterému jsou značně 

omezeny odvolací důvody (§ 205b o.s.ř.). Opakované zasílání další, nyní již kvalifikované 

výzvy, však nepochybně řízení prodlouží „Paradoxně ale může dojít k situaci, že určité úkony 

předsedy senátu učiněné v rámci přípravy jednání naopak řízení prodlouží. Jedná se 

především o institut výzvy k vyjádření žalovaného, popř. ostatních účastníků, kteří nepodali 

návrh na zahájení řízení dle ustanovení § 114a odst. 2 písm. a) o.s.ř.“35 

Podstatou kvalifikované výzvy je, aby žalovaný splnil svou povinnost tvrdit 

a dokazovat rozhodné skutečnosti, na nichž spočívá jeho obrana ve věci, a to tak, aby mohlo 

být rozhodnuto při jediném jednání. Tedy, aby soud v okamžiku jednání znal stanovisko 

druhé strany.  Dochází tak k realizaci zásady slyšet i druhou stranu – audiatur et altera pars.  

Někdy je proto kvalifikovaná výzva považována za projev soudcovské koncentrace 

řízení v rámci o.s.ř., neboť její vydání záleží výhradně na soudci. Ale zřejmě se v daném 

případě nejedná o „pravou“ koncentraci řízení, neboť nepříznivé následky se váží toliko na 

nevyhovění této výzvě (absence vyjádření ke kvalifikované výzvě). Avšak vyjádřil-li se 

účastník, pak uvádění dalších skutkových tvrzení a navrhování důkazů není spojeno s koncem 

lhůty v kvalifikované výzvě stanovené. Řízení bude koncentrováno až koncem prvního 

jednání ve věci s tím, že není též vyloučena výzva k doplnění tvrzení a označení důkazů dle 

§ 118a o.s.ř. (viz níže). „Pokud účastník splní svou procesní povinnost a vyjádří se v této 

lhůtě k dané věci, skutková tvrzení a návrhy důkazů k jejich prokázání pak nejsou omezeny 

okamžikem skončení soudem poskytnuté lhůty, ale účastníci mohou bez dalšího uvádět i další 

skutečnosti a navrhovat důkazy k jejich prokázání v rámci jednání. Pokud účastník nesplní 

svou povinnost vyjádřit se ve stanovené lhůtě, právní úprava počítá s vydáním rozsudku pro 

 
35 HAMUĹÁKOVÁ, K.: Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 

2010, s. 47 
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uznání. Právě v tomto postupu mohou být spatřovány prvky koncentrace řízení, ten se však 

daleko více blíží k zásadě formální pravdy.“36 

Relativně dlouhou dobu se vedly diskuse o charakteru lhůty k podání vyjádření ke 

kvalifikované výzvě. Zákon stanoví, že lhůtu k tomuto vyjádření stanoví předseda senátu 

s tím, že nesmí být kratší než 30 dnů, a to buď od doručení usnesení s výzvou dle § 114b o.s.ř. 

resp. je-li kvalifikovaná výzva dle § 114b o.s.ř. součástí platebního rozkazu, pak do 

minimálně 30 dnů ode dne uplynutí lhůty k podání odporu proti platebnímu rozkazu. Jedná se 

tedy o lhůtu zákonnou, když zákon stanoví minimální trvání její délky, nebo se jedná o lhůtu 

soudcovskou, neboť její faktickou délku stanoví předseda senátu s výše uvedeným zákonným 

limitem. „A. Winterová podřazuje tento typ lhůt pod lhůty zákonné, které však platí pouze 

podpůrně. K tomuto názoru se přiklání v jednom ze svých rozhodnutí i Nejvyšší soud. Podle 

rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž dovolání směřovalo, má sdělení vážného důvodu 

bránícího včasnému vyjádření se žalovaného za následek, že fikce uznání nároku uběhnutím 

lhůty nenastane a soud, pokud takový postup znovu zvolí, stanoví žalovanému lhůtu novou. 

Podle závěrů odvolacího soudu zde nepřichází v úvahu rozhodnutí o prodloužení lhůty.“37 

Na druhou stranu, ale tento postup působí nežádoucí průtahy řízení, avšak uvedený 

postup je souladný i s dikcí zákona, když s nevyjádřením se žalovaného ke kvalifikované 

výzvě z vážných důvodů (§ 114b odst. 5 o.s.ř.) je spojen ten následek, že nenastává fikce 

uznání nároku, a proto nelze vydat rozsudek pro uznání. Pokud by zákonodárce mínil tuto 

lhůtu jako soudcovskou, mohl by nepříznivé následky zvrátit expressis verbis stanovenou 

možností žalovaného, požádat o prodloužení této lhůty. Na druhou stranu však zákon též mlčí 

ohledně možnosti tuto lhůtu prominout. Pokud budeme souhlasit s výše uvedeným, znamená 

to, poskytnout žalovanému (v případě prokázání vážného důvodu, který mu bránil se ke 

kvalifikované výzvě vyjádřit) znovu minimálně dalších 30 dní k vyjádření. Vzhledem 

k uvedenému i Nejvyšší soud přehodnotil své stanovisko v rozhodnutí 22 Cdo 4272/2007 a: 

„(… )uvedenou lhůtu považuje za lhůtu soudcovskou a případný návrh na prominutí jejího 

zmeškání doporučuje posuzovat dle jeho obsahu jako návrh na prodloužení soudcovské lhůty, 

případně dokonce jako žádost, aby se v daném případě k tomu, že úkon byl učiněn po uplynutí 

 
36 HAMUĹÁKOVÁ, K.: Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 

2010, s. 48 
37HAMUĹÁKOVÁ, K.: Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 

2010, s. 65 
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soudcovské lhůty, nepřihlíželo (což je však ve své podstatě shodné s návrhem na prominutí 

zmeškání lhůty).“38  

Vysloveně kolizní situace však nastává v případě, že žalovanému brání vážný důvod 

nejen se vyjádřit ke kvalifikované výzvě, ale též tuto skutečnost byť i jen sdělit soudu 

(v případě déletrvající hospitalizace spojené se ztrátou vědomí). Z pohledu soudu se pak 

žalovaný nevyjádřil ve lhůtě, nesdělil vážný důvod, který mu v tom bránil a žalobce „má 

nárok“ na vydání rozsudku pro uznání, který nelze k návrhu žalovaného zrušit, na rozdíl od 

rozsudku pro zmeškání. Je proto třeba rozlišovat tři situace: 

1. Žalovaný sdělí vážný důvod po lhůtě k vyjádření ke kvalifikované výzvě, 

avšak rozsudek pro uznání v dané věci nebyl ještě vydán. Pak soudu nezbývá 

než rozhodnout o prodloužení lhůty k vyjádření, eventuelně nařídit ve věci 

jednání, v každém případě musí soud ve jménu „elementární spravedlnosti“ 

tuto skutečnost reflektovat. 

2. Žalovaný sdělí vážný důvod po lhůtě k vyjádření ke kvalifikované výzvě, 

rozsudek pro uznání v dané věci již byl vydán, avšak rozsudek ještě nenabyl 

právní moci. Jak bylo shora řečeno, rozsudek pro uznání neumožňuje tento 

rozsudek zrušit k návrhu žalovaného, avšak domnívám se, že je naplněn 

odvolací důvod dle § 205b o.s.ř., a sice, že nebyly splněny předpoklady pro 

jeho vydání. Byť si samozřejmě jsem vědoma skutečnosti, že v „okamžiku 

vydání rozsudku pro uznání“ tyto předpoklady splněny byly, avšak jsou tu 

nepochybně dány tzv. „důvody zvláštního zřetele hodné“, kdy je třeba sankční 

rozsudek odstranit. A to zejména proto, že sankční rozsudek má dopadnout jen 

na účastníka záměrně soud ignorujícího, nikoliv na účastníka, kterému vážný 

důvod bránil se nejenom vyjádřit ke kvalifikované výzvě, ale tuto skutečnost 

byť i jen soudu sdělit. 

3. Žalovaný sdělí vážný důvod po lhůtě k vyjádření ke kvalifikované výzvě a po 

uplynutí lhůty k odvolání proti rozsudku pro uznání, tj. rozsudek pro uznání je 

již v právní moci. Žalovanému nezbývá než podat návrh na obnovu řízení, se 

stejným odůvodněním jako shora, tedy že nebyly splněny předpoklady pro 

vydání rozsudku pro uznání.  

„Jiné než výše naznačené postupy by za současné právní úpravy opravdu byly dle 

mého názoru přepjatými formalismy, zcela opomíjejícími skutečný stav věci. Takový postup 

 
38 HAMUĹÁKOVÁ, K.: Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 
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nelze odůvodnit ani povahou kvalifikované výzvy a rozsudku pro uznání, kdy oba tyto instituty 

sice mají sloužit k zajištění práva na spravedlivý proces rychlým a účinným bráněním 

porušených či ohrožených práv, a to za pomoci zvýšení procesní odpovědnosti účastníků 

řízení, ve výše uvedených situacích avšak účastník svoji procesní odpovědnost nezanedbal. 

V nesplnění jeho procesní povinnosti mu totiž bránila objektivní skutečnost.“39 

Co je či není omluvitelným důvodem zmeškání soudcovské lhůty, je čas od času 

předmětem ústavní stížnosti. Naposledy Ústavní soud rozhodoval o zdravotní indispozici, 

jako o omluvitelném důvodu zmeškání lhůty k vyjádření se ke kvalifikované výzvě dle § 114b 

o.s.ř. Předmětem sporu byla úhrada částky 2.500.000 Kč s příslušenstvím z titulu smlouvy o 

půjčce. Ve věci byl vydán platební rozkaz, který byl doručen dne 09. 09. 2009 a obratem byl 

proti němu dne 14. 09. 2009 podán odpor, který však nebyl odůvodněn. Odůvodnění odporu 

došlo soudu až 27. 10. 2009, resp. bylo dáno na poštu s odůvodněním, že žalovaný popřel 

uzavření smlouvy o půjčce a tvrdil skutečnosti ohledně mezi účastníky uzavřené smlouvy o 

dílo s tím, že zároveň soudu došla žádost o prominutí zmeškání lhůty, která byla odůvodněna 

značnými potížemi se zrakem, které nastaly dne 06. 10. 2009, tj. před koncem lhůty 

k vyjádření. Zdravotní potíže žalovaného byly doloženy lékařskou zprávou. Prvoinstanční 

soud primárně rozhodoval o žádosti o prominutí zmeškání lhůty, kterou zamítl 

s odůvodněním, že neshledal omluvitelný důvod k vyhovění této žádosti s tím, že žalovanému 

nic nebránilo, aby své vyjádření nadiktoval jiné osobě. Odvolací soud toto usnesení potvrdil. 

„Uzavřel, že prominutí zmeškání lhůty nebylo možné s ohledem na charakter lhůty k podání 

vyjádření k žalobě, která není zákonnou, nýbrž soudcovskou.“40 Po potvrzení tohoto 

procesního rozhodnutí bylo prvoinstančním soudem o věci rozhodnuto rozsudkem pro uznání 

a tento rozsudek byl odvolacím soudem potvrzen. „Odvolací soud shledal za prokázané, že 

v době od 6. 10. 2009 do konce lhůty k podání vyjádření, tedy do 12. 10. 2009 (a potom i další 

tři dny do 15.10.2009), stěžovatel trpěl onemocněním zraku, pro které nebyl schopen se 

kvalifikovaně vyjádřit k žalobě. Odvolací soud ovšem konstatoval, že zdravotní stav 

stěžovateli nebránil v tom, aby alespoň ve stanovené lhůtě soudu oznámil, že u něho určitý 

vážný důvod (tj. překážka k podání vyjádření k žalobě) nastal. Soud uvedl, že stěžovateli 

v době nemoci pomáhal otec, který ho rovněž odvezl k lékaři, a prostřednictvím otce mohl 

stěžovatel rozhodující soud informovat o vzniklém onemocnění.“41 Dovolání žalovaného 

Nejvyšší soud ČR odmítl pro nepřípustnost. Ve věci byla podána ústavní stížnost, ve které 

 
39HAMUĹÁKOVÁ, K.: Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 
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mimo jiné stěžovatel poukázal na skutečnost, že k vydání kvalifikované výzvy dle § 114b 

o.s.ř. neměl soud přistoupit, neboť v žalobním návrhu nebyl řádně tvrzen ani doložen tvrzený 

nárok, soudy se nevypořádaly ani s žádostí o prominutí lhůty. Nelze přehlédnout, že žalovaný 

ve své ústavní stížnosti namítal skutečnost, že ohledně úroků z prodlení byl dokonce soudem 

překročen žalobní petit, když úroky z prodlení byly přiznány z celé částky ode dne 

01. 08. 2006, avšak žalobce požadoval úroky z prodlení od tohoto data toliko z částky 

1.000.000 Kč. „V tomto ohledu tedy rozsudek pro uznání ukládá stěžovateli povinnost 

v rozsahu vyšším, než by byla fikcí uznaná povinnost, i kdyby fikce uznání nároku mohla 

v posuzovaném případě nastat. Stěžovatel proto uvedl, že v důsledku postupu obecných soudů 

mu byla uložena povinnost, které se vedlejší účastník (žalobce) nikdy nedomáhal, čímž bylo 

zasaženo do práva stěžovatele na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny, jakož i 

do práva vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny a práva na rovnost účastníků řízení 

garantovaného čl. 37 odst. 3 Listiny.“ 42 K této věci  je třeba říci, že byla předložena Plénu 

Ústavního soudu ČR, který se zabýval v dané věci návrhem I. senátu Ústavního soudu ČR na 

zrušení ustanovení § 114b odst. 5 a § 153a odst. 3 o.s.ř. tedy zrušení ustanovení o rozsudku 

pro uznání na základě fikce, a to především s ohledem na porušení zásady autonomie vůle a 

tím k porušení ústavních práv stěžovatele. Ve věci bylo rozhodnuto Nálezem Ústavního soudu 

ČR č.j. Pl.13/15-1 ze dne 31.05.2016 a  posledně citovaná ustanovení o.s.ř., tedy § 114b odst. 

5 a 153a odst. 3 o.s.ř. nebyla Ústavním soudem ČR zrušena, avšak tím nejtěsnějším možným 

poměrem hlasování 8:7 a uvedený nález má dokonce pět disentujících stanovisek ústavních 

soudců. Tímto nálezem sice uvedená ustanovení nebyla zrušena, avšak toliko jen pro možnost 

jejich ústavně konformnímu výkladu, kdy Ústavní soud ČR uzavřel: „Ústavní soud neshledal, 

že by napadená ustanovení nebylo možno vyložit ústavně konformním proces. Neshledal ani 

zásah do autonomie vůle žalovaného či poručení práva na spravedlivý proces. Ostatně zásah 

do práva na spravedlivý proces navrhovatel odvíjel právě od zásahu do autonomie vůle.“43 

 V praxi však nadále přetrvává ryze formalistický postup obecných soudů. Meritorní 

rozhodnutí obecných soudů v této věci byla přesto zrušena a nález byl opatřen právní větou: 

„Žalovaný se vyjádřil k žalobě sice opožděně z hlediska lhůty stanovené v § 114b odst. 1 

o.s.ř., ale stalo se tak z omluvitelného důvodu. Jestliže obecné soudy poté rozhodovaly o 

relevanci tohoto důvodu i o meritu věci, měly k dispozici s dostatečným časovým předstihem 

procesní stanovisko žalovaného k věci samé. Za těchto okolností neměl být vydán rozsudek 

pro uznání na základě fikce podle ustanovení § 114b odst. 5 o.s.ř. a stalo-li se tak, pak lze 

 
42 NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR ze dne 12.09.2016,  sp. zn. I.ÚS 3263/13-3  
43 NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR ze dne 31.5.2016 sp. zn. Pl.ÚS.13/15 



 33 

obecným soudům oprávněně vytknout porušení garancí zakotvených v čl. 36 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod. V daném případě je proto třeba uzavřít, že pro vydání rozsudku 

pro uznání nebyly splněny předpoklady a jeho vydáním bylo zasaženo do stěžovatelova práva 

na spravedlivý proces.“44 I. senát Ústavního soudu ČR své rozhodnutí odůvodnil mimo jiné 

tím, že je třeba vždy pečlivě zvážit, zda jsou splněny podmínky pro vydání kvalifikované 

výzvy dle 114b o.s.ř. s tím, že negativní následek v podobě rozsudku pro uznání má 

sankcionovat nečinnost žalovaného a jeho neochotu dosáhnout účelu civilního řízení, a to bez 

omluvitelného důvodu jeho počínání s tím, že rozhodující soud má mít vždy při rozhodování, 

je-li žalovaným uvedený úkon omluvitelný či nikoliv na zřeteli, že v důsledku nevyjádření se 

žalovaného ve lhůtě je fingován dispoziční úkon žalovaného – uznání nároku, ačkoliv ze 

skutečností známých ze sporné věci je soudu známo, že žalovaný aktivně proti žalovanému 

nároku postupuje. „Obecná zásada audiatur et altera pars jako výraz kontradiktorního řízení 

je vnímána též jako povinnost soudu vytvořit prostor zaručující účastníku řízení možnost 

účinně uplatňovat námitky a argumenty, které jsou způsobilé ovlivnit rozhodování soudu, a 

s nimiž se soud musí v rozhodnutí vypořádat. K fikci uznání je tedy nutno přistupovat jako 

k nástroji výjimečnému, jehož použití je ospravedlněno jen v případech skutečně 

nepochybných, přičemž podmínky jeho použití musí být interpretovány nikoli extenzivně, ale 

restriktivně. Soud by proto měl při posuzování vážnosti důvodu volit výklad spíše vstřícnější 

ve prospěch žalovaného a dát mu prostor k uplatnění jeho námitek.“45 Ústavní soud obecným 

soudům vytkl příliš formalistické rozhodování, které mimo jiné shledal v tom, že žalovaný 

(toho času) nezastoupený advokátem, prakticky obratem sepsal odpor proti platebnímu 

rozkazu, avšak vzhledem k jeho zdravotní indispozici jej nestačil ve lhůtě odůvodnit, s tím, že 

toto nelze přičítat k tíži žalovaného. Dále vytkl obecným soudům jejich tvrzení, že mohl 

nadiktovat vyjádření jiné osobě, případně, že tato měla soudu sdělit důvod, který žalovanému 

brání ve vyjádření se ke kvalifikované výzvě dle 114b o.s.ř., když Ústavní soud ČR shledal 

tuto argumentaci jako nemístnou, neboť šlo o čistě osobní věc žalovaného a žalovaný 

primárně řešil své zdravotní problémy. Vyjádření bylo soudu zasláno jen s nepatrným 

zpožděním po skončení jeho zdravotní indispozice. „Celková délka řízení od podání odporu 

do opožděného vyjádření se byla téměř totožná s délkou řízení, pokud by žalovaný podal 

odpor až poslední den lhůty a na kvalifikovanou výzvu se řádně a včas vyjádřil. * Je tedy 

zřejmé, že žalovaný nechtěl nijak taktizovat a jeho jednáním nedošlo k žádným zásadním 

průtahům. Naproti tomu rozhodování o případném prominutí zmeškání lhůty žalovanému 

 
44 NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR ze dne 12.09.2016, sp. zn. I.ÚS 3263/13-3 
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trvalo soudu dva roky a meritorně bylo rozhodnuto dva roky a dva měsíce poté, co bylo 

učiněno vyjádření žalovaného k věci. Soudy po celou tuto dobu měly k dispozici procesní úkon 

žalovaného s jeho stanoviskem k věci samé.“46 Pro úplnost je třeba říci, že překročením 

žalobního petitu u úroků v dané věci se již Ústavní soud ČR nezabýval, a to v důsledku 

zrušení rozhodnutí obecných soudů.  

Je třeba říci, že vydání kvalifikované výzvy dle § 114b o.s.ř. je limitováno pouze 

skutečností, že ji nelze vydat ve věcech, kde nelze schválit smír, s tím, že s ohledem na 

skutečnostnost, že nesporná řízení a statusové věci byly z o.s.ř. vyloučeny do zákona 

292/2013 Sb. o zvláštních soudních řízení, zůstaly v o.s.ř. věci, v nichž skutečně nelze 

schválit smír, resp. možnost neschválení smíru ve sporných civilních věcech je eliminována 

na rozpor s právními předpisy, zřejmě jen v případech vypořádání podílových 

spoluvlastnictví, eventuelně vypořádání rozvodem zaniklého společného jmění manželů, s tím 

však, že navržený smír by musel zcela zjevně být v rozporu se zákonem.  Dále kvalifikovanou 

výzvu dle 114b vylučuje provedení přípravného jednání dle § 114c o.s.ř. 

Kvalifikovanou výzvu lze vydat i po vydání platebního rozkazu, elektronického či 

evropského platebního rozkazu. „V ostatních případech je věcí úvahy. Povaha věci nebo 

okolnosti případu musí opravňovat předsedu senátu k úvaze, že žalovaný má k dispozici 

skutečnosti a důkazy svědčící v jeho prospěch. Jinak je totiž třeba respektovat, že žalovaný se 

obecně může bránit pouhým popřením žalobcových tvrzení a návrhem na zamítnutí žaloby.“47 

Zákonný text možnosti  vydat kvalifikovanou výzvu dle § 114b o.s.ř. je zužován 

judikaturou Ústavního soudu ČR, a to zejména po „těsném“ zamítnutí návrhu na zrušení 

ustanovení §114b odst. 5 o.s.ř. a § 153a odst. 3 o.s.ř. nálezem Ústavního soudu ČR č.j. Pl.ÚS 

13/15-1 ze dne 31.05.2016, kdy tento soud trvá na výjimečnosti použití této výzvy pouze na 

přiléhavé spory a nabádá k restriktivnímu výkladu možnosti této fikce uznání s tím, že 

dokonce z možnosti využít kvalifikovanou výzvu dle §114b o.s.ř. vylučuje až na drobné 

výjimky řízení o stanovení výživného zletilé osobě, byť konkrétně projednávaná věc v rámci 

ústavní stížností byla nepochybně vybočující z „běžných“ sporů o výživné zletilého dítěte. 

Žalobce požadoval po své matce zvýšení výživného na svou osobu z částky 1 800 Kč na 

částku 25 000 Kč měsíčně, a to též dva roky zpětně. Prvoinstanční soud vydal ve věci 

 
46 NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR ze dne 12. 09. 2016, sp. zn. I.ÚS 3263/13-3 
* Poznámka autorky: v době rozhodování obecných soudů se lhůta k vyjádření se ke kvalifikované výzvě dle 

§ 114b o.s.ř. počítala ode dne podání odporu proti platebnímu rozkazu a nikoliv ode dne uplynutí lhůty k podání 

odporu proti platebnímu rozkazu, jak je to nyní. 
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kvalifikovanou výzvu dle § 114b o.s.ř., ke které se žalovaná nevyjádřila, soud proto rozhodl 

ve věci rozsudkem pro uznání. V odvolání proti tomuto rozsudku žalovaná uvedla, že se 

nemohla vyjádřit vzhledem ke své hospitalizaci v denním psychoterapeutickém sanatoriu 

s tím, že v žalobě postrádá skutková tvrzení o poměrech otce a matky, výdělkové možnosti 

otce žalobce, pročež nebyly splněny podmínky vydání rozsudku pro uznání s tím, aby 

odvolací soud rozhodl, že rozsudek pro uznání se nevydává. Odvolací soud však rozsudek pro 

uznání potvrdil s odůvodněním, že absence poměrů otce žalobce má podružný charakter a 

nebrání pokračování v řízení včetně vydání rozhodnutí. Následně se věc dostala k rozhodnutí 

Ústavního soudu ČR s tím, že jeho nález je opatřen právní větou, dle které má soudce vždy 

vážit, zda vůbec vydá kvalifikovanou výzvu dle § 114b o.s.ř., když s následkem jejímu 

nevyhovění jsou spjaty tak závažné následky, tedy vyžaduje to samé soudcovské uvážení, 

které předchází vydání rozsudku pro zmeškání, před vydáním kvalifikované výzvy dle § 114b 

o.s.ř. (NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR ze dne 13. 10. 2016, sp. zn. I.ÚS 1261/15-1)  

„V řízení o stanovení výživného zletilé osobě obvykle již povaha věci a okolnosti 

případu, s výjimkou věcí skutkově prima vista zcela jednoznačných, nepovedou k dílčímu 

závěru nalézacího soudu o reálné možnosti aplikace ustanovení o kvalifikované výzvě 

s následnou fikcí uznání nároku na výživné respektovanou v rozsudku. Okruh podle zákona 

nezbytných dokazovaných skutečností zde takřka nevyhnutelně povede k využití adekvátních 

důkazních prostředků. 

K fikci uznání nároku je tedy nutné přistupovat jako k nástroji výjimečnému, jehož 

použití je ospravedlněno jen v případech procesně přiléhavých, přičemž podmínky jeho 

použití musí být interpretovány nikoli extenzivně, ale restriktivně. 

Při aplikaci ustanovení § 114b o.s.ř. musí soud vždy pečlivě zvážit, zda žaloba 

poskytuje dostatečný základ pro vydání rozsudku pro uznání za situace, že se žalovaný na 

kvalifikovanou výzvu řádně a včas nevyjádří. Na žalobu je tedy v případě, že soud zvažuje 

využití kvalifikované výzvy, nutné klást zvýšené nároky a požadovat, aby obsahovala všechny 

právně významné skutečnosti. V opačném případě vzniklá situace brání aplikaci kvalifikované 

výzvy a nejsou tak ani splněny podmínky pro případné vydání rozsudku pro uznání.“48 

K první právní větě tohoto nálezu Ústavní soud ČR došel s odkazem na hmotné právo s tím, 

že ač jednou ze stran sporu je zletilé dítě, může být povinných osob více, a nelze proto tyto 

spory soudit izolovaně, bez vazby na všechny okolnosti daného případu, s tím, že žaloba 

v těchto věcech většinou postrádá všechny relevantní údaje. „Jakkoli je řízení o výživném pro 

 
48 NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR ze dne 13. 10. 2016, sp. zn. I.ÚS 1261/15-1  
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zletilé dítě, na rozdíl od doby před nabytím zletilosti, řízením sporným a soud je vázán 

žalobním návrhem co do rozsahu výživného, okruhu povinných i doby plnění, musí se týž soud 

zabývat osobními i majetkovými poměry všech povinných přicházejících v úvahu. V úvahu tu 

přichází i důkazní iniciativa soudu ve smyslu ustanovení § 120 odst. o.s.ř. Relevantní jsou 

tedy například i poměry otce vyživované osoby a skutečnost, jakým způsobem plní otec svou 

vyživovací povinnost.“49 Nelze si nepovšimnout, že I. senát Ústavního soudu, co by 

navrhovatel zrušení § 114b odst. 5 o.s.ř. a § 153a odst. 3 o.s.ř., je pevně přesvědčen 

o protiústavnosti posledně citovaných ustanovení a ač byl v této věci těsně přehlasován*, 

nehodlá nadále trpět masívní a bezhlavé využívání institutu kvalifikované výzvy dle 

ustanovení § 114b o.s.ř., a následné vydávání rozsudků pro uznání dle § 153a odst. 3 o.s.ř. 

Judikatorně proto stanoví další limity aplikace těchto ustanovení, a to navzdory vůli 

zákonodárce, kdy s nutností předchozí úvahy soudce přechází zákonná koncentrace řízení 

v soudcovskou koncentraci řízení, když v odůvodnění tohoto nálezu nelze přehlédnout: 

„Pokud se předseda senátu rozhodne při splnění zákonem stanovených podmínek využít 

kvalifikované výzvy, musí počítat s alternativou „krácení“ řízení, ač jde o řízení o meritu 

věci; ve prospěch žalobních tvrzení a uplatněného nároku nebude realizována celá řada 

procesních zásad a sporné řízení ex lege i fakticky pozbude – ve prospěch rychlosti 

rozhodnutí – svůj kontradiktorní charakter. (…) Při aplikaci ustanovení § 114 b o.s.ř. musí 

soud vždy pečlivě zvážit, zda žaloba poskytuje dostatečný základ pro vydání rozsudku pro 

uznání za situace, že se žalovaný na kvalifikovanou výzvu řádně a včas nevyjádří. Na žalobu 

je tedy v případě, že soud uvažuje využití kvalifikované výzvy, nutné klást zvýšené nároky a 

požadovat, aby obsahovala všechny právně významné skutečnosti. V opačném případě vzniklá 

situace brání aplikaci kvalifikované výzvy a nejsou tak ani splněny podmínky pro případné 

vydání rozsudku pro uznání.“50 

Dalším limitem je skutečnost, že možnost kvalifikované výzvy vylučuje provedení 

přípravného jednání dle § 114c odst. 1 o.s.ř. Avšak z jazykového výkladu lze dovodit, že 

pouze skončení přípravného jednání, resp. prvního jednání ve věci, vylučuje možnost vydat 

kvalifikovanou výzvu (vzhledem ke koncentraci řízení spojené s koncem přípravného 

jednání). Není proto vyloučen postup soudu, kdy vydá kvalifikovanou výzvu v rámci 

přípravného jednání, resp. v rámci prvního jednání ve věci, a to za předpokladu, 

že kvalifikovaná výzva bude před skončením přípravného resp. prvního jednání ve věci 

 
49 NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR ze dne 13. 10. 2016, sp. zn. I.ÚS 1261/15-1 
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krátkou cestou (při jednání) doručena, neboť zákon v ustanovení § 114b odst. 3 o.s.ř. vylučuje 

nejen vydání kvalifikované výzvy, ale též její doručení. V daném případě proto bude 

kvalifikovaná výzva suplovat výzvu k doplnění tvrzení a označení důkazů dle ustanovení 

§ 118a o.s.ř., a bude znamenat (stejně jako výzva dle § 118a o.s.ř.) průlom do zákonné 

koncentrace řízení. „Ustanovení znemožňující doručení výzvy až po přípravném jednání a 

prvním jednání ve věci tak v podstatě omezuje možnost vydání kvalifikované výzvy při 

přípravném jednání, a především při prvním jednání ve věci. Kvalifikovanou výzvu je možné 

vydat pouze v případě, že je žalovaný přítomen přípravnému jednání nebo prvnímu jednání ve 

věci, a výzva mu tak může být doručena tzv. krátkou cestou.“51 

Vlastní vydání kvalifikované výzvy dle 114b o.s.ř. má následující náležitosti:  

1. lhůtu, ve které je povinen se žalovaný vyjádřit k žalobě nesmí být kratší než 30 

dní,  

2. povinnost žalovaného vylíčit skutečnosti na nich staví svoji obranu, pokud 

nárok žalobce zcela neuzná, 

3. povinnost žalovaného připojit listinné důkazy, které prokazují jeho obranu, 

4. poučení žalovaného o negativních následcích, které jsou spojeny s případnou 

pasivitou žalovaného (vydání rozsudku pro uznání), pro případ, že se žalovaný 

nevyjádří a zároveň nesdělí soudu vážné důvody, které mu v písemném 

vyjádření ke kvalifikované výzvě ve lhůtě brání.  

Lze uzavřít, že jedinou cestou pro žalovaného, jak zabránit zákonné fikci uznání 

nároku, je vyhovění požadavkům tzv. kvalifikované obrany, tj. písemně vylíčit skutkové 

okolnosti na svou obranu. Protože došlo-li k fikci uznání nároku, nelze ji za řízení nijak 

zvrátit. „Účinky této fikce, jestliže opravdu nastala, za řízení nelze vyvrátit (a to ani důkazem 

opaku) a nezanikají ani uplynutím času, na tom, že nastala fikce uznání nároku uplatněného 

žalobou, proto nic nemohou změnit okolnosti, že se žalovaný opožděně ve věci písemně 

vyjádřil, že nárok žalobce v tomto vyjádření zcela (v plném rozsahu) neuznal, a že 

v opožděném vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji procesní 

obranu.“52 

I z podstaty věci nelze zásadně kvalifikovanou výzvu vydat po skončení prvního 

jednání ve věci (§ 114b odst. 3 o.s.ř.), neboť jednání má mít soudce připraveno tak, aby mohl 
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při jednání rozhodnout (§ 114a odst. 1 o.s.ř.), resp. s výjimkou skutečnosti, kdy dojde 

k přistoupení či záměně účastníka (koncentrováno je skončením prvního jednání ve věci, 

kterého se účastnil tento nový účastník), a především s výjimkou žalobcem provedené a 

soudem připuštěné změny žaloby, nelze proto souhlasit s následujícím právním názorem. 

„Soud může využít kvalifikovanou výzvu i opakovaně, a to speciálně v případě, že žalobce 

učiní dispoziční úkon spočívající ve změně žaloby dle § 96 o.s.ř.“53 

Vzhledem k tomu, že kvalifikovaná výzva dle § 114b o.s.ř. může být spojena 

s nepříznivými následky pro žalovaného, je třeba ji i adekvátním způsobem doručit, tzn. 

doručit jen do vlastních rukou s vyloučením náhradního doručení. Tento princip byl prolomen 

novelou č. 404/2012 Sb. účinnou od 01. 01. 2013, a to v případě doručovaní prostřednictvím 

veřejné datové sítě do datové schránky. „Při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě 

do datové schránky se postupuje podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 300/2008 Sb.). 

Při tomto způsobu doručování není podstatné, zda se adresát do datové schránky přihlašuje, 

či nikoliv. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého 

oprávnění přístup k dodanému dokumentu, ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán 

do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Toto 

náhradní doručení však neplatí v případech, kdy je vyloučeno o.s.ř., který je v tomto případě 

zvláštním právním předpisem k zákonu č. 300/2008 Sb. Předkládaná novela v rámci posílení 

elektronizace justice posiluje odpovědnost adresáta za přebírání zásilek v případech, kdy je 

doručováno prostřednictví veřejné datové sítě do datové schránky tak, že zavádí náhradní 

doručení v případech doručování usnesení podle § 114b o.s.ř. a předvolání k přípravnému 

jednání podle § 114c o.s.ř.“54 

V případě doručení kvalifikované výzvy dle § 114b o.s.ř. do datové schránky proto 

postačí doručení fikcí (a contrario), což je přijímáno s rozpaky, neboť lze přisvědčit 

pochybnostem v tom smyslu, že případný rozsudek pro uznání, který je následkem nepodání 

písemného vyjádření ke kvalifikované výzvě má být následkem vědomé ignorace soudu 

žalovaným, a tato ignorace soudu nastává v důsledku nesporného doručení písemnosti do 

vlastních rukou žalovanému, stejně jako je tomu u platebního rozkazu. Jednoduchý princip, 

že sankční rozsudek může být vynesen pouze za předpokladu neomluvitelné liknavosti 

žalovaného, byl tady prolomen a bohužel s sebou nese i zákonem nepředvídaný „benefit“ pro 

soud, totiž možnost vydat na základě fikce doručení kvalifikované výzvy dle § 114b o.s.ř. do 
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datové schránky žalovaného a z toho plynoucí nevyjádření se žalovaného k žalobě, rozsudek 

pro uznání, který není tak pečlivě odůvodněn, resp. je zde odůvodněno pouze splnění 

zákonných předpokladů pro vydání tohoto rozsudku, když tvrzení obsažená v žalobě má soud 

za prokázaná. Samozřejmě v důsledku tohoto postupu vznikají pochybnosti ohledně 

zachování a zachovávání principů rovnosti účastníků, resp. rovnosti zbraní, práva na 

spravedlivý proces atd., když účastník, který je uživatelem datové schránky sic dobrovolně, 

má zákonem uloženy další procesní povinnost na rozdíl od účastníka, který datovou schránku 

nemá. Nelze proto hovořit o vyváženosti principů, ale o privilegaci principu hospodárnosti a 

rychlosti řízení a privilegaci či dokonce legalizaci příliš formalistického přístupu soudů.  

Kvalifikovaná výzva nesmí být žalovanému doručena dříve, nežli žaloba (§ 114b odst. 

4 věta poslední o.s.ř., což též vyplývá z podstaty věci, má-li se žalovaný vyjádřit k žalobě 

musí jí dostat nejpozději před doručením kvalifikované výzvy, resp. lze kvalifikovanou výzvu 

doručit nejpozději současně se žalobou. Jedná se o ustanovení, které nepůsobí v praxi potíže, 

neboť žaloba je zasílána s prvním usnesením ve věci (např. usnesení o vyslovení místní 

nepříslušnosti se žalovanému zasílá spolu se žalobou). 

V praxi je však kvalifikovaná výzva a platební rozkaz vydáván v rámci jednoho 

rozhodnutí, tzn., že platební rozkaz současně obsahuje i výrok s kvalifikovanou výzvou dle 

§ 114b o.s.ř., a to pro případ podání odporu. „Pokud žalovaný nepodá proti vydanému 

platebnímu rozkazu odpor, výzva dle § 114b o.s.ř. se stává právně irelevantní. Na významu 

tak nabývá pouze za předpokladu, že žalovaný podá v zákonné 15denní lhůtě proti vydanému 

platebnímu rozkazu odpor. Za této situace má totiž žalovaný zároveň i povinnost reagovat na 

výzvu soudu s případnými negativními následky s pasivitou žalovaného spojenými.“55  

V důsledku rekodifikace, a nikoliv občanským soudním řádem, jako obecným 

předpisem civilního řízení, došlo k zavedení další obrany účastníků, a to tzv. námitek dle § 9 

odst. 2 zákona č. 121/ 2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, resp. námitky proti rozhodnutí 

asistentů soudce dle zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích. Podstatou této obrany 

účastníků je vyvolat tzv. námitkové řízení v případech, kdy rozhoduje odborný personál 

soudu, tj. asistenti soudce či vyšší soudní úředníci, a proti jejich rozhodnutí nelze podat 

odvolání nebo odpor. Vzhledem k tomu, že v praxi je hojně vyžívané dvojjediné rozhodnutí o 

platebním rozkazu a kvalifikované výzvě, vydávané odborným personálem, je nezbytným 

opravným prostředkem proti platebnímu rozkazu odpor a proti kvalifikované výzvě nově 

námitky, byť se praxe liší v tom, zda počítat lhůty nejdříve 15 dní na odpor, pak 15 dní na 
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námitky a následně 30 dní na vyjádření se dle kvalifikované výzvy – zastánci tohoto výkladu 

z řad soudců si platební rozkazy nechávají připravovat a podepisují je svým jménem, tudíž 

odpadá možnost podat proti výroku o kvalifikované výzvě dle § 114b o.s.ř. námitky. Jiní pak 

zastávají výklad, že lhůty 15 dní pro odpor a podání námitek proti rozhodnutí běží současně, 

nevidí v tom prodloužení rozkazního řízení a po uplynutí této 15denní lhůty běží žalovanému 

rovnou 30denní lhůta na podání vyjádření, v tomto případě platební rozkaz s kvalifikovanou 

výzvou vydávají asistenti soudce, resp. vyšší soudní úředníci svým jménem.  

Pro úplnost lze dodat, že na rozdíl od platebního rozkazu nic nebrání doručit 

kvalifikovanou výzvu dle § 114b o.s.ř. účastníku řízení s bydlištěm v cizině, ale jde-li o řízení 

spadající do působnosti Nařízení (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a 

uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských věcech, resp. Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 1215/ 2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a 

výkonu soudních rozhodnutí v občanských věcech (dále jen Brusel I., resp. Brusel I. bis), lze 

tak učinit pokud příslušnost soudu je dána tímto Nařízením (expressis verbis), ale nelze ji 

vydat tam, kde je mezinárodní pravomoc založena postupem dle čl. 24 Nařízení Brusel I., 

resp. Brusel I. bis, tj. že mezinárodní pravomoc bude založena skutečností, že se žalovaný 

dostaví k jednání k nepříslušnému soudu a začne ve věci jednat (neplatí pokud se dostaví jen, 

aby vznesl námitku nepříslušného soudu a dále v případě výlučné příslušnosti dle čl. 22 

citovaných Nařízení). 

Pokud se účastník na kvalifikovanou výzvu včas nevyjádří a nesdělí, jaký vážný 

důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu uplatňován uznává. To 

neplatí, jsou-li splněny podmínky pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby, vše dle 

ustanovení § 114b odst. 5 o.s.ř. Zákon zde umožňuje, aby ač zjevně nejsou splněny podmínky 

řízení dle § 103 a násl. o.s.ř., vydal soud kvalifikovanou výzvu, a to zřejmě vedle usnesení dle 

§ 43 o.s.ř (odstranění vad podání), avšak je vyloučena fikce uznání žalovaného nároku, 

nejsou-li splněny podmínky řízení, resp. opraveny vady návrhu a je vysloven zákaz vydání 

rozsudku pro uznání. Což však vyplývá i z podstaty věci, neboť se žalovaný vyjadřuje 

k vadnému návrhu, bude-li návrh opraven, následuje usnesení o připuštění změny žaloby. 

„Zákon však výslovně nestanoví, že by soud musel obligatorně použít tzv. kvalifikované výzvy 

až poté, co jsou všechny nedostatky v procesních podmínkách či v náležitostech žaloby 

odstraněny, přestože je takový postup, na základě § 114b o.s.ř., postupem prioritním, nikoliv 

ale obligatorním. (….) Sám zákon v tomto ustanovení tedy předpokládá, že k výzvě dle § 114b 

o.s.ř. již došlo, a to i v případě, že nebyly splněny některé procesní podmínky či zákonem 

stanovené náležitosti žaloby. V případě určitých nedostatků v náležitostech žaloby (a ve 
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výjimečných případech i v případě nedostatku procesních podmínek) je totiž možné a zároveň 

i účelné, aby soud činil oba tyto úkony (tj. úkon směřující k odstranění nedostatku procesních 

podmínek, popř. výzvu k odstranění nedostatků žaloby dle § 43 o.s.ř. a kvalifikovanou výzvu) 

paralelně, v zájmu urychlení celého soudního řízení. Teprve v případě, že se nepodaří 

odstranit nedostatek procesní podmínky nebo žalobce řádně neopraví či nedoplní žalobu, 

soud rozhodne usnesením o zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby, a to i přes skutečnost, že 

se zároveň žalovaný nevyjádřil ve stanovené lhůtě na kvalifikovanou výzvu.“56 

Obsahem vyjádření žalovaného má být především splněna jeho povinnost tvrzení (jeho 

obrana proti žalobě) a eventuelně jeho povinnost důkazní, resp. povinnost označit důkazy 

k prokázání svých tvrzení, a to s výjimkou toho, že žalovaný pouze popírá žalobu, což je 

nepochybně odrazem starořímské zásady Ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat - 

břemeno důkazu leží na tom, kdo něco tvrdí, ne na tom, kdo zapírá. Avšak s uplynutím lhůty 

k vyjádření ke kvalifikované výzvě, resp. s vyjádřením se ke kvalifikované výzvě, nejsou 

spojeny koncentrační účinky. Koncentrační účinky nastávají, až skončením prvního jednání 

ve věci. Fikce uznání je pak spojena pouze s absencí vyjádření žalovaného ke kvalifikované 

výzvě vůbec, nikoliv však s vyjádřením nedostatečným (nekvalifikovaným), kdy se 

kvalifikovaná výzva míjí účinkem, pokud je např. vyjádření žalovaného vágní, mimo meritum 

věci apod. „Na druhou stranu se však judikatura přiklání k názoru, že předpoklady pro 

vydání rozsudku pro uznání nejsou splněny v případě, že účastník neuvede veškeré rozhodné 

skutečnosti, tyto skutečnosti nejsou zcela dostačující či tyto skutečnosti nepodpoří navrženými 

důkazy.“57 Je třeba zdůraznit, že obsahem vyjádření mohou být i procesní námitky 

(nepříslušnost soudu, nedostatek mezinárodní pravomoci, nedostatek aktivní legitimace), 

avšak toliko procesní námitky nezabrání, aby nastala fikce uznání, neboť se žalovaný ve věci 

vůbec nevyjádřil, z opatrnosti je třeba minimálně žalobní návrh popřít. „Pokud ve svém 

vyjádření uvede žalovaný pouze námitky procesní povahy, není tím dle dosavadní judikatury 

jeho povinnost vyjádřit se k žalobě a vylíčit rozhodné skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, 

splněna. V písemném vyjádření žalovaný samozřejmě může uplatnit rovněž námitky procesní 

povahy, ale neobsahuje-li písemné vyjádření kromě námitek procesní povahy také údaje 

týkající se věci samé, má to pro žalovaného stejné procesní následky, jako kdyby se vůbec 
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nevyjádřil.“58 Samozřejmě i zde platí ustanovení § 114b odst. 5 věty poslední o.s.ř., že jsou-li 

dány podmínky pro zastavení řízení či dokonce odmítnutí žaloby, mají tyto instituty skončení 

řízení přednost před vydáním meritorního rozhodnutí ve věci. 

Zajímavá situace však nastává, vydal-li usnesení o kvalifikované výzvě místně či 

dokonce věcně nepříslušný soud. „V případě, že soud, který učinil výzvu dle § 114b o.s.ř., byl 

opravdu věcně či místně nepříslušný, byla tato výzva vydána v rozporu se zásadou zákonného 

soudce a nevyjádření se žalovaného na ni nemůže vyvolávat žádné právní následky. Soud, o 

jehož věcné příslušnosti bylo rozhodnuto, či soud, jemuž byla věc následně postoupena, pokud 

to uzná za vhodné, musí proto vydat kvalifikovanou výzvu novou.“59 Ohledně věcné 

příslušnosti není sporu se shora uvedenou citací, ohledně případu, kdy byla soudem vyslovena 

místní nepříslušnost a postoupena věc soudu příslušnému není též sporu, ale je třeba brát 

v úvahu i § 105 odst. 1 o.s.ř., dle kterého soud zkoumá místní příslušnost jen do skončení 

přípravného jednání podle ustanovení § 114c o.s.ř. a neprovedl-li tuto přípravu jednání, pak 

jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před 

vydáním rozhodnutí (s výjimkou vydání platebního rozkazu – jakéhokoliv). Později ji soud 

zkoumá pouze tehdy, nebyla-li provedena příprava jednání podle § 114c o.s.ř., jen k námitce 

účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníku přísluší. Je nutno říci, že 

místní nepříslušnost tak může a je konvalidována provedením prvního jednání ve věci, 

případně vyhlášením rozhodnutí – rozsudku, a to včetně rozsudku pro uznání, na základě 

nesplnění povinností uložených účastníkovi kvalifikovanou výzvou. Skutečnost, že 

kvalifikovanou výzvu vydal místně nepříslušný soud, který následně rozhodl ve věci je 

zhojena. Nelze než poukázat na to, jak jsou jednotlivá ustanovení našeho procesního zákona 

vzájemně nekompaktní. Účastník řízení je povinen námitku místní nepříslušnosti soudu uvést 

při prvním úkonu ve věci, což je nepochybně v rámci vyjádření se ke kvalifikované výzvě dle 

ustanovení § 114b o.s.ř., avšak vzhledem k tomu, že jde o toliko procesní námitku (ač je 

namítána mimo jiné skutečnost vydání usnesení o kvalifikované výzvě nezákonným soudem), 

nemusí tato procesní námitka stačit k negaci negativních účinků pro žalovaného, jeho 

nevyjádřením se v meritu věci ke kvalifikované výzvě. Je však třeba říci, že např. v případě 

podání odporu následujícího znění: „Podávám odpor, neboť s žalobou zásadně nesouhlasím, 

neboť nejste místně příslušným soudem, když mé skutečné bydliště je na druhé straně 
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republiky…“ Poté je tato věc neprodleně  postoupena soudu místně příslušnému k dalšímu 

postupu.  

2.1.3. Přípravné jednání dle § 114c o.s.ř. 

Druhým zásadním nástrojem soudu pro zrychlení řízení je přípravné jednání dle 

§ 114c o.s.ř. Jak bylo řečeno výše, kvalifikovaná výzva dle § 114b o.s.ř. a přípravné jednání 

dle § 114c o.s.ř. se navzájem vylučují (s výše popsanou, spíše teoretickou výjimkou vydání a 

doručení kvalifikované výzvy při přípravném jednání), lze použít jedno nebo druhé. Přípravné 

jednání přichází v úvahu, když nestačí písemné vyjádření účastníků ve věci, ale je třeba 

osobní účasti obou stran v rámci přípravy jednání, a to např. k objasnění splnění podmínek 

řízení, k doplnění tvrzení, navržení důkazů atd. tedy vždy, jeví-li se to vzhledem 

k okolnostem případu za vhodné a účelné. Nejčastěji je přípravné jednání dle § 114c o.s.ř.  

používáno v rámci řízení o náhradu nemajetkové újmy, případně v rámci řízení o náhradě 

újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení, a s ohledem na stávající judikaturu Ústavního 

soudu, by zřejmě mělo být více užíváno v řízení o vypořádání rozvodem zaniklého 

společného jmění manželů (zde se použití kvalifikované výzvy dle § 114b o.s.ř. jeví jako 

sporné). Rozdíly mezi přípravným jednáním a jednáním dle § 115 a násl. o.s.ř. pak spočívají 

v tom, že přípravné jednání je neformální, nemá zákonem předepsaný pořádek – povinná je 

pouze účast předvolaných, a především přípravné jednání je neveřejné, tj. mimořádně vhodný 

prostředek v případě, že předmětem sporu jsou např. nejen ochrana osobnosti člověka, ale též 

patenty, obchodní tajemství apod. Avšak stejného výsledku dosáhne soud v rámci nařízeného 

jednání (tedy nikoliv přípravného jednání dle § 114c o.s.ř.) aplikací ustanovení § 116 odst. 2 

o.s.ř., které mu umožňuje vyloučit veřejnost, pokud by byla ohrožena např. tajnost 

utajovaných informací chráněných dle zvláštních předpisů. Lze říci, že ve sporném řízení u 

okresních soudů není přípravné jednání tolik využíváno, avšak jakási obdoba přípravného 

jednání mnohdy probíhá ve věcech „Nc“, totiž ve věcech nejasných a neurčitých podání, kdy 

je mnohdy předvolán „žalobce“ – navrhovatel, jeho návrh je projednán a buď vzat 

navrhovatelem zpět, nebo po odstranění nedostatků je teprve věc zapsána do rejstříku „C“, 

tedy věc je převedena do klasického sporného řízení.  

Předpoklady k nařízení přípravného jednání jsou následující (§ 114c odst. 1 o.s.ř.): 

1. ve věci nelze rozhodnout bez jednání, 

2. toto jednání nemůže být či nebylo připraveno tak, aby bylo možné věc 

meritorně rozhodnout, 

3. ve věci nebyla vydána kvalifikovaná výzva dle § 114b o.s.ř. 
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K nařízenému přípravnému jednání soud předvolá účastníky a jejich zástupce, 

případně další osoby, jichž je ke zdárnému průběhu přípravného jednání třeba, s tím, že toto 

předvolání musí být doručeno do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno, a to 

vzhledem k vážným důsledkům nedostavení se k přípravnému jednání především ve vztahu 

k žalovanému, totiž vydání rozsudku pro uznání. Z této povinnosti řádně doručit, stejně jako 

v případě doručování kvalifikované výzvy dle 114b o.s.ř., je zákonem stanovena výjimka pro 

případ doručení předvolání k přípravnému jednání prostřednictvím veřejné datové sítě do 

datové schránky, když v daném případě stačí doručení fikcí (§ 114c odst. 2 o.s.ř.). A i zde by 

bylo možné uvést, co bylo k dané věci řečeno v části věnované fiktivnímu doručení do datové 

schránky v části věnované kvalifikované výzvě dle § 114b o.s.ř..  

Ustanovení § 114c odst. 3 o.s.ř. pak demonstrativně vypočítává k čemu přípravné 

jednání slouží, tj. k objasnění, zda jsou splněny podmínky řízení, resp. k odstranění zjištěného 

nedostatku řízení, k doplnění tvrzení a návrhy k provedení důkazů, k pokusu o smír, 

k nařízení setkání s mediátorem dle zákona č. 202/2012 Sb. o mediaci, k uložení dalších 

povinností účastníkům. Úmysl zákonodárce je tedy zřejmý: „Zákon vychází z předpokladu, 

který je vyjádřen již v ustanovení § 114c odst. 1 o.s.ř.: Je povinností soudu provést ve 

sporném řízení přípravné jednání (a po jeho skončení řízení zkoncentrovat); pokud je soud 

neprovede, musí si být jistý, že až na nepředvídatelné okolnosti rozhodne u prvního jednání ve 

věci.“60  

Splnit soudem uložené povinnosti jsou účastníci povinni do skončení přípravného 

jednání, na žádost účastníka a z důležitých důvodů může být soudem ke splnění těchto 

povinností poskytnuta lhůta, která nesmí být delší než 30 dní (§ 114c odst. 4 o.s.ř.). 

S nařízeným přípravným jednáním je spojena poučovací povinnost soudu, kdy před 

skončením přípravného jednání soud poučí účastníky, že po skončení přípravného jednání již 

nebude soudem přihlíženo ke skutečnostem uvedeným po skončení jednání, stejně tak nebude 

přihlíženo k pozdějším návrhům na provedení důkazů, ledaže budou splněny podmínky 

§ 118b odst. 1 o.s.ř., o čemž pojednám níže.  

V následujících dvou odstavcích § 114c o.s.ř. jsou stanoveny negativní důsledky, 

postihující účastníci v případě, že se bez včasné a důvodné omluvy nedostavili k přípravnému 

jednání.  S neomluvenou neúčastí žalovaného na přípravném jednání je spojena fikce uznání – 

má se za to, že žalovaný nárok uznává. Předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání jsou dva, 

 
60 JIRSA, J. Zamyšlení nad zákonnou koncentrací-aneb, není-li koncentrace v mysli, je v zákonu k ničemu, 

ATLAS consulting spol. s r.o, CODEXIS, 26.3.2014 
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a to jednak jde-li o věc, ve které lze uzavřít a schválit smír a za druhé, v předvolání byl 

žalovaný o tomto následku jeho nedostavení se bez časné a důvodné omluvy řádně poučen. 

Naopak nedostaví-li se žalobce k přípravnému jednání, nejsou následky nijak závažné, 

až lze důvodně pochybovat o dodržení zásady rovnosti účastníků v tomto případě. Totiž 

v případě absence žalobce na přípravném jednání, je řízení pouze zastaveno, což nebrání 

žalobci žalobu podat znovu (limitován je toliko případným promlčením, resp. prekluzí 

nároku), neboť ve věci nebylo meritorně rozhodnuto.  

2.2. Poučovací povinnost soudu a koncentrace řízení 

Se zavedením koncentrace řízení je spojena poučovací povinnost soudu, která má 

sloužit k tomu, aby účastník neprohrál svůj spor jen kvůli tomu, že se v procesních předpisech 

neorientuje, případně je vůbec nezná a nemá adekvátní právní zastoupení. Ačkoliv každé 

rozhodnutí soudu obsahuje poučení minimálně o možnosti (či nemožnosti) podat opravný 

prostředek, tak v případě, že jsou s daným rozhodnutím či výzvou, respektive s nevyhověním 

výzvě soudu ve lhůtě účastníkem, je nezbytné účastníka poučit o negativních důsledcích 

spojených s nevyhověním výzvě soudu. Je třeba říci, že mnozí účastníci, resp. žalovaní tato 

usnesení s výzvami natož poučení ani nečtou a je tak otázka, zda jsou tak garantována jejich 

práva. „Nejsem teoretik, ale utvrzuje mě v tom praxe: největší problém, který dnes v celé této 

oblasti práva existuje, je ten, že zatímco se procesní předpisy vydaly cestou formálního 

procesu a koncentrace řízení, což ovšem vychází z dobré znalosti procesních prostředků a 

nástrojů, nereagoval na to zákonodárce nějakou logickou pojistkou, která by zajistila 

naplnění těchto práv v praxi. Ve skutečném, reálném životě. To, že máme zaveden princip 

formální pravdy v civilním soudním řízení, že se tedy rozhoduje podle prokázaného stavu věci, 

podle určitých, přesně daných pravidel, je na jednu stranu dobře, protože to činí z procesu 

něco systémově předvídatelného. Ovšem musí být splněn základní předpoklad: účastníci 

s těmito nástroji musejí umět pracovat.“61 

Základním pravidlem, obsaženým v ustanovení § 5 o.s.ř. je, že soudy poskytují 

poučení o procesních právech a povinnostech účastníků, tedy a contrario neposkytují poučení 

o hmotných právech a povinnostech účastníků. „Zákon zde sleduje, aby ochrana práv byla 

minimálně ztěžována z důvodů formálních. K této otázce se vyjádřily četné nálezy Ústavního 

soudu ČR sledující snahu oddělit poučení účastníků v otázkách procesního postupu, které 

 
61 ŽIŽLAVSKÝ, M. Je nezastoupený účastník slabší stranou soudního sporu? Časopis SOUDCE č. 12/2015, 

vydala Soudcovská unie ČR ve vydavatelství Wolters Kluwer, a.s. Praha, ročník XVII., dne 19.12.2015, s. 26–27 
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soud účastníkům poskytnout má, od poučení v otázkách hmotného práva, které soud 

účastníkům poskytovat nemá,“62  

 Problém je, jak se tato poučovací povinnost soudu rozšiřovala v souvislosti s přijatou 

koncentrací řízení, je otázkou nakolik je soud povinen účastníka poučovat o jeho hmotných 

právech, případně nakolik jsou spojena jeho hmotná práva s procesními, tj. kde končí 

poučovací povinnost soudu, když je třeba vzít v úvahu, že svým způsobem je s každým 

poučením soudu více či méně porušován princip rovnosti stran. Už v okamžiku, kdy přijde 

vadná žaloba a soud vyzve žalobce k odstranění vad a současně je povinen ho poučit, jak má 

tyto vady odstranit (co je třeba, aby doložil), se mnohdy dostává do situace, že poučuje 

žalobce nejen o jeho procesních, ale též o jeho hmotných právech – např. když žalovaná 

částka neodpovídá předloženým listinným důkazům, částka případně příslušenství pohledávky 

je formulováno neurčitě.  Je otázkou, do jaké míry má soud odstraňovat i tyto vady žaloby i 

s přihlédnutím k tomu, že tedy spíš péčí soudu, než žalobce jsou tyto nedostatky nakonec 

odstraněny. Následně soud vydá platební rozkaz a uloží druhé straně, aby podala odpor do 15 

dnů, resp. aby odůvodnila podaný odpor ve 30 dnech ode dne uplynutí lhůty k podání odporu, 

často bez jakékoliv odborné pomoci, a především bez jakékoliv pomoci soudu, která ale 

žalobci byla ze zákona poskytnuta. Tento přístup není pochybností prostý, když část odborné 

veřejnosti jej kritizuje s tím, že soud nemá účastníkům co „napovídat“, a to i v souvislosti 

s tím, kdy nutnost takových poučení se díky soudnímu přezkumu rozhodčích nálezů dostává i 

mimo soudní řízení, tedy do rozhodčího řízení. Cituji:„(…) musím zmínit snad 

nejdiskutovanější problém, totiž aplikaci poučovací povinnosti ve smyslu § 118a o.s.ř. 

v rozhodčím řízení. Chápu podstatu poučovací povinnosti jako procesního institutu 

zajišťujícího předvídatelnost rozhodnutí v nalézacím řízení. Požadavek předvídatelnosti je 

oprávněně kladen i na činnost rozhodců. Jeho dosažení se však musí dít jinou cestou než 

striktní a někdy snad až slepou aplikací zmíněné poučovací povinnosti podle o.s.ř. Do jisté 

míry jsou na rozhodce samozřejmě kladeny podobné, ne-li shodné požadavky jako na soudce. 

Jejich postavení však je přece jen jiné a ty rozdíly jsou velmi významné. Musím se bohužel 

přiklonit k názoru řady zkušených rozhodců, totiž že již jen sdělením určitého předběžného 

názoru, což souvisí právě s podstatou institutu § 118a o.s.ř., se rozhodce může dopouštět 

porušení základního principu, tj. své nezávislosti a nestrannosti. V podmínkách rozhodčího 

řízení tím může dokonce narušovat rovnost stran. To je dosti nepřijatelné (… ) Právě 

požadavek na uplatňování zmíněného procesního institutu podle soudního civilního 

 
62 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání, Praha: Linde Praha, a.s. 2011, s. 176 
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procesního kodexu však i já musím považovat za chybný, byť soudy se k tomu stavějí již delší 

dobu opačně a rozhodovací činnost soudů jistě nemohu zpochybňovat.“63 

V souvislosti s poučovací povinností soudu je nejčastěji zmiňováno v souvislosti 

s koncentrací řízení poučení dle § 118a o.s.ř.,  tj. výzva k doplnění tvrzení a označení důkazů, 

dále poučení dle § 118b o.s.ř. – vlastní koncentrace řízení a konečně poučení dle § 119a o.s.ř. 

– poučení o neúplné apelaci odvolacího řízení. O jednotlivých ustanoveních bude pojednáno 

níže. 

2.2.1. Poučovací povinnost dle § 118a o.s.ř. 

Soud má povinnost pro případ, že se v řízení ukáže, že účastník nevylíčil všechny 

rozhodné skutečnosti, a tedy tím nesplnil svou procesní povinnost tvrdit, vyzvat tohoto 

účastníka, aby svá tvrzení doplnil, přičemž je povinen jej poučit jednak o tom, jak má svá 

tvrzení doplnit a poučit jej o následcích nevyhovění této výzvě, totiž neunesení břemena 

tvrzení (§ 118a odst. 1 o.s.ř.). Už zde se soud dostává do kolize, neboť má-li účastník doplnit 

svá tvrzení a soud jej poučí, jak má doplnit svá tvrzení, jde často i o hmotná práva účastníka, 

kdy je otázkou, zda by mu soud neměl doporučit toliko právní zastoupení ve sporu 

advokátem, případně nemůže-li si jej účastník dovolit a osvědčí-li tyto skutečnosti, pak ustavit 

mu zástupce z řad advokátů k ochraně jeho práv a zájmů. Byť není ani tento postup 

pochybností prostý, neboť mnozí poukazují na poskytování „určité sociální dávky“ prakticky 

komukoliv, bez pravidel a jakékoliv kontroly, navíc v situaci, kdy významná část účastníků 

civilních sporů se považuje za sociálně slabé. Avšak na druhou stranu se setkáváme se 

zneužíváním procesních práv advokáty, resp. účastníky zastoupenými advokáty, a to i 

advokáty ustanovenými ex offo, tedy dle § 30 o.s.ř. „Pravdou bohužel je, že jsme svědky 

zneužívání práva dnes a denně snad v každém řízení. Důsledkem zákazu zneužívání práva 

mělo být zamezení různým obstrukcím a chováním se za hranou toho, co je dovoleno. Dále 

bych se přimlouval za to, aby účastník poctivý (ne že bych chtěl vás nebo sám sebe nabádat 

k porušování zásady rovnosti účastníků, ale mám na mysli takového účastníka, který to myslí 

vážně s nalezením spravedlnosti v rozumné době) byl do jisté míry zvýhodněn v řízení. Naopak 

účastník nepoctivý, často zastoupený advokátem, který těží z všeobjímající procesní poučovací 

povinnosti soudu a snaží se využít prostor v procesu pouze pro úhybné manévry a oddálení 

konečného rozhodnutí, by měl být znevýhodněn. Znovu říkám, nerad bych se teď pohyboval na 

poli ústavně právních rozměrů a zásady rovnosti stran, ale můj selský rozum mi tak 

 
63 KARFÍKOVÁ, M. Výzvy, které se neodmítají, časopis SOUDCE č. 9/2016, vydala Soudcovská unie ČR ve 
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našeptává. Je otázkou, zdali bychom v tomto kontextu neměli uvažovat o zakázání poučovací 

povinnosti ve vztahu k účastníku zastoupenému advokátem. Když jsem se pokoušel před třemi 

lety vysvětlit na Slovensku svým kolegům, jaká že je to poučovací povinnost podle §118a 

o.s.ř., a že poučení mají dostat i účastníci zastoupení profesionálem, tak se mi to nepodařilo. 

Na Slovensku si totiž zakázali podobné poučování již před řadou let, ačkoliv i u nich platí 

nadále, ač ve velmi pozměněné podobě, občanský súdny poriadok, tedy zákon č. 99/1963 

Z.z..“64 (Poznámka – zákon č. 99/1963 Z.z. občanský súdny poriadok byl na Slovensku 

derogován ke dni 30. 6. 2016 a s účinností od 1. 7. 2016 nahrazen zákonem č. 160/2015 Z.z.- 

civilný sporový poriadok.) 

Poučuje-li soud dle ustanovení § 118a o.s.ř., není toto poučení ještě spojeno 

s poučením o zákazu novot pro případ odvolacího řízení. Stejně postupuje soud v případě, že 

účastník dosud nenavrhl důkazy k prokázání všech svých sporných tvrzení, s poučením pro 

případ, že účastník této výzvě nevyhoví a neunese tak důkazní břemeno – ustanovení §118a 

odst. 3 o.s.ř. Je třeba říci, že výzva dle ustanovení § 118a o.s.ř. je zcela konkrétní, adresná a je 

spojena s lhůtou, ve které je třeba výzvu splnit, a to na rozdíl od poučení dle § 118b o.s.ř. 

(vlastní koncentrace řízení) a poučení dle § 119a odst. 1 o.s.ř. (poučení o neúplné apelaci 

v odvolacím řízení). „Poučení dle § 118a odst. 1-3 o.s.ř. je svým obsahem adresnou výzvou 

účastníku k doplnění buď konkrétních tvrzení, nebo důkazů, jestliže by pro jejich neuvedení 

měl být ve sporu neúspěšný pro neunesení povinnosti tvrzení nebo povinnosti důkazní 

(…)Naproti tomu poučení podle § 118b a § 119a odst. 1 o.s.ř. není adresnou výzvou účastníku 

k uvedení tvrzení nebo důkazů, které doposud v řízení uvedeny nejsou, ale pouze obecným 

ohlášením koncentrace řízení a neúplné apelace s informací o tom, kdy a za jakých podmínek 

koncentrace řízení a neúplná apelace nastoupí. Na tuto výzvu účastník žádným způsobem 

reagovat nemusí, nýbrž může, přičemž možnost reakce v těchto případech mu musí být 

soudem umožněna s případnou reakcí účastníka na takové poučení, což je obsaženo právě 

v protokolu o jednání.“65 

Předmětem mnoha soudních sporů byl i vztah poučení dle § 118a o.s.ř. a koncentrační 

důsledky poučení dle § 118b o.s.ř. Tedy zda soud může poučit dle §118a o.s.ř., ačkoliv již 

bylo řízení koncentrováno. Judikatura se jednoznačně přiklonila k tomu, že navzdory poučení 

dle § 118b o.s.ř. může soud vyzvat účastníka dle § 118a o.s.ř. avšak striktně trvá na dodržení 

lhůty k doložení skutečností, tj. k tvrzením a důkazům předložených po marném uplynutí této 
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lhůty nelze přihlížet. „Pokud nebylo účastníku řízení poskytnuto poučení podle ustanovení 

§118a odst. 1 a odst. 3 o.s.ř. před koncentrací řízení, ačkoli se tak stát mělo, nebrání 

ustanovení § 118b odst. 1 o.s.ř. tomu, aby tyto skutečnosti vylíčil, resp. aby označil důkazy 

potřebné k prokázání svých skutkových tvrzení i poté, kdy došlo ke koncentraci. V rozsahu, 

v němž skutková tvrzení a důkazy doplňuje jedna strana sporu i poté, co nastala koncentrace 

řízení, může doplnit tvrzení a označit důkazy i strana druhá.“66 V daném případě se jednalo o 

to, že prvoinstanční soud neshledal potřebu žalobkyni poučit dle § 118a o.s.ř., neboť její 

žalobě, tak jak byla podána zcela vyhověl. K podání odvolání žalované odvolací soud 

rozsudek změnil, a to tak že žalobu zamítl a přiznal žalované náhradu nákladů řízení. 

K dovolání žalobkyně bylo rozhodnutí odvolacího soudu zrušeno a vráceno mu k dalšímu 

řízení, když dovolací soud rozhodl, že „Žalobkyni se tohoto poučení nedostalo jen proto, že 

soud prvního stupně zaujal pro ni sice příznivý, leč z pohledu odvolacího soudu nesprávný 

právní názor. Poučovací povinnost dle § 118a o.s.ř. je vybudována na objektivním principu. 

Znamená to, že poskytnutí potřebného poučení není závislé na tom, zda se soud prvního 

stupně o potřebě poučení vůbec dozvěděl. Nebylo-li účastníku potřebné poučení poskytnuto, 

ačkoliv se tak mělo z objektivního hlediska stát, došlo i v tomto případě k porušení ustanovení 

§ 118a o.s.ř. a řízení před soudem prvního stupně je z tohoto důvodu vždy postiženo vadou; to 

platí i tehdy, jestliže poznatky o tom vyšly najevo až v odvolacím řízení. Sám odvolací soud je 

v systému neúplné apelace výrazně omezen v možnosti zjednat nápravu v uvedeném směru 

jinak než kasací rozhodnutí soudu prvního stupně - ať již tím, že by příslušné poučení poskytl 

žalobkyni sám, nebo tím, že by přihlédl k novým žalobním tvrzením, jež žalobkyně uplatnila 

v odvolacím řízení - v důsledku úpravy obsažené v § 213 odst. 3 o.s.ř.“67 Nejvyšší soud 

v daném případě uzavřel, že odvolací soud mohl prvoinstanční rozhodnutí změnit toliko 

tehdy, pokud by žalobkyni marně uplynula lhůta ve výzvě dle § 118a o.s.ř., resp. pokud by 

žalobkyně na tuto výzvu nereagovala.  

Vztah ustanovení § 118a o.s.ř. a 118b o.s.ř. ve vztahu k lhůtě k doplnění tvrzení 

a označení důkazů, resp. povinnost soudu vyzvat účastníka nejen k doplnění tvrzení 

a označení důkazů, ale též povinnost soudu poučit účastníka o procesních následcích 

nesplnění povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní byla též předmětem dovolacího řízení. 

Nejvyšší soud ČR judikoval, že k tvrzením a důkazům poskytnutým po lhůtě stanovené ve 

výzvě dle § 118a o.s.ř. se nepřihlíží, avšak zároveň jasně stanovil vztah poučení soudu o 

povinnosti tvrdit a především označit důkazy k prokázání těchto tvrzení, které musí jít ruku 
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v ruce s poučením o procesních následcích nesplnění této výzvy. „Poučení, které je neúplné, 

je poučením nedostatečným. Poskytnutí nedostatečného poučení je z hlediska procesních 

důsledků třeba klást naroveň situaci, kdy poučení nebylo dáno vůbec. I v takovém případě se 

proto uplatní závěr, podle něhož nebylo-li účastníku řízení poskytnuto poučení podle 

ustanovení § 118a odst. 1 a odst. 3 o.s.ř. dříve, než nastala koncentrace řízení, nebrání 

ustanovení § 118b odst. 1 o.s.ř. tomu, aby účastník tyto skutečnosti vylíčil, resp. aby označil 

důkazy potřebné k prokázání svých skutkových tvrzení i poté, kdy koncentrace nastala.“68 

Zvláštní situace nastává v případě, že soud dojde k závěru, že věc lze posoudit po 

právní stránce odlišně od právního názoru účastníka, což se stává relativně často např. 

v případech náhrady škody, kdy účastník se domáhá náhrady škody na základě jedné skutkové 

podstaty, ale soud je toho názoru, že je třeba posoudit předmětnou věc podle jiné skutkové 

podstaty (§ 118a odst. 2 o.s.ř.). Soud účastníka poučí o svém jiném právním názoru, a zároveň 

jej poučí, jak má doplnit svá tvrzení, popř. navrhnout důkazy k prokázání svých tvrzení, a to 

obdobně, jak bylo v předchozím odstavci popsáno (§ 118a odst. 2 o.s.ř.). I v případě, že 

tvrzení účastníka a jím navržené důkazy jsou dostatečné k jinému právnímu posouzení, je 

soud povinen účastníka poučit o svém jiném právním názoru, aby tento jiný právní názor 

nepřekvapil účastníka až v rozhodnutí (zákaz překvapivých rozhodnutí), ale je třeba 

diversifikovat případy, kdy je třeba doplnit tvrzení a označit důkazy k možnému jinému 

právnímu posouzení soudem a případy, kdy je bez ohledu na právní náhled kohokoliv 

skutkový stav jasný a uvedeného poučení není třeba. „Účastníci nesmí být zaskočeni možným 

jiným právním posouzením věci soudem, aniž by jim bylo umožněno tvrdit skutečnosti 

významné z hlediska právního názoru soudu a nabízet k jejich prokázání důkazy. Povinnost 

tvrzení a povinnost důkazní jsou procesními povinnostmi, o kterých musí soud, je-li toho 

třeba, účastníky poučit. Poučení podle ustanovení § 118a o.s.ř. přichází v úvahu tehdy, 

jestliže účastníky uvedená tvrzení či navržené důkazy nepostačují k tomu, aby byl objasněn 

skutkový stav věci; nemá místo tam, kdy by soud poskytoval návod, co by účastník měl nebo 

mohl dělat, aby dosáhl žádaného účinku.“ 69 Uvedené rozhodnutí opět naráží na skutečnost, 

že hranice mezi soudní ochranou práva, jeho poučovací povinností, zásadou rovnosti práv 

účastníků a projednací zásadou ovládající sporné řízení je velmi tenká. Nakolik má být soud 

jakousi právní poradnou účastníkům? Ohledně hmotného práva určitě ne, ale vzhledem 

k provázanosti hmotného a procesního práva, se ona pomyslná čára vede velmi obtížně. „ O 

procesní poučení nepůjde tehdy, pokud by v rámci poučovací povinnosti soud poučoval 
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účastníky o možném výkladu hmotného práva, např. o tom, kdo je či není aktivně či pasivně 

legitimován. Takovým poučením by porušil zásadu rovnosti účastníků. V dané věci měl soud 

prvního stupně k dispozici úplné vylíčení právně významných skutečností i důkazy k jejich 

prokázání a poučení dle ust. § 118a odst. 1 a 3 o.s.ř. nebylo zapotřebí. Na místě by nebylo ani 

poučení dle ust. § 118a odst. 2 o.s.ř., neboť pro odlišný právní názor soudu nebylo třeba 

doplňovat vylíčení rozhodných skutečností a provádět další dokazování. Poučovací povinnost 

soudu nelze vykládat jako nárok účastníků obeznámit se s právním názorem soudu v případě 

kterýchkoli odlišností za jakýchkoli podmínek.“70 

Poněkud diskutabilní je ustanovení § 118a odst. 4 o.s.ř., dle něhož je soud povinen 

poučit účastníka i o jeho jiných procesních právech a povinnostech, avšak jen v případě, že 

účastník není zastoupen advokátem nebo notářem. Sice je jasný úmysl zákonodárce, tedy 

vyvažovat eventuelní nerovnost mezi účastníky, podle toho jsou-li profesionálně zastoupeni či 

nikoliv, ale tento absolutní zákaz v případě profesionálního zastoupení může způsobovat 

nerovnost na druhou stranu, když ani advokátský průkaz není stoprocentní zárukou orientace 

advokáta v dané problematice, a to jak hmotněprávní, tak procesněprávní. „Neméně důležitou 

skutečností je, že všichni účastníci řízení byli zastoupení advokátem, tedy právním 

profesionálem, který poskytuje svým klientům právní služby. Jelikož značná část agendy 

advokáta spočívá v zastupování účastníků před soudem, lze po advokátech vyžadovat 

odpovídající znalost procesního práva. To se projevuje v rámci poučovací povinnosti nejen po 

stránce kvantitativní, tedy že jen osoba advokátem nezastoupená má právo být více v civilním 

soudním řízení poučována (§118a odst. 4 o.s.ř.), ale i po stránce kvalitativní, tedy že lze 

předpokládat, že advokát poučení soudu porozumí. Ačkoliv je tato skutečnost explicitně 

vyjádřena až v § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bez pochyby se požadavek 

profesionality uplatňoval již dříve.“71 

Lze uzavřít, že poučení dle § 118a o.s.ř. je vždy spojeno s jednáním ve věci, tedy 

a contrario nelze poskytnout toto poučení mimo jednání. Je proto otázkou nakolik případná 

(až legální?) je písemná výzva k doplnění tvrzení a označení důkazů, a to v rámci přípravy 

jednání. Nenašla jsem v odborné literatuře ani judikatuře vztah mezi výzvou dle § 118a o.s.ř. 

a tzv. jinými vhodnými opatřeními dle § 114a odst. 2 písm. f) o.s.ř., v rámci nichž je výzva 

dle §118a o.s.ř. zasílána. Lze říci, že výzvu k doplnění tvrzení a označení důkazů dle 

ustanovení § 118a o.s.ř. v písemné podobě soudní informační systém zná, a je zhusta 

využívaná, je však otázkou, zda uvedený nedostatek, nedostatečně tvrzený a doložený 
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skutkový stav, nesvědčí spíše pro nařízení přípravného jednání dle § 114c o.s.ř. Dále 

z uvedeného je třeba vyvodit, že nejsou-li žalobní tvrzení doplněny a důkazy označeny, 

v žádném případě se neuplatní výzva dle ustanovení § 115a o.s.ř., tedy zda účastníci souhlasí 

s rozhodnutím věci při jednání, neboť zamítnout žalobu zcela nebo i jen částečně, lze toliko 

po poučení dle § 118a o.s.ř. Otázkou je, zda ustanovení § 118a o.s.ř. umožňuje písemnou 

výzvu, tj. odročit nařízené jednání a písemně účastníka vyzvat, nebo žalobu zamítnout 

v případě, že účastník se sám předem omluvil z jednání, případně jeho právní zástupce 

s odkazem např. na nenavyšování náhrady nákladů řízení, a jednalo se proto v jeho 

nepřítomnosti, avšak soud mu pro jeho nepřítomnost nemohl poskytnout patřičné poučení dle 

§ 118a o.s.ř. Uvedenou problematikou se k odvolání žalobce zabýval Městský soud v Praze, 

co by soud odvolací, který dovodil: „Avizuje-li účastník předem, že má být jednáno ve 

sporném řízení v jeho nepřítomnosti a k nařízenému jednání se nedostaví, vystavuje se riziku, 

že v případech, kdy vyvstane potřeba jeho poučení podle ustanovení § 118a o.s.ř., které je 

zásadné spojeno s jednáním ve věci, nastane bez tohoto poučení zákonná koncentrace řízení 

ke konci prvního jednání. Neunáší-li takto neaktivní účastník důkazní břemeno, bude 

odsouzen k neúspěchu a s ohledem na nastalou koncentraci řízení a zásadu neúplné apelace 

se nemůže až na výjimky dovolat dalších důkazů ani v odvolacím řízení.“ 72 Lze konstatovat, 

že odvolací soud setrval na projednací zásadě, zásadě ústnosti a kontradiktornosti, které 

ovládají sporné řízení, a dle kterých odpovědnost za výsledek sporu záleží na aktivitě stran 

sporu, a které jsou v souladu s dosavadní judikaturou jak Nejvyššího soudu, tak Ústavního 

soudu. „Ustanovení § 118a o.s.ř. upravuje jen poučovací povinnost soudu při jednání. 

Znamená to, že účastník, který se nedostavil k jednání a včas nepožádal z důležitého důvodu o 

odročení, tím soudu znemožnil, aby mu soud poskytl poučení podle ustanovení § 118a o.s.ř., 

jestliže soud projednal věc v nepřítomnosti takového účastníka, v souladu s ustanovením § 

101 odst. 3 o.s.ř. Nemohl-li soud poskytnout účastníku poučení podle ustanovení § 118a o.s.ř. 

proto, že se účastník nedostavil k jednání, není oprávněn ani povinen mu sdělovat potřebná 

poučení jinak a není ani povinen jen z tohoto důvodu odročovat jednání. 73 Je třeba říci, že 

odvolací soud se pozastavil nad počínáním advokáta žalobce, ocitoval dřívější nálezy 

Ústavního, resp. Nejvyššího soudu ČR, a připomenul žalobci jeho odpovědnost za výsledek 

sporu, čímž se znovu dostáváme k otázce profesionality, znalosti procesních předpisů a 

především vztahu hmotného a procesního práva advokáty. „(… )Na tom nic nemění 

skutečnost, že zástupce žalobce (stejně jako žalobce) sídlí na území Slovenské republiky, 
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neboť existuje možnost substituce u jednání a při dnešní dopravní dostupnosti není jistě 

nepřiměřené od profesionálního poskytovatele právních služeb žádat, aby jednu ze svých 

základních procesních povinností splnil, dostavil se k jednání a při něm adekvátně reagoval. 

Chování advokáta, který podá u soudu žalobu, a následně jen avizuje, že má být konáno 

v jeho nepřítomnosti (ostatně, nedostavil se ani k jednání odvolacího soudu), nelze považovat 

v duchu zásady „spravedlnost náleží jen bdělým“, kterou opakované připomíná i Ústavní 

soud ve svých rozhodnutích – zvláště, koná-li se řízení podle procesních pravidel jiného 

státu.“74 Lze konstatovat, že výše uvedený advokát podcenil rozdíl(y) mezi „běžným“ 

platebním rozkazem vydaným dle české právní úpravy a evropským platebním rozkazem (v 

řízení šlo o evropský platební rozkaz), včetně poskytnutého poučení. V rámci tradičního 

rozkazního řízení dle § 172 a násl. o.s.ř., předchází vydání platebního rozkazu „skutkoprávní“ 

přezkum žaloby a předběžné právní posouzení věci, a v těchto případech po případném 

zrušení platebního rozkazu pro jeho nedoručení ve většině případů dochází k vydání výzvy 

dle § 115a o.s.ř. , tj. zda účastníci souhlasí s vydáním rozhodnutí bez jednání, s možností fikce 

doručení, a následném rozhodnutí věci bez jednání, tj. vyhlášení rozsudku, kterým se zcela 

vyhovuje žalobě. Evropský platební rozkaz je však vydáván pouze na základě tvrzení žalobce 

(německý princip platebního rozkazu) a v případě podání odporu se teprve věc dostává do 

sporného řízení, pokud to žalobce pro tento případ nevyloučil (čl. 16 odst. 1 Nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady č. 1896/2006 ze dne 12.prosince 2006 o evropském platebním 

rozkazu). Tedy řízení o evropském platebním rozkazu není součástí řádného sporného řízení, 

jako v případě českého rozkazního řízení, kdy z rozkazního řízení následné nalézací řízení 

vychází, resp. je jeho součástí. V případě evropského platebního rozkazu je až odporem proti 

němu zahájeno řádné sporné řízení, kde je třeba v souladu se zásadou kontradiktornosti tvrdit 

a označovat důkazy ke svému tvrzení, resp. pak následuje standardní řízení dle procesního 

práva členské země EU, kde byl návrh na vydání evropského platebního rozkazu vydán. 

V případě podání odporu proti platebnímu rozkazu dle o.s.ř. následuje nařízení jednání dle 

ustanovení § 174 odst. 2 o.s.ř., případné poučení dle § 118a o.s.ř. a rozhodnutí ve věci. O 

platebním rozkazu i evropském platebním rozkazu pak pojednám podrobněji níže.  

Lze uzavřít, že velmi podrobně a komplexně se vztahem výzvy dle § 118a o.s.ř., resp. 

k charakteru této výzvy, a § 119a o.s.ř. (poučení o neúplné apelaci) zabýval ve svém nálezu 

Ústavní soud ČR, který dovolil, že procesní nedostatek spočívající v absenci výzvy dle § 118a 

o.s.ř. je zároveň zásahem do základních lidských práv a svobod, konkrétně do čl. 36 odst. 1 
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Listiny základních práv a svobod (právo na soudní ochranu). „Ustanovení § 118a o.s.ř. slouží 

k tomu, aby soud mohl získat dostačující podklad pro vydání rozhodnutí ve věci (úplná 

skutková tvrzení), pokud dospěje k závěru, že účastník nevylíčil všechny rozhodné skutečnosti 

nebo je vylíčil neúplně (… )předseda senátu jej vyzve, aby svá tvrzení doplnil, a poučí jej, o 

čem má tvrzení doplnit a jaké by byly následky nesplnění této výzvy(… )Nelze připustit, aby 

soud nedal účastníkovi možnost chybějící skutečnosti vysvětlit nebo doplnit. Pouze v případě, 

že účastník i přes poučení soudu požadované skutečnosti nedoplnil, může soud prohlásit, že 

účastník neunesl břemeno tvrzení. Citovaná ustanovení dále slouží k zajištění předvídatelnosti 

rozhodnutí soudu, což je jedna z významných zásad, na nichž stojí soudní proces. Je 

nepochybné, že předvídatelné může být jen takové rozhodnutí, kterému předchází 

předvídatelný postup soudu v řízení. Ze zákona jasně vyplývá, že účastníci nesmí být 

zaskočeni jiným právním posouzením věci soudem, aniž by jim bylo umožněno uvést 

skutečnosti, které jsou, podle názoru soudu, pro rozhodnutí významné a navrhnout k jejich 

prokázání důkazy (…)“75 Je třeba říci, že Ústavní soud v nadepsané věci odmítl formalistický 

postup obecných soudů, jasně judikoval, že výzva dle § 118a o.s.ř. je zcela konkrétní výzvou 

(na rozdíl od poučení dle § 118b o.s.ř. o koncentraci řízení a poučení dle § 119a o.s.ř. o 

režimu neúplné apelace odvolacího řízení). A obsah poučení včetně poučení o následcích 

nesplnění uvedené výzvy by měl být zachycen v protokole o jednání – jen tak je poučení 

přezkoumatelné, resp. lze posoudit, zda obecné soudy správně interpretovaly a aplikovaly 

ustanovení § 118a o.s.ř. a nezasáhly tak do práva účastníka na soudní ochranu dle čl. 36 

Listiny základních práv a svobod. „Obecné soudy tím, že neumožnily stěžovateli, aby v žalobě 

tvrzené skutečnosti, o kterých měl soud pochybnosti, doplnil a prokázal, porušily nejen 

ustanovení § 118a o.s.ř., ale zároveň i právo stěžovatele na spravedlivý proces ve smyslu čl. 

36 odst. 1 Listiny, neboť mu svým postupem neposkytly dostatečnou soudní ochranu a zároveň 

porušily významnou zásadu předvídatelnosti soudního rozhodnutí.“76 

2.2.2. Následky opožděného tvrzení a opožděně navržené důkazy  

Tvrdit rozhodné skutečnosti a navrhovat důkazy k jejich prokázání může účastník jen 

do skončení přípravného jednání a nebylo-li provedeno, tak do skončení prvního jednání ve 

věci, eventuelně v dodatečné lhůtě poskytnuté soudem k žádosti účastníka řízení. K později 

uvedeným rozhodným skutečnostem a označeným důkazům nesmí soud přihlížet, ledaže jimi 

má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků a tyto skutečnosti 
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nastaly po přípravném jednání, a v případě, že přípravné jednání nebylo provedeno, tak po 

skončení prvého jednání ve věci, případně tyto skutečnosti nemohl účastník bez své viny včas 

uvést. Totéž platí o skutečnostech a důkazech, k jejichž doplnění byl účastník vyzván dle § 

118a odst. 1 až 3 o.s.ř., kdy marně uplynula soudem stanovené lhůta k jejich doplnění (§ 118a 

odst. 1 o.s.ř.). 

Co ale nastává v případě, že došlo ke zkoncentrování řízení a poté byla připuštěna 

změna žaloby dle § 95 o.s.ř ?  Na zkoncentrování řízení dle § 118a odst. 1o.s.ř. změna žaloby 

nemá vliv, neboť soud změnu žaloby nepřipustí, nelze-li vycházet z podkladů řízení o 

dosavadním návrhu (§ 95 odst. 2 o.s.ř.). Jiná situace však nastává, dojde-li k přistoupení 

účastníka nebo dokonce k záměně účastníka dle § 92 o.s.ř., když vzhledem k tomu, že těmto 

novým účastníkům řízení se žádného poučení soudu ohledně tvrzení rozhodných skutečností a 

navrhování důkazů nedostalo a trvat na tom, že ani v tomto případě nelze poskytnout 

dodatečnou lhůtu, by znamenalo porušení práva na spravedlivý proces těchto nových 

účastníků, přestože v případě záměny účastníka platí § 107 odst. 4 o.s.ř., tj. že účastník 

vstupující do řízení namísto dosavadního účastníka musí přijmout stav řízení, jaký je tu 

v době jeho vstupu do řízení. Pro tento případ platí, že nově přistoupivší účastníci mají 

povinnost tvrdit a označit důkazy do konce prvního jednání ve věci, které se konalo s těmito 

novými účastníky, a o této procesní povinnosti, stejně jako o následcích nesplnění této 

procesní povinnosti musí být poučeni již v předvolání k tomuto jednání (§ 118b odst. 2 o.s.ř.).  

V případě, že účastníci nebyli řádně poučeni o povinnosti tvrdit rozhodné skutečnosti 

a označit důkazy k jejich prokázání, stejně tak absentovalo-li poučení o následcích spojených 

s nesplněním těchto povinností, neplatí omezení stanovené předcházejícími dvěma odstavci 

(§ 118b odst. 1,2 o.s.ř.) ohledně lhůty ke splnění, a účastníci mohou tvrdit rozhodné 

skutečnosti a navrhovat důkazy k jejich prokázání minimálně po celou dobu prvoinstančního 

řízení (§ 118b odst. 3 o.s.ř.). Na tomto místě nelze než připomenout výrok významné české 

procesualistky: „Je s podivem, jak je vždy znovu zákonodárce (autor návrhu) přesvědčen, že 

to v každém případě poběží tak hladce, ale ve skutečnosti pak tomu tak není.“77 

2.2.3. Poučovací povinnost dle § 118b o.s.ř. – zákonná koncentrace řízení 

Ustanovení § 118b o.s.ř. představuje formální poučení o zákonné koncentraci řízení, 

tj. kterým okamžikem zákonná koncentrace řízení nastává, a to ve věcech, kde bylo 

provedeno přípravné jednání skončením tohoto jednání, resp. uplynutím lhůty soudem 

poskytnuté k doplnění tvrzení o rozhodných skutečnostech a označení důkazů případně ke 

 
77 WINTEROVÁ, A.,: Nad perspektivami českého civilního procesu., Právní rozhledy 19/2008, s. 706  
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splnění dalších procesních povinností. Ve věcech, kde nebylo provedeno přípravné jednání, 

pak nastává zákonná koncentrace řízení skončením prvního jednání ve věci, resp. též 

uplynutím lhůty k doplnění tvrzení a označení důkazů – tedy totožně jako v případě provedení 

přípravného jednání. Věta třetí § 118b odst. 1 o.s.ř. pak představuje legální zákaz soudci 

přihlížet k později tvrzeným skutečnostem a důkazům pozdě označeným, avšak s legálními 

výjimkami pro případ, že se jedná o pozdě uplatněné skutečnosti a důkazy, kterými má být 

zpochybněna věrohodnost provedených důkazů, a zároveň, které nastaly po provedení 

přípravného resp. prvního jednání ve věci nebo tvrzení a důkazy, které nemohl účastník bez 

své viny včas uvést, a nakonec ke skutečnostem a důkazům uvedeným poté, kdy byl některý 

vyzván k doplnění rozhodujících skutečností dle § 118a o.s.ř. Lze říci, že lze výjimky ze 

zákonné koncentrace řízení lišit na obecnou či generální výjimku, vždy spojenou s absencí 

poučení účastníka soudem a dále na typové, tj. ustanovením § 118b odst. 1 věta poslední o.s.ř. 

předvídané. „Generální (absolutní) výjimka z koncentrace řízení je logicky spojena 

s nesplněním poučovací povinnosti o nastoupení účinků koncentrace (ustanovení § 118b odst. 

3 o.s.ř.). Veškerá koncentrační omezení vyplývající z § 118b odst. 1,2 nenastávají, jestliže 

účastníci nebyli řádně poučeni. Již ve vztahu k přípravnému jednání (§ 114c o.s.ř.) jsme 

zdůraznili judikaturní směr, který v rámci předvídatelnosti postupu v řízení vyžaduje poučení 

jednak ve vztahu k předvolání k přípravnému jednání a jednak také při přípravném jednání 

(NS 31 Cdo 4616/2010, R 98/13). V rámci jednotného přístupu (bez ohledu na zákonný text, 

který výslovně poučení ve vztahu k prvnímu jednání nevyžaduje), pak judikatura vztáhla stejný 

princip i na první jednání závěrem, že poučení o tzv. koncentraci řízení a o jejich účincích se 

musí vždy dostat účastníkům jak předem (v předvolání k prvnímu jednání nebo k dalšímu 

jednání), neboť účastníkům je třeba dát s potřebným předstihem vědět o tom, do kdy mohou 

v řízení splnit svou povinnost tvrzení a důkazní povinnost, aby se i z tohoto hlediska mohli na 

jednání připravit, tak také při samotném jednání či dalšímu jednání, jehož skončením tzv. 

koncentrace řízení nastane, neboť je v zájmu právní jistoty a dalšího předvídatelného postupu 

řízení nezbytné, aby účastníci vždy – i s přihlédnutím k tomu, že doba, kdy nastane 

koncentrace řízení nemusí být vždy snadno stanovitelná – bez pochybnosti věděli o tom, že 

řízení bude zkoncentrováno a kdy k tomu dojde, a aby tomu mohli přizpůsobit svůj další 

postup v řízení.“78 

 
78 KRÁLÍK, M. a VAŠÍČEK, J.: § 118b (zákonná koncentrace řízení). In: LAVICKÝ, P. aj. Občanský soudní 

řád: Praktický komentář (Systém ASPI). Wolters Kluwer (cit. 2016-8-31). ASPI_IDKO99_p11963CZ. Dostupné 

v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
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Podle druhého odstavce citovaného ustanovení  je zachována  nastalá  koncentrace 

řízení pro případ připuštění změny žaloby, tzn., že pokud by nemohly být zachovány účinky 

nastalé koncentrace řízení, nemá soud případnou změnu žaloby připustit. Pro případ 

přistoupení dalšího účastníka a pro případ záměny účastníka řízení je zákonem stanoven 

okamžik koncentrace řízení vůči novým účastníkům, která nastává koncem prvního jednání 

ve věci, kterého se účastnili, s tím, že zároveň o tomto následku skončení jednání ve věci musí 

být poučeni již v předvolání k tomuto jednání.  

Ustanovení § 118b odst. 3 pak ukládá soudu povinnost poučit účastníky o následku 

koncentrace řízení skončením jednání ve věci již v předvolání k tomuto jednání.  

Srovnám-li znění § 114c odst. 4, 5 o.s.ř. a § 118b o.s.ř., nutně docházím k rozdílné 

právní úpravě pro případ přípravného jednání a prvního jednání ve věci. V rámci přípravného 

jednání zákon expressis verbis ukládá soudci povinnost účastníky poučit o nastalé koncentraci 

řízení skončením přípravného jednání. Ustanovení § 118b o.s.ř. naopak povinnost poučit 

účastníky v rámci prvního jednání soudci neukládá, avšak s ohledem na princip 

bezrozpornosti právního řádu jej dovodila judikatura, byť s tím mnozí nesouhlasí a hovoří o 

dvou typech zákonné koncentrace řízení, jistém zvýhodnění nových účastníků při přistoupení 

či záměně účastníka, spočívající v zákonem stanovené povinnosti soudu tyto nové účastníky 

poučit již v předvolání k jednání. „Z uvedeného je zřejmé, že zákon zde bezdůvodně 

diferencuje nejen mezi dvěma formami zákonných koncentrací, ale dokonce i mezi různými 

účastníky, popř. i mezi různými typy řízení.“79 

Rovněž ustanovení § 118b o.s.ř. nestanoví obligatorně účastnický návrh na poskytnutí 

dodatečné lhůty soudem, ani nestanoví maximální délku lhůty k doplnění tvrzení, resp. 

k označení důkazů. „Na rozdíl od právní úpravy koncentrace dle § 114c odst. 4 o.s.ř. však 

zákon nevyžaduje návrh účastníků řízení na poskytnutí této lhůty ani nestanovuje maximální 

délku jejího trvání. Soudci se tak alespoň částečně otevírá prostor pro jeho úvahu a možné 

určení délky lhůty dle konkrétních okolností a potřeb případu.“80 S uvedeným nelze než 

nesouhlasit, neboť onen tvrzený prostor pro volnou úvahu soudce by znamenal libovůli a 

zvýhodňování jednoho z účastníků, poskytnutí delší lhůty pak průtahy v řízení, což by 

v konečném výsledku znamenalo porušení principu rovnosti účastníků v řízení a práva na 

spravedlivý proces. Správně je tato situace praxí řešena pomocí analogie legis, tedy použitím 

ustanovení § 114c odst. 4 o.s.ř. i na případy prvního jednání ve věci dle § 118b o.s.ř, což bylo 

 
79 HAMUĹÁKOVÁ, K.: Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 

2010, s. 97 
80 HAMUĹÁKOVÁ, K.: Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 

2010, s. 95 
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potvrzeno i judikaturou (NS 31 Cdo4616/2010). A vzhledem k tomu, že mluvíme o civilním 

řízení sporném, je poskytnutí lhůty k doplnění tvrzení či označení důkazů dle § 118b o.s.ř. 

vždy spojena s účastnickým návrhem (na rozdíl od výzvy dle § 118a o.s.ř.). 

2.2.4. Poučovací povinnost dle § 119a o.s.ř. ve spojení s § 205a o.s.ř. – neúplná apelace 

odvolacího řízení 

 

Ustanovením § 119a o.s.ř. ve spojení s § 205a o.s.ř. bylo civilní odvolací řízení 

rozděleno na dvě nestejně velké části, totiž na odvolací řízení sporné, v němž se uplatní 

zásada neúplné apelace, tzn. s uplatněním zákazu novot v odvolacím řízení s taxativně 

stanovenými zákonnými výjimkami. „Neúplná apelace je systém, který klade na účastníky 

zvýšené nároky, neboť ti jsou povinni skutečnosti a důkazy, na kterých staví svou žalobu, resp. 

obranu proti ní, velmi dobře připravit, a to pod sankcí ztráty procesu.“81 Zákonodárce 

zavedením uvedené novely zamýšlel jednak zrychlení a zefektivnění civilního procesu 

sporného, tj. v případech, kde je spor plně v rukou účastníků, a to tím, že „odbřemení“ 

odvolací soudy řízeními, které mohou a mají projednávat a rozhodovat prvoinstanční soudy, 

resp. zamýšlel změnit přístup mnoha účastníků k prvoinstančním soudům, kdy tyto soudy 

prováděli jen jakési přípravné řízení, s tím, že finální rozhodnutí ve věci bude vyhlášeno až u 

odvolacího soudu, neboť až odvolací soud bude disponovat kompletním skutkovým a 

důkazním stavem projednávané věci. „Východiskem pro užití neúplné apelace v platné právní 

úpravě je zásada, že soud prvního stupně je instancí skutkovou, tj. instancí, u které mají být 

zásadně při jediném jednání provedeny všechny účastníky navržené důkazy potřebné 

k prokázání sporných právně významných skutkových tvrzení.“82 

Před vyhlášením rozhodnutí poučí soud přítomné účastníky, že rozhodné okolnosti 

a označit důkazy musí před tím, než ve věci vyhlásí rozhodnutí a k později uplatněným 

skutečnostem a navrženým důkazům soud nepřihlíží, leda za splnění podmínek § 205a o.s.ř. 

Poučení se týká toliko při jednání přítomným účastníkům řízení. „Pokud tedy účastníci nebyli 

přítomni na posledním jednání ve věci, soud nemá povinnost dostát tomuto závazku a takto 

nepoučený odvolatel nemůže v odvolacím řízení uplatnit nové skutečnosti a důkazy dle § 205a 

odst. 1 písm. e) o.s.ř., ledaže soud jednal v jejich nepřítomnosti v rozporu s § 101 odst. 3 

 
81 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání, Praha: Linde Praha, a.s. 2011, s. 422 
82 DRÁPAL, L., In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. §201 až 376. Komentář. 1.vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2009, s. 1638 
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o.s.ř.“83 Pro úplnost je nutno uvést, že logicky soud uvedenou povinnost nemá, rozhoduje-li 

s použitím postupu dle § 115a o.s.ř., tedy bez nařízení jednání ve věci.  

Do jisté míry nastává sporná situace v okamžiku, kdy se účastníci nedostaví 

k poslednímu jednání ve věci, avšak soud jednání odročí toliko k vyhlášení rozhodnutí, dle 

§ 156 odst. 2 věta za středníkem o.s.ř., které říká, že soud odročí jednání za účelem vyhlášení 

rozsudku maximálně na dobu deseti dnů s tím, že ustanovení § 119 odst. 2 a 3 o.s.ř. se 

nepoužijí, tedy o ustanovení § 119a o.s.ř. ani zmínka. Otázka tedy zní, je-li soud v případě, že 

se účastníci dostaví k jednání odročeném jen za účelem vyhlášení rozhodnutí, povinen tyto 

poučovat dle §119a o.s.ř., anebo, že tito účastníci dokonce přišli k jednání za účelem uplatnit 

nové skutečnosti důkazy v řízení?  S tím, že většina praxe je přesvědčena, že odročení jednání 

toliko za účelem rozhodnutí není odročením jednání, ale jiným soudním rokem, kde 

poučovací povinnost dle § 119a o.s.ř. nemá místo, avšak pro uvedené nesvědčí dikce zákona. 

„Pokud bychom vycházeli z argumentace ad absurdum, znamenalo by to dokonce pro soud 

splnit svoji poučovací povinnost dle § 119a o.s.ř. nikoliv v rámci posledního jednání, v němž 

došlo k dokazování, ale až v rámci jednání odročeného k vyhlášení rozhodnutí. To by ale 

samozřejmě bylo v rozporu se základními zásadami civilního procesu, a to se zásadou 

rychlosti a hospodárnosti řízení.“84 Uvedený problém do jisté míry řešil Nejvyšší soud České 

republiky, když konstatoval: „Usnesení o odročení jednání je usnesení, kterým se upravuje 

vedení řízení a soud jím není vázán. Jsou-li účastníci (nebo jejich zástupci) přítomni u 

prováděných důkazů, byť je prováděno i po vyhlášení usnesení o odročení, a mají-li možnost 

se k dokazování vyjádřit, popř. se znovu vyjádřit na závěr ke skutkové i právní stránce věci, 

nejsou jejich procesní práva zkrácena. Shledá-li tedy důvod pro takový postup, může i u 

jednání, u něhož původně hodlal jen vyhlásit rozhodnutí, provádět dokazování.“85 

Samozřejmě však následně vyvstává otázka řetězení poučovací povinnosti a jednání, resp. 

otázka možnosti reagovat na předložené nebo navrhované důkazy, kdy jedna strana se dostaví 

na poslední jednání ve věci a je poučena dle § 119a o.s.ř., druhá strana je u tohoto jednání 

nepřítomna, ale dostaví se na jednání odročeném k vyhlášení rozsudku a je jí po poučení dle § 

119a o.s.ř. umožněno uvést nové skutečnosti a navrhnout důkazy s tím, že pokud soud tyto 

navržené důkazy zamítne (a odůvodní), lze vynést rozhodnutí, v případě že soud tyto nové 

skutečnosti a důkazy připustí, je povinen jednání odročit za účelem provedení dalšího 

 
83 HAMUĹÁKOVÁ, K.: Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 

2010, s. 118 
84 HAMUĹÁKOVÁ, K.: Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 

2010, str. 119 
85 USNESENÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ze dne 25. 05. 2015, sp. zn. 26 Cdo 1196/2000 
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dokazování a následně k tomuto jednání řádně obeslat obě strany, neboť jinak by se soud 

dostal do kolize se zásadou rovnosti účastníků. Tím se nutně dostávám k ustanovení § 156 

odst. 2 věta prvá o.s.ř. – rozhodnutí se vyhlašuje bezprostředně po skončení jednání, a proto 

má-li soudce připraveno jednání tak, aby věc mohl rozhodnout, lze shora popsanou situaci 

lehce eliminovat.  

Neuvedou-li účastníci nové skutečnosti ani po poučení dle ustanovení § 119a odst. 1 

o.s.ř. a neoznačí-li důkazy, případně soud rozhodne o jejich neprovedení, jsou účastníci 

vyzváni k přednesení závěrečných návrhů, s tím, aby se též vyjádřili ke skutkové a právní 

stránce věci (§ 119a odst. 2 o.s.ř.). 

Uvedené ustanovení bylo do o.s.ř. zavedeno novelou č. 257/2000 Sb. se záměrem 

zavést pro odvolací řízení ve sporných věcech režim neúplné apelace (v tzv. nesporech, tj. 

v zákoně vyjmenovaných řízeních se princip neúplné apelace neuplatní, a to tam kde je řízení 

vedeno zásadou vyšetřovací), a tím řízení zrychlit, a to v daném případě vyloučením 

projednávání odvolání ve věcech, kde nebyly rozhodné skutečnosti řádně předneseny před 

první instancí. S neúplnou apelací v odvolacím řízení ve sporných věcech je nutně spojeno 

poučení soudu účastníkům, tedy stanovit poslední možnost uvést všechny rozhodné 

skutečnosti a označit důkazy předtím, než bude dokazování skončeno a soud přistoupí 

k závěrečným návrhům a samotnému rozhodnutí věci. Avšak v případech, kdy ve věci 

proběhlo více než jedno jednání a řízení často máme již zkoncentrováno ke konci přípravného 

resp., ke konci prvního jednání, které se ve věci konalo (pro úplnost připomínám, že v době 

přijetí tohoto novelizačního předpisu o.s.ř. znal i soudcovskou koncentraci řízení dle § 118c 

o.s.ř.), a to dle § 114c o.s.ř. resp. § 118b o.s.ř. jeví se uvedené ustanovení § 119a o.s.ř. jako 

přežité, resp. jako nesystémové. Poučení o neúplné apelaci by jistě šlo poskytnout účastníkům 

zároveň s poučením o koncentraci řízení. Pro úplnost lze říci, že ve většině soudních případů 

tomu tak je. K poučovací povinnosti soudu dle ustanovení § 119a o.s.ř.: „Jejím smyslem je 

poskytnout účastníkům ještě „poslední“ možnost ke splnění povinnosti tvrzení a důkazní 

povinnosti v řízení před soudem prvního stupně, neboť v odvolacím řízení to zásadně (kromě 

taxativně stanovených výjimek) není možné. Při tomto poučení musí předseda senátu 

respektovat, že podle ustanovení § 118b, 118c a 175 odst. 4 o.s.ř., věty první řízení bylo 

koncentrováno již dříve, a že možnost uvést v těchto věcech nové skutečnosti a důkazy vyplývá 

jen z výjimek v těchto ustanoveních obsažených.“86 

 
86 PARLAMENT ČR: Důvodová zpráva (volební období 1998-2002) k zákonu č. 257/2000 Sb., kterou se mění 

zákon č. 99/1963 Sb. 
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Ustanovení § 205a o.s.ř. pak opakuje poučení účastníků dle § 119a, totiž, že 

skutečnosti nebo důkazy neuplatněné před soudem prvého stupně jsou u odvolání proti 

rozhodnutí odvolacím důvodem jen tehdy, 

1. týkají-li se podmínek řízení, 

2. má jimi být prokázáno, že v prvoinstančním řízení došlo k vadám, které mohly mít 

za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, 

3. zpochybňují věrohodnost důkazních prostředků, na nichž spočívá rozhodnutí 

prvoinstančního soudu, 

4. má jimi být splněna povinnost tvrdit všechny významné skutečnosti nebo splnit 

důkazní povinnost, a to za předpokladu, že odvolatel pro nesplnění těchto 

povinností neměl ve věci úspěch, a že nebyl prvoinstančním soudem řádně poučen 

dle § 118a odst. 1-3 o.s.ř., 

5. absentovalo poučení dle § 119a o.s.ř., 

6. skutečnosti nastaly (vznikly) po vyhlášení (vydání) rozhodnutí prvoinstančního 

soudu. 

Z řečeného je zřejmé, že je třeba důsledně rozlišovat mezi skutečnostmi a návrhy na 

provedení důkazů od právního posouzení věci (právních námitek), resp. změny dosavadního 

procesního stanoviska účastníka, které v odvolacím řízení za předpokladu zachování stejného 

skutkového stavu lze. „Od tvrzení skutečností významných pro rozhodnutí o věci samé a od 

označování důkazů k prokázání tvrzení o skutečnostech významných pro rozhodnutí o věci 

samé je třeba důsledně odlišovat zejména projev účastníka, jímž vyjadřuje svůj žalobní 

požadavek nebo stanovisko k němu, jímž uplatňuje své procesní námitky, jímž shrnuje své 

návrhy učiněné za řízení, jímž se vyjadřuje k dokazování a ke skutkové a právní stránce věci 

nebo jímž sděluje svůj názor, jak má být věc soudem rozhodnuta. Protože tu nejde ani o 

projevy směřující k plnění povinnosti tvrzení, ani o plnění důkazní povinnosti, soud vždy 

přihlíží k těmto údajům, i když je účastník učinil až poté, co nastaly účinky tzv. koncentrace 

řízení.“87 V posledně citované věci šlo o spor advokáta s klientem o zaplacení právních služeb 

s tím, že nebyla sjednána smluvní odměna, ale odměna se řídila ustanoveními o mimosmluvní 

odměně advokáta dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. (dále jen AT). Žalovaná až v odvolání 

namítala, že jeden z účtovaných úkonů nebylo možné účtovat v režimu mimosmluvní odměny 

advokáta, a to právě za sepis dopisů v zastoupení klientem (nešlo o předžalobní výzvu, ale o 

žádost o restrukturalizaci úvěru), a tím též zpochybnila výši žalované sumy. Odvolací soud 

 
87 ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR ze dne 27. 02.2014 č.j. 33 Cdo 2763/2013 
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prvoinstanční rozsudek potvrdil s tím, že vzal za své skutková zjištění soudu prvého stupně a 

v režimu neúplné apelace nemohl než rozsudek potvrdit, neboť jde o nově tvrzenou 

rozhodnou skutečnost, existující ještě před vyhlášením rozsudku soudu prvého stupně, která 

zde nebyla uplatněna. Žalovaná proti uvedenému brojila dovoláním s odůvodněním, že nešlo 

o nepřípustné uplatňování novot v odvolacím řízení, ale v odvolacím řízení se žalovaná 

domáhala jiného právního posouzení věci (jiné aplikace právní normy), neboť žalovaná nijak 

nerozporovala existenci dopisu, resp. jeho vyhotovení a zaslání advokátem protistraně, ale 

nemožnost v režimu mimosmluvní odměny toto vyúčtovat klientovi, co by právní úkon dle § 

11 odst. 1 AT, když uvedená vyhláška v § 11 odst. 1 písm. i). AT zná pouze jednání 

s protistranou, které by mělo být osobní a mělo by v čase trvat. Sepsání jednoduchého dopisu, 

resp. žádosti samostatným úkonem dle odvolatele není. Dovolací soud proto uzavřel: 

„V projednávané věci odvolací soud v odůvodnění svého rozhodnutí výstižně vysvětlil princip 

neúplné apelace sporného řízení; závěry však vztáhl nikoliv na skutkové tvrzení, ale na 

námitku žalované týkající se právního posouzení zjištěného skutkového stavu. Žalovaná 

nevnesla odvoláním do řízení novou skutečnost (nezpochybnila, že žalobce vyhotovil a odeslal 

České spořitelně, a.s., dopis daného obsahu), nýbrž uplatnila svůj názor na to, jak by měl 

odvolací soud úkon právní služby z pohledu vyhlášky č. 177/1996 Sb. posoudit. Námitka 

žalované je podřaditelná § 205 odst. 2 písm. g) o.s.ř., tedy odvolacímu důvodu nesprávného 

právního posouzení věci.“88 

  

 
88 ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR ze dne 27. 02.2014 č.j. 33 Cdo 2763/2013 
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2.3. Rozkazní řízení 

V rámci požadavku na zkrácení doby trvání civilního soudního řízení ve sporných 

věcech je zavedeno zkrácené „rozkazní“ řízení, kdy je buď vyhověno návrhu na vydání 

platebního rozkazu, nebo – je-li návrhem „prostá“ žaloba, je výsledkem přípravy jednání 

vydání rozkazu, co by specifického soudního rozhodnutí v určitých případech, když o 

rozdílech mezi jednotlivými rozkazy pojednám níže. Cílem rozkazního řízení je rychle a 

s minimálními náklady dosáhnout exekučního titulu vůči žalovanému. Pravidlem pro 

vydávání všech rozkazů bez výjimky je skutečnost, že se jedná o žaloby na peněžité plnění. 

Platební rozkaz v jiných případech nelze vydat. Dalším společným jmenovatelem u všech 

platebních rozkazů je skutečnost, že ono „žádoucí“ zkrácení soudního řízení spočívá v tom, že 

se jedná o vydání rozhodnutí bez jednání, bez dokazování, bez slyšení žalovaného, s obranou 

žalovaného odsunutou až na dobu po vydání platebního rozkazu. A naposledy posledním 

společným jmenovatelem všech rozkazů je skutečnost, že bez výjimky musí být doručeny do 

vlastních rukou žalovaného, bez možnosti náhradního doručení, a to i v případě doručování 

prostřednictvím veřejné datové sítě (jedinou výjimkou byla dříve možnost doručit správní 

příkaz toliko na fikci, což byla praxe umožněná zřejmě jen legislativním pochybením, resp. 

absencí zákonného ustanovení o vyloučení fikce doručení u správního příkazu. Trestní příkaz 

vždy musel být doručen do vlastních rukou). Nemožnost doručit platební rozkaz do vlastních 

rukou žalovaného způsobí vydání usnesení o zrušení platebního rozkazu pro nedoručení 

žalovanému a nařízení jednání ve věci. Pro úplnost je třeba dodat, že platební rozkaz je třeba 

nejen řádně doručit, a to obálkou tzv. typem II. tj. do vlastních rukou s vyloučením 

náhradního doručení (vhoz do schránky, uložení na poště, resp. na soudu., ale též je třeba 

řádné doručení žalovanému ověřit, neboť se stává, a to nikoliv výjimečně, že obálka 

s platebním rozkazem a žalobou uvnitř je vhozena do schránky, případně se vrátí nevyplněná 

doručenka, z které není patrno, kdo a kdy ji převzal. Dovolím si uvést jednu příhodu z praxe, 

kdy na doručence k platebnímu rozkazu byl vyplněn žalovaný coby příjemce písemnosti, 

s tím, že OP nemá… Jak tedy poštovní doručovatelka ověřila totožnost příjemce, nebylo 

známo, a proto byl platební rozkaz zrušen. 

Jednotlivé typy platebních rozkazů se liší v tom, do jaké míry probíhá skutkový 

přezkum žaloby soudem před vydáním platebního rozkazu, tedy přezkum oprávněnosti žaloby 

(návrhu) či,  zda je vydání rozkazu spojeno s čistě formálním přístupem soudu, tedy s tím, že 

tvrzení obsažená v návrhu jsou pro případ vydání rozkazu brána za nesporná, jak je tomu 

v případě evropského platebního rozkazu. Dále se jednotlivé rozkazy liší tím, jakým 

opravným prostředkem lze proti nim brojit – zda odporem nebo námitkami, a jaké důsledky 
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podání opravného prostředku má na vydaný platební rozkaz. Shodná je zásadně věcná 

příslušnost soudu, avšak s výjimkou směnečného a šekového rozkazu, k jehož vydání je vždy 

věcně příslušný krajský soud, v případě všech ostatních rozkazů je vždy místně příslušný 

okresní soud.  

Lze hovořit o dvou paralelních úpravách rozkazního řízení, tedy „českého“ rozkazního 

řízení, které je úzce spojeno s klasickým nalézacím řízením, a to minimálně v podobě jakési 

přípravy „vydání rozhodnutí“, tedy doplnění a opravy vad návrhu na vydání platebního 

rozkazu a následný skutkový přezkum žaloby. „Převažující náhled na rozkazní řízení jako na 

součást řízení nalézacího nicméně odpovídá českému konceptu, podle něhož smyslem 

civilního řízení je, aby soud iniciativně hledal a nalezl pravdu… Prvotním cílem českého 

civilního řízení (a tedy ani řízení rozkazního) nemůže být automatizovaná tvorba exekučních 

titulů, neboť soud má rozhodovat na základě objektivní, a nikoli žalobcem pouze tvrzené 

reality.“89 Lze uzavřít, že pro českou justici je nepřijatelné vydat rozhodnutí pouze na základě 

žalobcových tvrzení a jeho (žalobcova) právního posouzení dané věci, tedy pouze 

bezmyšlenkovitě tvořit exekuční tituly, byť ani českému právnímu řádu není tato tvorba 

exekučních titulů neznámá, tj. tvorba exekučních titulů, aniž by byla prověřena samotná 

kauza, a to např. v podobě notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti dle § 71b zákona 

č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti – notářský řád. Z české právní úpravy již byla 

odstraněna možnost exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti dle § 78 zákona č. 

120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) ve znění do 

01.01.2013. Tento notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je ex lege exekučním titulem, 

a je třeba vzít v úvahu tuto cestu v tom směru, že exekuční titul může být i v českém právním 

prostředí v soukromoprávních věcech vydám bez ingerence soudu. Minimálně se touto cestou 

obrací postavení účastníků řízení, kdy klasicky žalobce = věřitel a žalovaný = dlužník, avšak 

v tomto případě žalobce = dlužník, který se domáhá neplatnosti (jím učiněného právního 

jednání), žalovaný = věřitel. Podobným případem pak bylo vydávání rozhodčích nálezů ve 

spotřebitelských sporech, kdy rozhodčí smlouva byla zahrnuta přímo např. v úvěrové smlouvě 

a volba rozhodce závisela vždy na poskytovateli úvěru, což bylo shledáno v nesouladu 

s institutem ochrany spotřebitele. 

Na druhé straně v „evropském“ rozkazním řízení, je vydán evropský platební rozkaz 

bez skutkového přezkumu žaloby, pouze na základě tvrzení žalobce, což není prosto kritiky. 

„Je zřejmé, že existence dvou různých modelů rozkazního řízení v téže procesní úpravě působí 

 
89 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s. 19 
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kontraproduktivně a řízení znepřehledňuje. Prozkoumejme, zda je možné, aby česká 

jurisprudence přijala koncepci evropského platebního rozkazu za svůj a časem sjednotila 

procesní úpravu běžného rozkazního řízení s tímto novým institutem.“ 90 K tomu lze říci, že 

praxe stále více tíhne k tomu, že „český“ platební rozkaz je vydáván i v případech ne zcela 

zřejmého nároku žalobce na dané peněžité plnění (smluvní pokuty a různé poplatky 

v adhezních smlouvách, nepřiměřená výše úroků), avšak nadále setrvává na současném 

zasílání kvalifikované výzvy spolu s platebním rozkazem,  která však má být zasílána jen 

v případech svědčících žalobci bez pochybností, což dohromady v praxi vytváří jakýsi 

kompilát mezi evropským a českým pojetím rozkazního řízení,   následkem čehož je český 

platební rozkaz pojímán dokonce  čistě procesně, tedy platí římské: „Qui tacet consentire 

videtur ubi loqui potuit et debuit – Kdo mlčí, když mluvit mohl a měl, zřejmě souhlasí; 

formulace kanonického práva.“91 

Ve světle dvou přístupů k rozkaznímu řízení, byla v rámci elektronického rozkazního 

řízení řešena otázka (ale bylo by možné uvedenou kauzu vztáhnout i na klasické rozkazní 

řízení), nakolik je sám soud vázán vydáním platebního rozkazu, tedy, zda vydáním platebního 

rozkazu, tedy rozhodnutí, které může získat účinky rozsudku a způsobilého exekučního titulu,  

soud nevysílá žalobci zprávu, že jeho žaloba je v naprostém pořádku, žalobce dostál své 

povinnosti tvrdit rozhodné skutečnosti i své důkazní povinnosti.    Podstatou sporu byla 

skutečnost, že okresní soud primárně vydal elektronický platební rozkaz, který byl pro jeho 

nedoručení žalovanému zrušen, následně soud nařídil jednání ve věci, ke kterému se žalobce, 

sice s omluvou, ale nedostavil, načež byla žaloba v celém rozsahu zamítnuta s odůvodněním, 

že: „… stěžovatelka neprokázala uzavření smlouvy o zápůjčce (pozn. správně má být zjevně, 

že neprokázala uzavření smlouvy o úvěru), když z předložených důkazů nebylo vůbec zřejmé 

jakým způsobem stěžovatelka ověřila totožnost vedlejší účastnice řízení (z předložených 

důkazů vyplývá pouze, že podpis byl učiněn z určité IP adres a podpisový kód byl zaslán na 

určité telefonní čísla). Rovněž nebylo prokázáno, zda vůbec k poskytnutí půjčky došlo, neboť 

bylo uvedeno pouze číslo účtu, na který částka odešla, aniž by z něčeho vyplynulo, že šlo o 

účet vedlejší účastnice řízení.“ 92 Stěžovatelka rozhodnutí vytýkala, že rozhodl-li nejprve 

soud elektronickým platebním rozkazem, musel tvrzení a důkazy předložené stěžovatelkou 

soud považovat za dostatečná k vydání rozhodnutí o oprávněnosti žaloby.   Namítala porušení 

právní jistoty, excesivnost a nepředvídatelnost tohoto rozhodnutí, kterým bylo významně 

 
90 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s. 18 
91 KINCL, J., URFUS, V. SKŘEJPEK, M.: Římské právo. 1. Vydání. Praha:C.H.BECK, 1995, s. 359  
92 USNESENÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR  ze dne 27. 3. 2018 sp. zn. II. ÚS 3867/17-1 
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porušeno její právo na soudní ochranu. Ústavní soud nakonec její ústavní stížnost odmítl 

s tím, že: „Rozkazní řízení je zvláštní formou soudního řízení, v němž se nedokazuje ani 

neosvědčuje pravdivost žalobcem tvrzených skutkových okolností, přičemž soud jejich 

pravdivost ani nezkoumá, neboť nedisponuje žádným nástrojem, s jehož využitím by mohl 

pravdivost tvrzení prověřit. Soud pouze zjišťuje, zda existuje právní norma, o niž žalobce 

uplatněný nárok opírá, a zda skutkové okolnosti, jak jsou žalobcem vylíčeny, jeho tvrzené 

subjektivní právo skutečně zakládají.“93   Ústavní soud uzavřel, že nedostavením se 

k nařízenému jednání soud nemohl stěžovatelku poučit dle § 118a o.s.ř., a proto musí tato nést 

následky svého postupu v podobě zamítnutí své žaloby z důvodu neunesení důkazního 

břemene.   

2.3.1. Platební rozkaz 

Obecný platební rozkaz je zřejmě nejčastěji vydávaným rozkazem (vyjma 

elektronického rozkazu, který se však často nedaří doručovat žalovaným) v rámci civilního 

řízení. Původně byl zaveden pouze pro bagatelní spory, dnes je vydáván bez jakéhokoliv 

omezení výše peněžitého plnění. Všechny ostatní rozkazy mají svá omezení buď co do 

předmětu řízení (směnečný a šekový platební rozkaz), tak do částky předmětu řízení 

(elektronický platební rozkaz do částky 1 milion Kč). Obecný platební rozkaz nemá žádné 

omezení co do částky peněžního plnění, což bylo nezřídka kritizováno, jako například 

v případě vydání platebního rozkazu v částce v řádu miliard korun proti žalovanému podniku 

Čepro a.s. Jediným korektivem pro vydání platebního rozkazu je skutečnost, že jím musí být 

uplatněno právo na zaplacení peněžité částky, vyplývá-li z návrhu, že žalobci toto právo 

zřejmě svědčí. Soud může vydat platební rozkaz bez návrhu žalobce a bez slyšení žalovaného, 

tj. vlastní obrana žalovaného se přenáší do fáze po vydání rozhodnutí, za předpokladu, že byl 

žalovaným ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu podán odpor. Naopak, pokud 

soud má pochybnosti ohledně skutkových tvrzení, i v případě návrhu na vydání platebního 

rozkazu není povinen platební rozkaz vydat. „Rovněž soudci nic nebrání, aby namísto vydání 

platebního rozkazu nařídil ústní jednání (a tedy z vlastní iniciativy zahájil nalézací řízení), 

jestliže se domnívá, že petit nemá oporu ve hmotněprávních skutečnostech vylíčených 

v návrhu.“94 Což přichází v úvahu např. v případě neadekvátní smluvní pokuty, která je např. 

v rozporu s ochranou spotřebitele, případně v rozporu s dobrými mravy, nedostatečně 

prokázaný kauzální nexus u žalob na náhradu škody apod. I dle konstantní judikatury nadále 

 
93 USNESENÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR  ze dne 27. 3. 2018 sp. zn. II. ÚS 3867/17-1 
94 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s. 19 
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platí „Platebním rozkazem nelze vyřídit žalobu, v níž není jasně uveden skutkový podklad 

zažalovaného nároku jak co do vzniku pohledávky, tak i co do její splatnosti, výše úroků, 

doby, od které se úroky požadují, a vůbec co do všech složek, z nichž se žalobou uplatňovaný 

nárok vyvozuje.“95 Je však otázkou, zda za předpokladu splnění podmínek pro vydání 

platebního rozkazu soud je povinen vydat platební rozkaz na návrh či zda i v tomto případě 

platí, že soud může. „Názor, že v této situaci (tj. třebaže byly splněny zákonné předpoklady) 

není soud povinen žalobci vyhovět, nepovažujeme za správný. O.s.ř. sice stanoví, že soud 

„může“ vydat platební rozkaz, avšak nelze přehlížet, že civilní sporné řízení je ovládáno 

dispoziční zásadou. Soudu jistě náleží řídící úloha (vedení řízení), není však pánem sporu: 

spor náleží stranám. Dispoziční zásada přitom představuje specifické promítnutí autonomie 

vůle do sféry civilního procesu. …. Návrhu lze nevyhovět jenom tehdy, nejsou-li splněny 

předpoklady pro vydání platebního rozkazu. Jsou-li naopak všechny předpoklady splněny a 

žalobce výslovně navrhuje vydání platebního rozkazu, je soud dle našeho názoru povinen 

platební rozkaz vydat. Pokud by tak neučinil, porušil by dispoziční zásadu, ústavně 

garantovanou autonomii vůle (čl. 2 odst. 3 Listiny), jakož i princip rovnosti, a konečně 

princip předvídatelnosti práva.“96 S uvedeným nelze než souhlasit, nabízí se však otázka, 

podá-li žalobce návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, tento elektronický 

platební rozkaz byl vydán, avšak pro nedoručení žalovanému (v obvodu Okresního soudu 

v Mladé Boleslavi je fakticky doručeno cca 30% elektronických platebních rozkazů a zbytek 

je rušen, k tomu více v části 2.3.2.), je-li povinnost soudu následně vydat obecný, tj. nikoliv 

elektronický, platební rozkaz, aby autonomii vůle žalobce bylo učiněno za dost, či skutečnost, 

že elektronický platební rozkaz byl vydán a byl pro nedoručení žalovanému zrušen, opravňuje 

soud po zrušení elektronického platebního rozkazu nařídit hned jednání ve věci. Pro povinnost 

vydat v tomto případě „obecný“ platební rozkaz svědčí kromě autonomie vůle žalobce 

skutečnost, že k doručení „obecného“ platebního rozkazu se využívá více způsobů doručení, 

od doručování poštou (nikoliv hybridní), doručování prostřednictvím soudního doručovatele 

či justiční stráží, což je již spojeno s aktivním kladením dotazů soudu různým institucím ke 

zjištění pobytu žalovaného, např. žádost o prošetření pobytu, žádost poště, zda na uvedenou 

adresu dochází žalovanému zásilky, České správě sociálního zabezpečení, zda je žalovaný 

poživatelem nějakého důchodu či dávky a na jakou adresu jsou mu tyto vypláceny a dále 

žádost o sdělení zaměstnavatele žalovaného, přičemž všechny tyto činnosti nejen, že směřují 

k doručení platebního rozkazu, ale dále odstraňují pochybnosti o bydlišti žalovaného ve 

 
95 ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR ze dne 18. 06. 1954, sp. zn. Cz 213/54 
96 LAVICKÝ, P.: Komentář ASPI k § 172 o.s.ř. 
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smyslu o.s.ř., tedy např. pro případ, že je na místě vyslovit místní nepříslušnost daného soudu 

a postoupit věc jinému.  Zvláště ve světle judikatury, podle níž je nepřípustné vyslovovat 

místní nepříslušnost a postupovat věci jen na základě výpisu z centrální evidence obyvatel, 

resp. ke změně o.s.ř. došlo novelou o.s.ř. č. 296/2017 Sb. účinnou od 30. 09. 2017, kterou 

bylo toto kriterium, tedy evidovaný trvalý pobyt žalovaného, zavedeno, avšak i zde jako 

subsidiární po bydlišti žalovaného a po místě, kde se zdržuje s úmyslem zdržovat se zde 

trvale. Tedy nelze-li zjistit jeho bydliště či místo, kde se zdržuje s úmyslem zdržovat se zde 

trvale, resp. lze-li to zjistit jen s velkými obtížemi, uplatní se kritérium evidovaného pobytu 

v příslušném systému evidence obyvatel, když účelem je zamezit dlouhotrvajícím sporům 

ohledně místní příslušnosti ve věcech fyzických osob.  

Lze uzavřít, že na danou problematiku (tedy zda i po vydání elektronického platebního 

rozkazu má soud vydat „obecný“ platební rozkaz) není nahlíženo jednotně, když z praxe je 

známo, že soudci postupují po uvážení všech okolností případu, kdy se jeví s ohledem na 

nutnost doručení účelnější nařídit jednání s následným rozsudkem doručeným případně i na 

fikci doručení, či zda je ve věci znovu vydáván platební rozkaz.  

Návrhu na vydání platebního rozkazu lze buď zcela vyhovět, nebo jej nevydat. Je 

vyloučeno platebním rozkazem částečně vyhovět žalobci a částečně žalobu zamítnout, a to 

s odkazem na poučovací povinnost soudu dle § 118a a § 119a o.s.ř. Judikatura dovodila, že 

nelze bez součinnosti s žalobcem ani změnit solidární odpovědnost žalovaných navrhovanou 

v žalobě, na dílčí odpovědnost jednotlivých žalovaných (v případě plurality žalovaných), byť 

v případě standardního průběhu, tj. bez vydání platebního rozkazu toto lze. „Jestliže 

navrhovatel požadoval v návrhu na vydání platebního rozkazu, aby platební povinnost dvou 

(nebo více) odpůrců byla jim uložena společně a nerozdílně, nemůže se soud svým 

rozhodnutím odchýlit od návrhu a bez dalšího postupu v součinnosti s navrhovatelem uložit 

odpůrcům, aby navrhovateli zaplatili požadovanou částku bez uvedení jejich podílu na 

celkové platební povinnosti, ale ani s uvedením těchto podílů.“97 Není-li platební rozkaz 

vydán, soud nařídí jednání, a to bez zvláštního usnesení o zamítnutí návrhu na vydání 

platebního rozkazu. „Podle ustáleného výkladu přitom soud o nevyhovění návrhu na vydání 

platebního rozkazu zvláštní usnesení nevydává. Považujeme tento názor za sporný, neboť i 

návrh na rozhodnutí věci platebním rozkazem je návrhem, o němž by – jako o kterémkoliv 

 

97 ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR ze dne 27. 08. 1990, sp. zn. 3 Cz 62/90 
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jiném návrhu vzneseném v civilním řízení soudním - mělo být rozhodnuto.“98 Platebním 

rozkazem lze uložit žalovanému zaplacení v návrhu uvedené peněžní částky (pohledávku) a 

náklady řízení, s tím, že jen proti výroku o nákladech řízení lze podat odvolání (a to i 

žalobcem) a nikoliv odpor (návrhem na přiznání požadované částky náhrady nákladů řízení 

soud vázán není). Efektivitě a ekonomii civilního procesu je nesporně ku škodě skutečnost, že 

podat odvolání je možné i proti platebnímu rozkazu v bagatelních žalobách, tj. do 10 000 Kč 

jistiny (§ 202 odst. 2 o.s.ř.), tj. v praxi nastává dost často situace, že je ve věci vydán platební 

rozkaz, žalobce podá odvolání do výroku o nákladech řízení a primárně se čeká na doručení 

platebního rozkazu žalovanému. V případě doručení platebního rozkazu a nepodání odporu 

žalovaným (čímž by se platební rozkaz ze zákona rušil dle §173 odst. 2 o.s.ř.), následuje 

odvolací řízení ohledně nákladů řízení, přičemž lze konstatovat, že rozhodovací praxe 

odvolacího soudu je velmi nejednotná i ve věci náhrady nákladů řízení, a to zejména jde-li o 

aplikaci § 14b vyhlášky č. 177/2996 Sb. (advokátní tarif) - tzv. snížená odměna advokáta a 

paušální náhrada nákladů ve formulářových žalobách. Pokud však platební rozkaz není 

doručen, k podanému odvolání se nepřihlíží, platební rozkaz je zrušen dle § 173 odst. 2 o.s.ř. 

a je buď nařízeno jednání, nebo častěji jsou účastníci řízení vyzváni, zda souhlasí 

s rozhodnutím věci bez nařízení jednání dle §115a o.s.ř., s tím že je rozhodnuto rozsudkem a 

jde-li o bagatelní věc není odvolání ani proti výroku o nákladech řízení přípustné. Trochu 

absurdní je skutečnost, že pod oběma rozhodnutími, tj. jak pod platebním rozkazem, tak pod 

rozsudkem je nezřídka podepsán týž člověk (soudce). 

Platební rozkaz nelze vydat v případě neznámého pobytu žalovaného (z důvodu 

vyloučení náhradního doručení u platebního rozkazu), kdy se jedná o trochu diskutabilní 

ustanovení, neboť žalobce je mimo jiné povinen v žalobě označit žalovaného adresou a soud 

až v rámci doručování vydaného platebního rozkazu zjistí, že žalovaný je neznámého pobytu, 

pročež vydaný platební rozkaz zruší a řízení pokračuje, a nelze vydat v případě doručování 

žalovanému do ciziny (§ 172 odst. 2 o.s.ř.), což je příležitost pro evropský platební rozkaz, u 

kterého tento limit není a jehož právní úprava se nachází v Nařízení EP a Rady (ES) č. 

1348/2006 ze dne 12. 12. 2006 o evropském platebním rozkazu, viz dále v textu. Pro úplnost 

uvádím, že na překážku je pouze doručení žalovanému do ciziny, v praxi se žalobci platební 

rozkazy do ciziny běžně doručují.  

V případě perfektního podání návrhu na vydání platebního rozkazu, tj. perfektní 

žaloby s připojenými listinnými důkazy, o nichž v okamžiku vydání platebního rozkazu není 

 
98 LAVICKÝ, P. aj. Občanský soudní řád: Praktický komentář (Systém ASPI). Wolters Kluwer (cit. 2016-8-31). 
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pochyb, zaplaceného soudního poplatku, přiložené plné moci zmocněnce či advokáta, 

případně kopie osvědčení o DPH a doložení písemné předžalobní upomínky dle § 142a o.s.ř. 

včetně podacího lístku eventuelně dodejky, je v případě našeho soudu (Okresní soud Mladá 

Boleslav) platební rozkaz vydán do týdne od podání návrhu. Připojí-li se ještě perfektní 

doručení platebního rozkazu spolu se žalobou žalovanému, a žalovaný nepodá proti 

platebnímu rozkazu odpor, stane se platební rozkaz pravomocným a vykonatelným do 

jednoho měsíce od podání návrhu na jeho vydání. 

Není-li podaný návrh perfektní jak co do skutkových tvrzení, tak do předložených 

listinných důkazů, případně je na straně žalobce prodlení s placením soudního poplatku, řízení 

se tím samozřejmě může značně prodloužit.  

Praxe dlouho nepřipouštěla vydávat platební rozkazy v pracovních věcech, tj. 

v jediném případě, kdy je k rozhodnutí v civilní věci a v první instanci příslušný senát, a to 

dle § 172 odst. 2 písm. a) o.s.ř. ve znění do 14. 05. 2006, což bylo odstraněno novelou o.s.ř. č. 

133/2006 Sb. „Zmíněná novela učinila z tohoto pravidla výjimku ve prospěch uplatnění 

nároku zaměstnance na pracovní odměnu vůči zaměstnavateli. Rozhodování platebním 

rozkazem tak již nemělo výlučně samosoudcovskou povahu, neboť tam, kde soud ukládal 

platebním rozkazem žalovanému (zaměstnavateli) povinnost zaplatit pracovní odměnu žalobci 

(zaměstnanci), musel být v souladu s § 36a odst. 1 písm. a) obsazen senátem.“99Se zavedením 

elektronického platebního rozkazu novelou o.s.ř. č. 123/2008 Sb. byl zrušen zákaz rozhodovat 

v senátních věcech platebním rozkazem, není nadále rozhodné pro vydání platebního rozkazu 

má-li rozhodovat samosoudce či senát, neboť poslední věta § 172 odst. 1 o.s.ř. zní, že 

ustanovení § 36 odst. 1 o.s.ř. se nepoužije.  

Platební rozkaz je nezbytně nutné doručit žalovanému do vlastních rukou 

s vyloučením náhradního doručení. V případě plurality žalovaných, je nezbytně nutné tímto 

způsobem doručit platební rozkaz jednomu každému z nich, resp. nedoručení byť i jen 

jednomu ze žalovaných, má zda následek, že je nezbytné platební rozkaz zrušit. Dále v tomto 

případě je nezbytné rozhodnout o tom, v jakém poměru odpovídají za splnění peněžitého 

závazku (dílčí závazek) či zda odpovídají za závazek společně a nerozdílně (solidární 

závazek). Chybí-li ve výroku stanovení dílčí či solidární odpovědnosti žalovaných, je platební 

rozkaz nevykonatelný, a exekuční titul je proto vadný. „Nezbytnou náležitostí návrhu na 

vydání platebního rozkazu je skutkové zdůvodnění tímto návrhem uplatňovaného nároku. 

Směřuje-li návrh na vydání platebního rozkazu proti dvěma či více odpůrcům, musí být z jeho 

 
99 LAVICKÝ, P. aj. Občanský soudní řád: Praktický komentář (Systém ASPI). Wolters Kluwer (cit. 2016-8-31). 
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obsahu patrno, jaký podíl na celkovém nároku je vůči každému z odpůrců uplatňován nebo 

zda jde o povinnost společnou a nerozdílnou, popřípadě zda jde o nárok uplatňovaný proti 

dlužníku a ručiteli.“100  

Pro úplnost uvádím, že žalobci se doručuje stejným způsobem jako v případě 

rozsudku, tj. po uplynutí lhůty k vyzvednutí zásilky je tato vložena do jeho domovní 

schránky.  

Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor nabývá účinků pravomocného 

rozsudku (§ 174 o.s.ř.).  

 Po doručení má žalovaný lhůtu 15 dní k podání odporu proti platebnímu rozkazu. Jde 

o procesní lhůtu, tj. že ve lhůtě musí být zásilka dána k přepravě a nikoliv k soudu, který 

platební rozkaz vydal. „K zachování lhůty k podání odporu proti platebnímu rozkazu (tj. 

lhůty, která je svou povahou lhůtou procesní) z hlediska ustanovení § 57 odst. 3 o.s.ř. postačí, 

je-li poslední den lhůty podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit; je však 

nezbytné, aby v takovém případě bylo podání určeno, resp. adresováno soudu příslušnému o 

věci rozhodnout. Nebyla-li zásilka obsahující odpor proti platebnímu rozkazu adresována 

příslušnému soudu je vždy nutné zkoumat, zda se ve lhůtě stanovené v § 172 odst. 1 věta 

druhá o.s.ř. dostalo podání do sféry dispozice příslušného soudu.“101 Lze uzavřít i dnes 

navzdory poučení podávají účastníci své opravné prostředky rovnou k nadřízenému soudu, 

avšak s postupující elektronizací justice se tyto opravné prostředky dostávají do dispoziční 

sféry příslušného soudu včas, resp. citovaný judikát nelze aplikovat na rozsudek resp. 

odvolání směřující k místně i věcně příslušnému soudu, avšak nikoliv prostřednictvím soudu 

prvoinstančního.  

Mnohem větší problém v praxi činí emailová podání, neboť si účastníci řízení 

málokdy uvědomují, že podání činěná soudu musí být buď písemná, nebo podaná 

elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem. Často se stane, že dorazí soudu emailem 

odpor, avšak nepodepsaný žalovaným a vzhledem ke kogentnímu ustanovení § 42 odst. 1, 2 

o.s.ř., tedy, že podání učiněné takto emailem není ve lhůtě 3 dnů doplněno originálem, se 

k nedoplněnému podání nepřihlíží (§42 odst. 2 věta druhá o.s.ř.). Platební rozkaz pak nabude 

právní moci i vykonatelnosti.  

Dalším druhem odporu „sui genesis“, je odpor následujícího znění: „Podávám odpor 

proti platebnímu rozkazu, neboť v současné době nemám prostředky na jeho úhradu.“ Což 

nelze interpretovat jinak, resp. je praxí interpretováno jako uznání závazku, resp. uznání 

 
100 ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR ze dne 24. 01. 1975, sp. zn. 3 Cz 5/75 
101 USNESENÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR ze dne 11. 09. 2001, sp. zn.  33 Odo 320/2001  
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závazku spolu se žádostí žalovaného o stanovení splátkového kalendáře.  Dochází ke zrušení 

platebního rozkazu ex lege, avšak v horizontu jednoho měsíce (i přes výslovné uznání 

žalovaným, minimalizovaným v jediné větě), je třeba vzhledem k zásadní kumulaci 

platebního rozkazu a kvalifikované výzvy dle § 114b o.s.ř., dodržet lhůtu 30 dnů k vyjádření 

se ke kvalifikované výzvě žalovaným a následně je vydán rozsudek pro uznání se stejným 

výsledkem, jako v případě platebního rozkazu, možná s jedinou modifikací v případě 

stanovení splátkového kalendáře žalovanému, avšak s tím, že jeho žádosti (o stanovení 

splátkového kalendáře) nemusí být vždy vyhověno.  Lze říci, že žalovaný oddálí případnou 

exekuci přesně o ten jeden měsíc, když k vyhlášení rozsudku pro uznání není třeba nařizovat 

jednání, a tím nedochází k prodlevě spojené s doručováním předvolání k jednání účastníkům. 

Soud ale v tomto případě může zvážit pariční lhůtu k plnění, místo zákonné třídenní např. 

jedno až tříměsíční, ev. plnění ve splátkách, přičemž musí přihlížet, aby plnění bylo 

poskytnuto v přiměřené době vůči žalobci a žalovaný nebyl nedůvodně zvýhodněn.  

Obecně platí, že odpor nemusí být odůvodněn, aby způsobil zrušení platebního 

rozkazu ex lege, resp. jen pro absenci důvodů nemůže být odpor odmítnut. Pro úplnost 

dodávám, že odmítnout, lze jen opožděný odpor, tedy odpor podaný po lhůtě k jeho podání. 

Avšak vzhledem ke skutečnosti, že dnešní praxe vydává tzv. „dvojrozhodnutí“ nebo „dvě 

rozhodnutí v jednom“, totiž platební rozkaz a kvalifikovanou výzvu dle § 114b o.s.ř., sice 

nedostatek důvodů v odporu nemění nic na zrušení platebního rozkazu ex lege, avšak 

nevyjádření se ke kvalifikované výzvě dle § 114b o.s.ř. ve lhůtě, tedy nedostatek důvodů 

tvrzených žalovaným proti vydanému platebnímu rozkazu, způsobí vydání rozsudku pro 

uznání. Mnozí v tom vidí další důkaz propojenosti českého rozkazního řízení s nalézacím 

řízením. „Propojenost mezi rozkazním a nalézacím řízením je v českém civilním procesu 

patrná i ze skutečnosti, že již v rámci platebního rozkazu může soud žalovanému uložit, aby se 

k věci vyjádřil.“102 Pro úplnost dodávám, že jakékoliv vyjádření ke kvalifikované výzvě, 

však působí nemožnost vydat rozsudek pro uznání – důvodem k vydání rozsudku pro uznání 

není a nemůže být nedostatečné odůvodnění ve vyjádření ke kvalifikované výzvě, jedině s 

výjimkou výslovného písemného uznání závazku, kdy platí totéž, co bylo řečeno výše o 

odporu s výslovným uznáním závazku.  

Řádným opravným prostředkem proti výroku o náhradě nákladů je odvolání, které na 

rozdíl od odporu může podat nejen žalovaný, ale též žalobce. Vzhledem k relativně nové 

úpravě vyhlášky 177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to zavedení § 14b do citované vyhlášky, 

 
102 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s. 19 
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která výrazně zkracuje náhrady za náklady advokáta v případech, že se jedná o plnění do 

50 000 Kč, advokát vystupuje opakovaně na straně stejného žalobce, v podobných věcech a 

návrh je podán na ustáleném vzoru, je odvolání proti nákladům řízení relativně časté. Pro 

úplnost uvádím, že tato novela nabyla účinnosti 1. července 2014. Stejně, jako mnohdy je 

podáváno odvolání z důvodu, že žalobce žádá přiznání náhrady nákladů řízení za tři právní 

úkony, když předtím zašle žalovanému tzv. kvalifikovanou výzvu, tedy výzvu se základním 

právním a skutkovým stavem, a soud mu přizná náklady řízení pouze za 2,5 právního úkonu 

za jednoduchou předžalobní výzvu, když zaslání kvalifikované předžalobní výzvy posoudí 

jako neúčelný a nadbytečný náklad, který by zcela svévolně zatížil druhou stranu, s tím, že 

konec konců zákonná úprava, tedy § 142a o.s.ř. ukládá žalobci povinnost zaslat žalovanému 

před podáním žaloby výzvu k zaplacení bez přívlastku. Jakési dělení na jednoduchou výzvu 

a kvalifikovanou výzvu přináší až podzákonná úprava v advokátním tarifu, kterou není soudce 

vázán. Již před účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Ústavní soud odkazoval na 

svou recentní judikaturu, ve které trval na důsledném zachování poměru mezi žalovanou 

částkou a náklady řízení, zvláště u veřejných žalobců, resp. i soukromoprávních či „sui 

generis“ žalobců, tedy těch hospodařícím s veřejnými prostředky (zdravotnická zařízení, 

Česká televize apod.). „Obecný soud poručí základní práva stěžovatele garantovaná čl. 36 

odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jestliže při určení výše náhrady nákladů řízení, které 

bylo zahájeno na základě tzv. formulářové žaloby, nerespektuje princip proporcionality mezi 

výší vymáhané částky a účelně vynaloženými náklady řízení.“103 Lze říci, že na dodržení 

zásady proporcionality Ústavní soud trvá i v případě soukromoprávních žalobců proti 

spotřebiteli, resp. proti zneužití práva k bezpracnému generování zisku, který násobně 

převyšuje žalovanou (vymáhanou) pohledávku. „Pokud obecný soud nepřihlédne ke 

specifickým okolnostem případu, které mohly mít vliv na výši účelně vynaložených nákladů 

žalobce při vymáhání bagatelní pohledávky, a které neúspěšná strana namítala, poruší tím 

právo na spravedlivý proces garantované čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 

Soudní vymáhání bagatelních pohledávek není možné brát jako v podstatě bezpracný způsob 

generování nepřiměřeného zisku, ať už společnostmi zabývajícími se skupováním pohledávek, 

nebo právními zástupci napojených na společnost, které se vymáháním bagatelních 

pohledávek zabývají v podstatě denně.“104 Odvolací soudy se však neshodují v otázce, zda je 

nezbytné, aby rozhodnutí o náhradě nákladů řízení, je-li jejich výše odlišná (nižší) od návrhu 

na vydání platebního rozkazu bylo, byť stručně odůvodněno. „Pokud se soud v platebním 

 
103 NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR  ze dne 18. 12. 2013 č.j. IV. ÚS 3678/12 
104 NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR  ze dne 11. 12. 2014 č.j. III. ÚS 2985/14 
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(elektronickém platebním rozkazu) odkloní v nákladovém výroku od toho, co je na nákladech 

žalobcem požadováno, je třeba v zájmu transparentnosti a kontrolovatelnosti rozhodování 

soudů, s cílem vyloučit libovůli při rozhodování, nákladový výrok, byť stručně, odůvodnit. 

Rozsah odůvodnění pak musí být takový, aby účastníkům řízení bylo zřejmé, jaká úvaha vedla 

soud k vydání rozhodnutí, které se od návrhu odklání.“105 Naproti tomu jiný odvolací soud 

došel k závěru, že odůvodnění nákladového výroku, i v případě přiznání nižší částky náhrady 

nákladů řízení, není nutnou náležitostí platebního rozkazu a uvedl, že i pokud prvoinstanční 

soud odůvodnil náhradový výrok, stalo se tak nad rámec jeho zákonných povinností. 

„Zákonem stanovenou náležitostí platebního rozkazu není odůvodnění. V řízení zahájeném 

formulářovou žalobou (ustáleným vzorem) činí odměna za jednoduchou výzvu k plnění 

polovinu částky stanovené v § 14b odst. 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., pokud tarifní hodnota 

nepřevyšuje 50 000 Kč“106 

V případě, že je podáno odvolání proti náhradě nákladů řízení a platební rozkaz je 

následně zrušen, soud k podanému odvolání nepřihlíží, byť to není zákonem expressis verbis 

předvídáno, jako např. v případě návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání a současného 

podání odvolání proti tomuto rozsudku, je-li návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání 

vyhověno (§ 153b odst. 5 o.s.ř.). V případě zrušení platebního rozkazu však tento postup 

vyplývá z povahy věci.  

2.3.2. Elektronický platební rozkaz 

Elektronický platební rozkaz byl zaveden novelou o.s.ř. č. 123/2008 Sb., účinnou od 

01. 07. 2008 a měl být řešením především pro drobné nároky s tím, že měl akcentovat 

německé či spíše evropské rozkazní řízení, a to především v tom, že měl být vydáván 

automaticky, „bez doteku lidské ruky“. Bohužel jak s právní úpravou, tak s vlastní aplikací 

(dále jen CEPR) je spojeno tolik problémů, někdy v režimu CEPRu neřešitelných, pročež 

musí být věc okamžitě převedena do rejstříku „C“, že nelze než souhlasit s tvrzením, že se 

jedná o mimořádně nepovedený procesní institut. „Někteří z vás si možná vzpomenou, že když 

se slavnostně objevil elektronický platební rozkaz, který se zatím ve většině soudních budov 

převrátí v papírový spis, soudní poplatek se snížil o procento, aby se potichu za rok o další 

procento zvýšil a celá elektronizace přišla vniveč.“107 

 
105 USNESENÍ MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE  ze dne 07. 01. 2015 sp. zn. 93 Co 681/2014 
106 USNESENÍ KRAJSKÉHO SOUDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 22. 02. 2016 sp. zn. 7 Co 

274/2016 
107 VYCHOPEŇ, M.; Vzpomínky a úvaha k 25. výročí Soudcovské unie ČR, časopis SOUDCE č. 11/2015, vydala 

Soudcovská unie ČR ve vydavatelství Wolters Kluwer, a.s. Praha, ročník XVII., dne 19.11.2015, s. 24 
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Právní úprava je obsažena v § 174a o.s.ř., když v citovaném ustanovení v odst. 1 jsou 

dány předpoklady pro vydání elektronického platebního rozkazu, a to:  

1/návrh (žaloba) je podán na elektronickém formuláři (aplikace E-podatelna) 

2/ podepsán elektronickým podpisem žalobce 

3/ předmětem řízení je peněžité plnění nepřevyšující jeden milion Kč 

s tím, že jsou-li splněny tyto náležitosti, soud může vydat elektronický platební 

rozkaz. Je zřejmé, že ohledně možnosti soudu vydat elektronický platební rozkaz platí to 

samé, co bylo řečeno výše u platebního rozkazu „bez přívlastku“, tedy jsou-li bez výhrad tyto 

náležitosti splněny, soud elektronický platební rozkaz vydá. 

Ustanovení § 174a odst. 2 o.s.ř. ukládá žalobci povinnost, v návrhu označit 

žalovaného datem narození či identifikačním číslem právnické osoby resp. fyzické osoby, 

která je podnikatelem, a to kromě obecných náležitostí dle § 42 odst. 4 o.s.ř. a náležitostí dle § 

79 odst. 1 o.s.ř. Dané ustanovení má sloužit k jednoduchému ztotožnění osoby žalovaného 

prostřednictvím centrální evidence obyvatel eventuelně z registru cizinců (dříve Czechpoint), 

resp. prostřednictvím veřejného či živnostenského rejstříku. Uvedená identifikace žalované 

osoby slouží též k lustraci osoby v insolvenčním rejstříku. 

Dovolím si trochu odbočit od klasického sporného řízení a problému spojeném se 

skutečností, že v žalobách proti nepodnikající fyzické osobě, a to nikoliv elektronicky 

podaných, není žalobce povinen identifikovat žalovaného datem narození, resp. rodným 

číslem. Zatímco identifikační číslo je na každé písemnosti vydané podnikatelem a lze je 

jednoduše zkontrolovat prostřednictvím veřejně dostupných údajů, v současnosti je veden 

spor o to, zda je žalobce povinen označit žalovaného datem narození i v klasických civilních 

žalobách, tedy nejen v aplikaci CEPR, a to zejména poté, kdy soudy přišly o možnost lustrace 

fyzických osob prostřednictvím bydliště (adresy). Na jedné straně ustanovení § 79 odst. 1 

o.s.ř. ukládá povinnost žalobci identifikovat žalovaného, ale nikoliv pouze a jedině datem 

narození. Z daného ustanovení vyplývá povinnost žalobce identifikovat žalovaného jménem, 

příjmením a bydlištěm, až subsidiárně (zákonnou dikcí vyjádřenou slovem popřípadě) rodným 

číslem, datem narození, identifikačním číslem, když na druhé straně nelze na základě povinné 

identifikace v žalobě osobu žalovaného, jde-li o nepodnikající fyzickou osobu, ztotožnit, a tím 

ověřit dostatek podmínek řízení. Tedy ověřit např. zda žalovaný má vůbec způsobilost být 

účastníkem řízení (nezemřel před zahájením řízení), zda daná osoba vůbec existuje. Lze 

uzavřít, že tento problém je v praxi řešen rozdílně, když jeden tábor tvrdí, že splní-li žalobce 

svou zákonnou povinnost a identifikuje-li žalovaného jménem, příjmením a bydlištěm, nelze 

takové řízení bez dalšího zastavit pro nedostatek podmínek dle §§ 103, 104 o.s.ř., přestože 
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žalovaného – nepodnikající fyzickou osobu nelze lustrovat, ale je na místě provést šetření 

soudu, jak se k rodnému číslu resp. datu narození žalovaného dopracovat, a to prostřednictvím 

databáze soudního informačního systému (v případě, že na příslušném soudu již byl 

účastníkem v jiném řízení), prostřednictvím pošty (chodí-li mu na adresu v návrhu zásilky) a 

obce (je-li žalovaný veden v jejich databázích, případně disponují-li jeho rodným číslem resp. 

datem narození. V některých případech dochází přes ustanovení § 103 a 104 o.s.ř. k vydání 

platebního rozkazu (bez přívlastku) a vlastnímu šetření prostřednictvím soudního 

doručovatele eventuelně justiční stráží až v rámci doručování platebního rozkazu, avšak 

s rizikem, že soudní rozhodnutí bylo vydáno osobě, která neměla způsobilost být účastníkem 

řízení. To vše s odůvodněním, že postupovat jinak, tedy zastavit řízení bez tohoto šetření, 

by znamenalo denegatio iustitiae, z odkazem jednak na splnění zákonných povinností žalobce, 

a jednak s odkazem na ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř. – jde-li o nedostatek podmínky řízení, 

který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření, přitom zpravidla může pokračovat 

v řízení, ale nesmí rozhodnout ve věci samé, což nelze interpretovat jinak, než-li že šetření 

soudu je na místě, ale platební rozkaz by ve věci být vydán neměl i s odkazem na pochybnou 

vykonatelnost neurčitého exekučního titulu.  

Druhý tábor naopak tvrdí, že s odkazem na zásady dispoziční a projednací, 

které ovládají sporné řízení, je zcela na péči žalobce, aby odstranil nedostatek podmínek 

řízení, spočívající v tom, že žalovanou osobu nelze „ztotožnit“, resp. slovy aplikace CEPR 

„ztrvalit“. Žalobce je tedy vyzván, aby dodal chybějící rodné číslo, resp. datum narození 

žalovaného, s tím, že jakékoliv šetření soudu před vydáním rozhodnutí není v případě 

sporného řízení na místě. A nelze-li žalovaného ani přes výzvu žalobci nadále lustrovat, řízení 

je zastaveno pro neprokázání existence žalovaného, tedy dikcí ustanovení § 104 odst. 2 věty 

třetí o.s.ř.: Soudu nezbylo než řízení zastavit, neboť se nedostatek podmínky řízení nepodařilo 

odstranit. Lze uzavřít, že vzhledem k enormnímu nápadu a velkému pracovnímu vytížení 

všech pracovníků soudů má druhý tábor mnohem více příznivců.  

Výše uvedené se tedy netýká elektronického rozkazního řízení, kde žalobce má 

zákonnou povinnost označit žalovaného datem narození resp. identifikačním číslem, jsou 

s tím však spojeny potíže jiného druhu, a to jednak dojde-li k chybě v psaní v datu narození 

nebo identifikačním číslu a dále v případech, kdy žalobce nemajíc k dispozici datum narození 

nebo rodné číslo žalovaného uvede fiktivní datum narození, což vzhledem k automatizaci 

elektronického řízení není rozpoznáno a přes nedodržení této zákonné povinnosti je řízení 

zahájeno (a následně převedeno do rejstříku „C“). 
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K prvnímu případu, tedy, že pouhou administrativní chybou v psaní je uvedeno 

chybné datum narození eventuelně identifikační číslo, stejně tak jakákoliv chyba v psaní 

jména či příjmení, má za následek, že osobu nelze „ztrvalit“ a věc je bez dalšího převedena do 

klasického sporného řízení, s tím že žalobci je doměřen soudní poplatek ve výši klasického 

sporného řízení dle výše žalované částky a následně je věci vydán platební rozkaz „bez 

přívlastku“ (jsou-li splněny předpoklady vydání), a to přesto, že mnohdy žalovaný není pro 

daného vyššího soudního úředníka neznámou osobou, žalovaného lze bez potíží v řádu minut 

ztotožnit dle soudního informačního systému (ISAS), avšak daná aplikace neumí ztotožnit 

žalovaného jinak, než vlastním automatizovaným způsobem.  

V druhém případě, tedy uvede-li žalobce fiktivní datum narození (01. 01. 2000), se 

jedná o zjevné obcházení zákona a účelové nesplnění povinností žalobce, uložených mu 

ustanovením § 174a odst. 2 o.s.ř. a platí a minori ad maius, tedy nelze-li konvalidovat 

v elektronickém rozkazním řízení administrativní pochybení, tím spíše nelze konvalidovat 

účelové obcházení zákona a následuje postup popsaný v předchozím odstavci. 

Ustanovení § 174a odst. 3 o.s.ř. stanoví, že právní úprava platebního rozkazu „bez 

přívlastku“ se v případě elektronického platebního rozkazu užije obdobně, tedy platí, co bylo 

napsáno výše v kapitole věnované platebnímu rozkazu. Tedy elektronický platební rozkaz 

může soud vydat, jsou-li splněny předpoklady k vydání – je uplatněn nárok na peněžité 

plnění, nebude doručováno žalovanému do ciziny a žalovaný není neznámého pobytu. 

Elektronický platební rozkaz musí být bez výjimky doručen žalovanému do vlastních rukou, 

náhradní doručení je vyloučeno. Obranou proti elektronickému platebnímu rozkazu je odpor a 

odvolání lze podat proti výroku o nákladech řízení. Odpor by mělo jít podat též 

prostřednictvím elektronického formuláře dle § 174a odst. 6 o.s.ř., avšak tento formulář jsem 

v E-podatelně nenalezla. Včasný odpor platební rozkaz ex lege ruší, opožděně podaný odpor 

soud odmítne, stejně tak je-li odpor podán neoprávněnou osobou.  

Déle se zastavím u doručování elektronického platebního rozkazu a nesnází s tím 

spojených. Elektronický platební rozkaz je doručován zvláštním způsobem, a sice tzv. 

„hybridní poštou“. Tzv. hybridní pošta je produktem České pošty s.p., který má být 

komplexním řešením hromadné korespondence, a který spočívá v tom, že data ke zpracování 

jsou poštovnímu doručovateli (Česká pošta, s.p.) dodávána elektronicky, ten tato data 

konvertuje na písemnost a předává je k „standardnímu“ doručení. A obráceně po případném 

doručení zásilky přehledně tyto zpracuje a naopak konvertuje doručenky do elektronické 

podoby, které v této podobě předává zákazníkovi (soudu). Zaručena má být maximální 

ochrana přenášených dat, spolehlivost, flexibilita, úspora peněz a času a celostátní působnost 
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této služby. Lze říci, že maximální ochrana předávaných dat je v tomto případě až 

kontraproduktivní, neboť je zjevné, že tuto práci provádějí osoby bez patřičného vzdělání, což 

se projevuje např. v tom, že v zásilce jsou bez ohledu na jakýkoliv pořádek, resp. standard 

úředních písemností části žaloby (návrhu) a části vlastního elektronického platebního rozkazu, 

části kvalifikované výzvy dle § 114b o.s.ř. a poučení účastníka, kdy mnozí žalovaní přicházejí 

na soud s tím, co jim to vlastně přišlo. Není pochyb o tom, že takto by soudní písemnost, a 

tím spíše písemnost s meritorním rozhodnutím vypadat neměla. 

Dalším negativem, či spíše deficitem, ale spíše právní úpravy než „hybridní pošty“ je 

skutečnost, že hybridní poštou lze doručit max. 15 archů A4. Tedy návrh (žaloba), která má 

13 stran, je bez dalšího převedena do klasického sporného řízení, s tím, že je doměřen soudní 

poplatek a následně vydán platební rozkaz „bez přívlastku“. Na věci nic nemění, že jde o 

vzorně vypracované žalobní návrhy, např. některých nových bankovních ústavů. Domnívám 

se, že právní úprava a následně vlastní aplikace CEPR by měla jasně omezit maximální počet 

stran žaloby (návrhu), a to při zohlednění vlastního elektronického platebního rozkazu a 

příslušných identifikátorů, tedy na max. 10 stran žaloby ve formátu A4.  

Již řečené však nemění nic na tom, že největším negativem „hybridní pošty“ je 

nemožnost doručit zásilku prostřednictvím soudního doručovatele, resp. justiční stráží. 

I zásilky doručované prostřednictvím „hybridní pošty“ jsou doručovány ve standardní 

pracovní době, kdy je většina žalovaných v práci, zásilky si na poště nevyzvedávají, pročež je 

až 70 % vydaných elektronických platebních rozkazů rušeno pro nedoručení žalovanému do 

vlastních rukou.  

Lze uzavřít, že vzhledem k výše uvedenému je elektronické rozkazní řízení mnohdy 

jen  předchází klasického rozkazního řízení nebo přímo nalézacího sporného řízení.  

Ustanovením § 174a odst. 4 o.s.ř. vylučuje pro případ neúplného návrhu (tedy návrhu 

bez zákonem stanovených náležitostí), pro případ neurčitého či nesrozumitelného návrhu 

aplikaci § 43 o.s.ř., dle kterého se návrh (žaloba) odmítá až v případě, nepodaří-li 

v součinnosti s žalobcem vady návrhu odstranit. Naopak, v případě, že je podán imperfektní 

návrh na vydání elektronického platebního rozkazu a pro tento nedostatek nelze pokračovat 

soud podání bez dalšího odmítne. Otázkou je, jak interpretovat poslední větu za středníkem – 

ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije. Zda ve věci elektronického rozkazního řízení nelze vydat 

usnesení o odstranění vad podání, popř. zda se ve věci elektronického rozkazního řízení nemá 

dané usnesení o odstranění vad podání vydávat v případě, že zřejmě nebude možné vady 

odstranit. Aplikace CEPR v každém případě neumožňuje vydat usnesení o odstranění vad 

podání. 
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Soud řešil spor ve věci žalobce – pojišťovny proti žalovanému podnikající fyzické 

osobě, předmětem řízení bylo zaplacení bagatelní částky. Návrh žalobce měl všechny 

zákonem stanovené náležitosti, žalovaný byl řádně identifikován, avšak předložené listinné 

důkazy nekorespondovaly s podaným návrhem, když připojená pojistná smlouva, od které se 

odvíjel žalobní návrh, nebyla uzavřena s žalovaným, tedy s podnikající fyzickou osobou X.Y., 

ale pojistník byl označen jak FRANKO (ale se stejným identifikačním číslem). Tedy smlouva 

byla uzavřena navzdory tehdy platnému zákonu č. 513/1991 Sb. – obchodní zákoník, dle 

jehož § 9 odst. 1 musí být firmou fyzické osoby vždy její jméno a příjmení, a dále dle § 8 

posledně citovaného zákona, podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. 

Prvoinstanční soud dospěl k závěru, že jednak jde o neurčitý návrh, a to ohledně subjektu 

žalovaného, když žalovaný coby osoba A, tedy nositel procesních práv a povinností, avšak 

z předložených listinných důkazů zjevně tato osoba není nositelem hmotněprávních práv a 

povinností, tím je v pojistné smlouvě uvedený nonsubjekt B, který však není nositelem 

žádných procesních práv a povinností v daném sporu, není však ani nositelem 

hmotněprávních práv a povinností dle zákona č. 513/1991 Sb.  obchodní zákoník, s tím, že 

pro tento nedostatek nelze v řízení dále pokračovat. A dále, že pojistná smlouva byla uzavřena 

s nonsubjektem, tedy je absolutně neplatná ve smyslu § 34 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. 

(občanský zákoník účinný do 31. 12. 2013) s tím, že k absolutní neplatnosti soud přihlíží i bez 

návrhu, a elektronický návrh v dané věci bez dalšího odmítl. 

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce včasné odvolání, které odůvodnil tím, že ve 

věci nejde o nedostatek podmínky řízení, pro který by nešlo v řízení pokračovat, 

když takovým nedostatkem jsou zejména nedostatky technické, což dle jeho názoru vyplývá 

z odlišné úpravy vad návrhu na vydání platebního rozkazu a elektronického platebního 

rozkazu, s poukazem na to, že v žalobním návrhu byl žalovaný řádně identifikován a jiné 

označení žalovaného v připojené pojistné smlouvě by pak mohlo být pouze důvodem 

k zamítnutí žaloby, a to pouze v případě, že by se žalovaný bránil, avšak nikoliv důvodem 

k odmítnutí návrhu. Přičemž nechci s žalobcem v této věci polemizovat ohledně jiného 

označení žalovaného – jak procesní tak hmotněprávní úprava identifikuje fyzickou osobu 

pouze a jedině jménem a příjmením, žalobcovo „jiné označení žalovaného“ procesní ani 

hmotněprávní úprava nezná, nelze proto označit žalovaného např. přezdívkou ani fantazijním 

dodatkem, namísto řádného označení obchodní firmou v případě podnikající fyzické osoby.  

Odvolací soud překvapivě odvolání vyhověl a rozhodl, že návrh na vydání 

elektronického platebního rozkazu se neodmítá, když rozhodnutí prvoinstančního soudu 

posoudil jako věcně nesprávné. „Soud při rozhodování o tom, zda vydá ve věci elektronický 
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platební rozkaz, nezkoumá, zda k prokázání skutečností tvrzených v návrhu na jeho vydání 

jsou navrženy důkazy, tím méně, jaký je obsah navržených listinných důkazů, a zda je takový 

důkaz způsobilý tvrzené skutečnosti prokázat. Pro vydání elektronického platebního rozkazu 

postačí, je-li návrh podán na elektronickém formuláři podepsané uznávaný elektronickým 

podpisem žalobce, v žalobě je uplatněno právo na zaplacení peněžité částky nepřevyšující 

částku 1.000.000 Kč a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem (§ 172 

odst. 1, § 174 a odst.1, 3 o.s.ř.“108 Tedy odvolací soud resp. daný senát popírá dosavadní 

stanovisko české jurisprudence, o tom, že bez hmotněprávního přezkumu nelze vydat 

rozhodnutí (soudní), jak o tom bylo pojednáno výše a naopak právní úpravu elektronického 

platebního rozkazu svým výrokem posunul blíže k evropskému platebnímu rozkazu.  

Ustanovení § 174a odst. 5 o.s.ř. rozšiřuje skutečnosti, za nichž nelze elektronický 

platební rozkaz vydat, a to jednak v případě, že soud pokračuje v řízení po jeho přerušení a 

dále nebyl-li soudní poplatek za řízení o vydání elektronického platebního rozkazu zaplacen 

spolu s podáním návrhu a ani ve lhůtě soudem k tomu určené. Samozřejmě platí, že dále nelze 

ani elektronický platební rozkaz vydat je-li žalovaný neznámého pobytu a dále má-li být 

platební rozkaz doručen do ciziny.  

Poněkud rozporuplná je skutečnost, že fakticky nelze elektronický platební rozkaz 

vydat, a to mimo dikci zákona, v případě, kdy je nutné spis předložit Nejvyššímu soudu ČR 

k rozhodnutí o procesních rozhodnutích prvoinstančního a odvolacího soudu, neboť 

jednoduše Nejvyšší soud ČR s aplikací CEPR nepracuje. Shora popsaná situace nastala, když 

v rámci elektronického rozkazního řízení žádal žalobce o osvobození od placení soudních 

poplatků, prvoinstanční soud tuto žádost zamítl, odvolací soud toto rozhodnutí potvrdil a proti 

tomuto usnesení bylo podáno dovolání. Věc musela být bez dalšího převedena do sporného 

řízení, Nejvyšší soud ČR uvedená usnesení zrušil a věc vrátil. Proto znovu musel 

prvoinstanční soud rozhodovat o osvobození žalobce od placení soudních poplatků. Lze 

uzavřít, že uvedená věc byla zahájena v roce 2013 a skončena v roce. 2018. 

 K prvnímu případu, tedy že elektronický platební rozkaz nelze vydat po přerušení 

řízení je třeba si uvědomit, ve kterých případech je řízení přerušeno. Obecně lze říci, že řízení 

je přerušeno buď ex actu, nebo ex lege. Soudním rozhodnutím je řízení přerušeno na základě 

§ 109 o.s.ř. , a to jednak dle odst. 1 posledně jmenovaného ustanovení, a to ztratil-li účastník 

způsobilost jednat před soudem a není zastoupen zástupcem s procesní plnou mocí (příkladmo 

dojde v průběhu řízení k omezení svéprávnosti účastníka), rozhodnutí ve věci záleží na 

 
108 USNESENÍ KRAJSKÉHO SOUDU V PRAZE ze dne 28. 07. 2014, sp.zn. 31 Co 245/2014  
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otázce, kterou není oprávněn v tomto řízení řešit (klasicky došlo-li ke spáchání trestného 

činu), dospěl-li soud k závěru, že zákon, který má být aplikován v dané věci je v rozporu 

s ústavním pořádkem, a zároveň podal k Ústavnímu soudu návrh na zrušení daného zákona či 

jednotlivého ustanovení, rozhodl že požádá Soudní dvůr Evropských společenství o 

rozhodnutí o předběžné otázce. V těchto případech soud přerušit řízení musí. Dále v § 109 

odst. 2 o.s.ř. jsou stanoveny okolnosti, za nichž soud řízení přerušit může, a to je-li účastník 

neznámého pobytu nebo nemůže-li se řízení účastník účastnit řízení pro překážku trvalejší 

povahy, zákonný zástupce účastníka zemřel nebo ztratil způsobilost jednat před soudem 

(příkladmo jde-li o nezletilého účastníka musí proběhnout řízení o svěření dítěte do péče a o 

poručnictví), avšak stále nejčastějším důvodem přerušení je skutečnost, že probíhá řízení, 

v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí ve věci, nebo jestliže soud 

dal k takovému řízení podnět. Pro úplnost je třeba říci, že další možností, jak dosáhnout 

přerušení řízení z vůle účastníků, je též na shodný návrh účastníků, případně nedostaví-li se 

bez omluvy k jednání ani jedna strana, nebo navrhne-li to účastník, který se k jednání dostavil 

a ostatní se k jednání bez předchozí omluvy nedostaví, pak soud řízení přeruší, nepříčí-li se to 

účelu řízení, což však v řízení o vydání elektronického platebního rozkazu je z podstaty věci 

vyloučeno.  

V elektronickém rozkazním řízení nerozhoduje soudce, usnesení o přerušení řízení 

nelze v aplikaci CEPR vydat, opak by byl krajně nerozumný, uvědomíme-li si, že mnohdy je 

přerušeno i na několik let a i technicky nelze několik let mít otevřené elektronické řízení, tedy 

přerušené elektronické rozkazní řízení. Lze uzavřít, že přerušení ex actu v elektronickém 

rozkazním řízení nepřichází v úvahu. 

Jiné je to v případě přerušení ex lege. Ze zákona je řízení přerušeno dle § 140a odst. 1 

věty druhé zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční 

zákon), „Rozhodnutím o úpadku se přerušují soudní a rozhodčí řízení o pohledávkách a 

jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení 

uplatněny přihláškou, nebo na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, 

anebo o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170).“ Pro úplnost je 

třeba uvést, že insolvenčnímu řízení, resp. řízení o projednávané majetkové podstatě, nemůže 

konkurovat žádné jiné řízení, což je dáno jednak ustanovením § 109 odst. 1 písm. a) 

insolvenčního zákona – pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nelze uplatnit 

žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou. Dále ustanovením § 140c insolvenčního zákona, dle 

něhož nelze zahájit soudní ani rozhodčí řízení o pohledávkách a jiných právech týkajících se 

majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou. Problém je, že 
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civilní řízení je zahájeno podáním žaloby (návrhu) (§ 82 o.s.ř. – Řízení je zahájeno dnem, kdy 

došel soudu návrh na jeho zahájení. Pokud je návrh na zahájení řízení učiněn prostřednictvím 

veřejné datové sítě a elektronické aplikace určené k podání takového návrhu, platí, že řízení 

je zahájeno v okamžiku, kdy je návrh dostupný informačnímu systému určenému k příjmu 

takového podání), tedy je zahájeno, ač dle citovaných ustanovení insolvenčního zákona 

zahájeno být nemělo. Jak se tento rozpor řeší – dojde-li návrh (žaloba) příslušnému soudu po 

zahájení insolvenčního řízení, soud bez dalšího řízení zastaví, a to dle § 141a insolvenčního 

zákona – „Po právní moci rozhodnutí o úpadku zastaví soud nebo jiný k tomu příslušný orgán 

řízení o pohledávkách nebo jiných právech, která byla zahájena v rozporu s omezeními podle 

§ 109 odst. 1 písm. a) a podle § 140c.“ Naopak dojde-li návrh (žaloba) příslušnému soudu 

před zahájením insolvenčního řízení, řízení je ex lege přerušeno a účastníci se o přerušení 

pouze vyrozumívají, a to dle § 140a odst. 4 insolvenčního zákona.  

Pro posledně jmenovaný případ, tedy že řízení je ze zákona přerušeno, je § 174a odst. 

5 písm. a) stanoveno, že elektronický platební rozkaz nelze vydat, pokračuje-li soud v řízení 

po jeho přerušení. Zákonné přerušení řízení dle insolvenčního zákona je tedy jediným 

případem, který může nastat v rámci elektronického rozkazního řízení. Pro zákonné přerušení 

platí to samé, co bylo shora napsáno o přerušení ex actu, tedy ani technicky nelze vést 

otevřené elektronické řízení, v aplikaci CEPR nelze vydat usnesení o vyrozumění účastníků o 

přerušení řízení dle § 140a odst. 4 insolvenčního zákona a vzhledem k tomu, že po přerušení 

stejně nelze vydat elektronický platební rozkaz, soudu nezbývá než věc bez zbytečného 

odkladu převést do klasického sporného řízení. Je třeba říci, že posledním krokem před 

převedením věci z aplikace CEPR do sporného řízení je výzva žalobci, aby zvážil, zda za 

těchto okolností trvá na žalobě, když probíhající insolvenční řízení je mnohdy řízením na 

několik let. Vezme-li žalobce k výzvě soudu žalobu zpět, soud řízení zastaví dle § 96 odst. 1, 

2 o.s.ř. a řízení je ještě v rámci elektronického rozkazního řízení zastaveno, čímž je věc 

skončena, aniž dochází k převodu do klasického sporného řízení. 

Co se týče § 174a odst. 5 písm. b) o.s.ř., tedy že elektronický platební rozkaz nelze 

vydat, nebyl-li soudní poplatek zaplacen spolu s podáním návrhu nebo ve lhůtě určené k tomu 

soudem. Do nedávna toto bylo jedním z rozdílů mezi elektronickým rozkazním řízením a 

klasickým sporným (rozkazním) řízení. Do novely zákona č. 549/1991 Sb. o soudních 

poplatcích, č. 296/2017 Sb. účinné od 30. 09. 2017 se v klasickém sporném (i rozkazním 

řízení bez přívlastku) řízení nebyl-li soudní poplatek zaplacen spolu s podáním návrhu, 

následovala výzva soudu k zaplacení soudního poplatku, obvykle ve lhůtě patnácti dnů od 

doručení tohoto usnesení a nebyl-li soudní poplatek zaplacen ani v dodatečné lhůtě k tomu 
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soudem určené, je řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno. Až sem byl stejný 

postup jak v rámci elektronického rozkazního řízení, tak v rámci klasického sporného řízení. 

V rámci klasického sporného řízení však byl účastník poučen o tom, že bude-li zaplacen 

soudní poplatek po dobu lhůty k podání odvolání proti tomuto usnesení o zastavení řízení, 

soud toto usnesení o zastavení řízení zruší a po právní moci usnesení o zrušení usnesení o 

zastavení v řízení pokračuje soud v řízení. V rámci elektronického rozkazního řízení je 

účastník samozřejmě též poučen o tom, že bude-li soudní poplatek zaplacen po dobu běhu 

lhůty, bude usnesení o zastavení řízení zrušeno v rámci autoremedury a po právní moci tohoto 

usnesení bude v řízení pokračováno, avšak nebude pokračováno v elektronickém rozkazním 

řízení, neboť to nám právě ustanovení § 174 odst. 5 písm. b) o.s.ř. vylučuje, po zastavení 

řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku sice musí být toto rozhodnutí zrušeno ještě 

v rámci aplikace CEPR, ale dále je věc převedena do sporného řízení, žalobci je doměřen 

soudní poplatek, jak jsem uvedla výše a pak je ve věci vydán platební rozkaz „bez přívlastku“ 

nebo nařízeno jednání.  

Lze říci, že vzhledem k posledně uvedenému ustanovení, nebyly v elektronickém 

rozkazním řízení potíže s placením soudních poplatků (na rozdíl od sporného řízení, kdy 

žalobce /jeho právní zástupce/ často využíval i placení resp. nezaplacení soudního poplatku 

k působení průtahů řízení. Účinností posledně uvedené novely byly tyto potíže odstraněny, 

neboť není-li soudní poplatek včas zaplacen, je řízení zastaveno bez dalšího, resp. 

k pozdějšímu zaplacení soudního poplatku se nepřihlíží. 

Lze uvést, že potíže s placením soudního poplatku v elektronickém rozkazním řízení 

byly hlavně počátkem roku 2014, kdy nejenom že nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník spolu s dalšími právními předpisy souvisejícími s rekodifikací, ale též byl 

novelizován zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, který namísto dosavadního 

výpočtu soudního poplatku, a to u peněžitého plnění – základ poplatku se zaokrouhloval na 

celá sta korun dolů a vypočtený procentní poplatek ze základu zaokrouhloval na celé desítky 

korun nahoru (§ 6 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb. ve znění do 31. 12. 2013), zavedl nově 

výpočet tak, že základ poplatku se zaokrouhlí na celé desítky Kč nahoru (§ 6 odst. 7 zákona č. 

549/1991 Sb. ve znění po 1. 1. 2014), přičemž po dobu dvou tří měsíců bylo předmětem sporu 

jak zaokrouhlit vlastní poplatek, když mnohdy bez zaokrouhlení vycházel i na halíře, což 

v případě bezhotovostního převodu není problém, ale v případě placení soudních poplatků 

kolky, to problém je, neboť nejmenší kolek je v ceně 1,- Kč a dle § 8 odst. 4 zákona č. 

549/1991 Sb. lze soudní poplatky nepřevyšující 5 000 Kč platit v kolcích. Než-li praxe 

dospěla k závěru, že vypočtený soudní poplatek za řízení se zaokrouhluje na celé koruny 
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nahoru podle ustanovení § 146 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, a to na základě § 2 

odst. 3 a § 4 zákona č. 280/2009 Sb., když zákon č. 549/1991 o soudních poplatcích je lex 

specialis vůči zákonu č. 280/2009 Sb. Nezbývá než uzavřít, že je nezvyklé, aby 

zaokrouhlování základu poplatku a vlastního poplatku upravovaly dva právní předpisy. 

Ustanovení § 174a odst. 6 o.s.ř. stanoví možnost podat odpor proti elektronickému 

platebnímu rozkazu též prostřednictvím elektronického formuláře podepsaným zaručeným 

elektronickým podpisem a ukládá ministerstvu (spravedlnosti) zveřejnit tento formulář 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Navzdory posledně uvedenému formulář pro podání 

odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu dosud v rámci aplikace E-podání není 

vytvořen. V úvahu proto přicházejí další způsoby podání odporu, tj. písemně nebo 

elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, když v těchto případech je přijatý odpor 

naskenován a připojen k elektronickému spisu, vyšší soudní úředník provede závěrečnou 

kontrolu spisu včetně podaného odporu resp. jeho včasnosti a věc převede do sporného řízení. 

Lze uzavřít, že toto řízení je, nebo spíše má být, založeno na perfekci podaného 

návrhu, tedy na péči žalobce o věc, kdy není pochybností o totožnosti žalovaného, který je 

řádně označen buď datem narození nebo identifikačním číslem, s bydlištěm či sídlem, 

případně místem podnikání, není pochybností o žalované částce, je stručně a jasně vylíčen 

skutkový stav, ze kterého je zřejmé, že žalobci právo zřejmě svědčí. Benefity za tuto perfekci 

podaného návrhu jsou následující: 

1. návrh je zvýhodněn co do placení soudních poplatků, a to o 25 % ve věcech do 

10 000 Kč, resp. do 20 000 Kč, o jedno procento z částek vyšších (z nikoliv 

elektronického návrhu je poplatková povinnost 5 %, v případě elektronického 

návrhu je poplatková povinnost 4 %), ale s tím, že dle Položky 2 bodu 2 

Sazebníku poplatků (příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích) 

v případě, že soud platební rozkaz nevydá a pokračuje v řízení, doměří 

navrhovateli poplatek do výše položky 1, tedy do výše návrhu podanému 

nikoliv elektronicky, 

2. elektronický platební rozkaz je vydán v řádu hodin maximálně několika dní, 

má-li daný vyšší soudní úředník např. dovolenou. Ztotožní žalovaného dle 

centrální evidence obyvatel (veřejného či živnostenského rejstříku), 

automaticky proběhne kontrola žalovaného v insolvenčním rejstříku, a 

neprochází-li žalovaný insolvenčním řízením, přečte žalobu a projde přílohy 

žaloby. Byl-li soudní poplatek za návrh zaplacen spolu s návrhem, je návrhu na 
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vydání elektronického platebního rozkazu promptně vyhověno a elektronický 

platební rozkaz je předán hybridní poště k doručení žalovanému. 

Celkově lze říci, že úmysl zákonodárce zavést do našeho právního řádu jakýsi automat 

na generování exekučních titulů, se zcela minul účinkem, jednak vzhledem k problémům se 

samotnou aplikací, a dále především s tím, že více než 70 % elektronických platebních 

rozkazů je pro nedoručení žalovanému rušeno a věc je převedena do sporného řízení. Tedy 

aplikace CEPR je většinou jen pouhým předstupněm sporného řízení. „Institut elektronického 

platebního rozkazu měl být podle původního záměru předkladatele zcela novým typem 

rozkazního řízení. Ministerstvo spravedlnosti původně předpokládalo, že jeho vydání bude 

zcela automatizované, bez účasti lidského faktoru: Soud (přesněji soudní počítač) měl být 

povinen jej vydat, aniž by přezkoumával oprávněnost nároku žalobce jak po skutkové, tak po 

právní stránce. Původní návrh ministerstva se zejména u soudců nesetkal s pochopením a 

neprosadil se. Aktuální verze elektronického platebního rozkazu je jen mírně modifikovanou 

obdobou běžného rozkazního řízení dle § 172 a násl. o.s.ř. Proto jej někteří procesualisté 

v době jeho ustavení pokládali za zbytečný a nefunkční.“109 

Závěrem je třeba říci, že prostřednictvím aplikace CEPR se svého práva nedomáhají 

ani mnohé státní instituce, resp. jejich příspěvkové organizace, např. Policie ČR za odvozy na 

krevní zkoušky v rámci silničních kontrol, zdravotnická zařízení za poplatky, knihovny apod.  

2.3.3. Evropský platební rozkaz 

Evropský platební rozkaz je institut, který je upraven evropským právem, 

a to Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006 

(dále jen Nařízení o EUPR). Jde o pramen evropského práva, který nesmí být transponován 

do právních řádů jednotlivých členských zemí na rozdíl od směrnice, a proto je úprava v o.s.ř. 

více než stručná. Právní úprava ČR je obsažena v § 174b o.s.ř., kde je pouze opakována 

skutečnost, že evropský platební rozkaz, jako všechny ostatní rozkazy, je třeba žalovanému 

doručit do vlastních rukou bez možnosti náhradního doručení, a to včetně doručování 

prostřednictvím veřejné datové sítě. V odst. 2 posledně citovaného ustanovení je stanovena 

příslušnost soudu k přezkumu evropského platebního rozkazu, totiž příslušným k přezkumu je 

soud, který evropský platební rozkaz vydal a konečně doručování usnesení soudu, kterým 

bylo návrhu na přezkum elektronického platebního rozkazu vyhověno.  

Předpokladem přijetí Nařízení o EUPR, a nejen tohoto Nařízení, bylo dosažení dalšího 

stupně integrace v rámci EU, kdy Společenství dobře znalo volný pohyb osob, zboží 

 
109 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s.19 



 86 

a kapitálu, avšak volný pohyb „spravedlnosti a práva“, tedy volný pohyb exekučních titulů 

nikoliv. Bylo třeba žalovat dle jednotlivých vnitrostátních úprav, samotné nalézací řízení bylo 

mnohdy zdlouhavé, drahé, a i v případě, že bylo dosaženo meritorního rozhodnutí, nastávaly 

další potíže v rámci vykonávacího řízení (exekuce). Nutnost žalovat dle jednotlivých 

vnitrostátních úprav a hlavně dle obecné příslušnosti žalovaného k řízení (dle ZMPS, resp. dle 

jednotlivých mezinárodních smluv mezi státy uzavřených) se dalo i zneužívat k průtahům 

řízení, např. díky znalosti žalovaného o průměrné době trvání nalézacího a vykonávacího 

řízení u jeho soudu apod.) 

Podmínky pro vydání Nařízení o EUPR vytvořila tzv. Amsterodamská smlouva, 

která byla podepsána dne 02. 10. 1997, vstoupila v platnost dne 01. 05. 1999, kterou byly 

změněny Smlouva o Evropské unii, Smlouva o založení Evropských společenství a některé 

související akty, která zavádí koncept jednotného prostoru svobody, bezpečnosti a 

spravedlnosti. „Jedná se o promítnutí zásad jednotného vnitřního trhu a uplatnění jeho 

důsledků na osoby fyzické i právnické. Soukromoprávní složka tohoto prostoru byla 

přenesena z třetího do prvního (komunitárního) pilíře. Orgány ES tak získaly možnost vydávat 

v této oblasti akty sekundárního práva. Na základě této získané pravomoci bylo vydáno 

několik nařízení, která mají umožnit řešení procesních otázek v soukromoprávních věcech 

s mezinárodním prvkem.“110 Jsou tedy vydána již shora uvedená Nařízení o řízení ve věcech 

občanských a obchodních (Brusel I., resp. Brusel I. bis), Nařízení ve věcech manželských 

(Brusel II., resp. Brusel II. bis), Nařízení o evropském exekučním titulu (Nařízení EP a Rady 

(ES) č. 805/2004 o evropském exekučním titulu pro nesporné pohledávky), shora uvedené 

Nařízení o EUPR a další. Jsou přijata i další opatření v rámci soudní spolupráce mezi 

členskými státy, primárně v občanských a obchodních věcech a postupně jsou přijímána 

Nařízení a opatření v dalších řízeních (příkladmo dědické řízení, úpadkové řízení). 

V rámci přípravy evropského platebního rozkazu byla roku 2002 vypracována tzv. 

Zelená kniha o evropském platebním rozkazu a o opatřeních k zjednodušení a urychlení 

vyřizování sporů o nepatrné částky, kde mimo jiné bylo rozebráno rozkazní řízení 

v jednotlivých členských státech, resp. druhy platebních rozkazů v jednotlivých členských 

státech, podmínky jejich vydání apod.  

Cílem návrhu o EUPR bylo usnadnit občanskoprávní řízení v rámci EU a to tím, 

že bude zřízen jednotný a v celé EU použitelný platební rozkaz, který bez průtahů a vysokých 

nákladů řízení zajistí exekuční titul, a tím bude předcházet mimo jiné narušování hospodářské 

 
110 BRODEC.,J.:Evropský exekuční titul a evropský platební rozkaz.,Právník č. 9/2005, rubrika Stati, str. 1025-

1035, dostupné v systému CODEXIS – ATLAS consulting, spol.s.r.o. 1997-2016 
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soutěže a bude zajištěna rovnost účastníků řízení, bez ohledu na příslušnost, resp. pravomoc 

soudů jednotlivých členských zemí. Komise si dokonce kladla jednak otázku, zda nezřídit 

evropský platební rozkaz jako jednotný jak pro přeshraniční spory, tak i pro vnitrostátní 

spory. A dále otázku, zda zřídit evropský platební rozkaz jako výlučný pro věci 

s mezinárodním prvkem nebo bude-li EUPR pouze alternativou k národnímu platebnímu 

rozkazu s možností, aby se národní platební rozkaz stal evropským exekučním titulem dle 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. 04. 2004 o evropském 

exekučním titulu pro nesporné nároky. 

 „4.9. Komise zvažuje možnost souběžného používání platebního rozkazu spolu 

s dalšími stejnými postupy k témuž účelu stanovenými ve vnitrostátní legislativě členských 

států.  

4.9.1. Evropský hospodářský a sociální výbor se však domnívá, že by měl být jen jeden 

platební rozkaz, a to konkrétně procedura stanovená a upravená předkládaným návrhem 

nařízení. Z povahy věci musí být toto nařízení pokládáno za nejvhodnější pro danou situaci, 

neboť jinak by ztratilo svou legitimnost. V souladu s tím by v případě přijetí tohoto nařízení 

měly platební rozkazy stanovené ve vnitrostátním právu některých členských států pozbýt 

účinnosti. 

4.9.2. Evropský platební rozkaz by měl být volitelný pouze tehdy, pokud by existoval 

společný alternativní postup, a ne pokud je touto alternativou národní platební rozkaz“111 

Byly stanoveny základní zásady pro EUPR, a to: 

• řízení bude formulářové – snaha o co nejjednodušší řízení, 

• nesmí jít o advokátský proces – zastoupení advokátem nebude povinné, 

• skutková podstata nároku nebude zkoumána a předkládat důkazy k prokázání 

svých tvrzení nebude požadováno, 

• bude zajištěna dostatečná ochrana žalované strany, 

• nemožnost podat odvolání 

• bude zajištěna vynutitelnost EUPR. 

Vlastní právní úprava, tedy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, však optikou českého rozkazního řízení není příliš 

zdařilá, neboť vzbuzuje více otázek nežli odpovědí a rčení, že „krátké nahlédnutí do 

příslušného předpisu odstraní lecjakou pochybnost“, zde bohužel neplatí.  

 
111 STANOVISKO Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a 

Rady, kterým se zřizuje evropský platební rozkaz (2005/C 221/16) dostupné na CODEXIS – ATLAS consulting 

spol. s.r.o. 1997-2016 
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Nařízení o EUPR je použitelné (zatím s ohledem na brexit) ve všech členských státech 

EU včetně Spojeného království a Irska na základě čl. 3 Protokolu o postavení Spojeného 

království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského 

společenství112, avšak s výjimkou Dánska na základě čl. 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, 

připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství. 

Čl. 1 tohoto Nařízení o EUPR opakuje účel a cíle jeho přijetí, totiž zjednodušit 

a zrychlit řízení ohledně peněžitých nároků v případech s přeshraničním prvkem při 

současném snížení nákladů na tato řízení a umožnit volný pohyb evropských platebních 

rozkazů ve všech členských státech stanovením tzv. minimálních norem, díky nimž bude 

nadbytečné zahajovat jakékoli řízení o uznání a výkonu v členském státě výkonu rozhodnutí. 

Dále je stanovena fakultativnost řízení o evropském platebním rozkazu vůči národním 

rozkazním, resp. jiným řízením. Optikou českého rozkazního řízení je třeba říci, že evropské 

rozkazní řízení nejen nezrychluje řízení vůči národnímu (naopak), co se týče soudních 

poplatků, nemá řízení o evropském platebním rozkazu zvláštní právní úpravu, tedy výše 

soudního poplatku činí 1 000 Kč, jde-li o částku do 20 000 Kč, resp. 5 % z částky předmětu 

řízení bez příslušenství, tedy použití evropského platebního rozkazu není nijak finančně 

zvýhodněno proti národní úpravě. Uvedený článek však odstraňuje pochybnosti o tom, že 

řízení o evropském platebním rozkazu lze použít toliko v přeshraničních věcech (v národních 

věcech nemá místo), a expressis verbis je stanovena fakultativnost tohoto řízení vedle 

aplikace národních platebních rozkazů. Skutečnost, že se jedná pouze a jedině o peněžité 

nesporné nároky vyplývá z podstaty věci, a i proto byla tato úprava nesporná mezi členskými 

státy od samého počátku. 

Působnost nařízení je stanovena v čl. 2 uvedeného Nařízení, a to jak pozitivním, 

tak negativním způsobem, když stanoví jeho použití toliko v občanských a obchodních věcech 

s přeshraničním prvkem a naopak vylučuje manželské, dědické, úpadkové věci. Dále jsou 

vyloučeny věci týkající se sociálního zabezpečení a nároky z mimosmluvních závazků za 

předpokladu, že tyto nejsou předmětem dohody účastníků, případně došlo-li k uznání dluhu, 

případně se vztahují na peněžité pohledávky vzniklé ze spoluvlastnictví. Vydání evropského 

platebního rozkazu je v působnosti soudů členských států, avšak s výjimkou Maďarska, kde 

tuto pravomoc mají notáři.113  

 
112 Text psán po tzv. BREXITU a po zahájení procedury o vystoupení Spojeného království z EU, avšak není 

k BREXITU přihlíženo, neboť není k dnešnímu dni (06. 06. 2019) znám obsah budoucích dohod mezi Spojeným 

královstvím a EU – poznámka autorky 
113 http://e-justice.europa.eu/; sekce dynamické formuláře; formuláře evropského platebního rozkazu 

http://e-justice.europa.eu/
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Článkem 3 uvedeného Nařízení o EUPR jsou definovány přeshraniční případy, 

totiž věci, kdy jedna ze stran má bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiném členském 

státě, než je členský stát, v němž byl podán návrh na EUPR, s tím, že pro určení bydliště se 

postupuje dle Nařízení Brusel I, resp. Nařízení Brusel I bis a „přeshraničnost“ věci musí být 

dána ke dni podání návrhu na EUPR.  

Následující články Nařízení pak stanoví, že řízení o EUPR se vztahuje na peněžité 

pohledávky, které jsou v době podání návrhu na EUPR splatné. Je definován členský stát 

původu (stát, kde je podán návrh na vydání evropského platebního rozkazu) a stát výkonu 

(stát, kde je žádán výkon evropského platebního rozkazu). Pro určení soudní příslušnosti se 

použije Nařízení Brusel I, resp. Nařízení Brusel I. bis, a to s výjimkou případů, kde je 

žalovaným spotřebitel, pak je příslušným soudem k vydání evropského platebního rozkazu 

výlučně soud státu bydliště žalovaného. Lze tedy říci, že uvedené Nařízení rozšiřuje ochranu 

spotřebitele nad rámec Nařízení Brusel I, resp. Nařízení Brusel I. bis nejen pro případy 

pojistných a pracovních smluv, ale na všechny případy, v nichž je žalován spotřebitel, tedy 

včetně případů, kdy se uplatní pravomoc např. dle místa plnění závazku dle Nařízení Brusel I, 

resp. Nařízení Brusel I. bis. To znamená, že v těchto případech je pro žalobce zřejmě 

výhodnější národní, totiž v našem případě česká právní úprava.  

S určením příslušnosti soudu k podání návrhu na vydání evropského platebního 

rozkazu dle Nařízení Brusel I. (Brusel I. bis) vyvstala otázka, zda podaný odpor proti 

evropskému platebnímu rozkazu, v němž nebyla namítnuta nepříslušnost soudu, zakládá 

příslušnost tohoto soudu ve smyslu článku 24 Nařízení Brusel I, resp. Nařízení Brusel I. bis. 

Posledně citovaný článek totiž stanoví, že není-li soud jednoho členského státu příslušným již 

dle dřívějších ustanovení, stane se příslušným, jestliže se žalovaný řízení před tímto soudem 

účastní, s výjimkou toho, že se žalovaný účastní toliko proto, aby namítl nepříslušnost soudu. 

Namítnout nepříslušnost tohoto soudu lze toliko při prvním úkonu, tedy příslušnost dříve 

místně nepříslušného soudu může být žalovaným založena. Tato otázka byla řešena v právní 

věci C-144/12 ze dne 13.června 2013 Goldbet Sportwetten GmbH se sídlem v Rakousku proti 

M. Sperindeovi s bydlištěm v Itálii. Prvním úkonem žalovaného byl nepochybně odpor proti 

evropskému platebnímu rozkazu, ale námitka nepříslušnosti soudu v něm nebyla obsažena. 

Předběžná otázka tedy zněla, zda je rakouský soud příslušný k rozhodnutí o věci. Soudní 

Dvůr EU rozhodl, že rakouský soud není k rozhodování ve věci příslušný, neboť žalovaný 

může podat odpor nijak neodůvodněný. Skutečnost, že žalovaný v rámci odporu sdělil důvody 

pro podání opravného prostředku je irelevantní ve vztahu ke stanovení příslušnosti dle článku 

24 Nařízení Brusel I. , resp. Brusel I. bis. „Článek 6 Nařízení o EUPR vykládaný ve spojení 
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s článkem 17 tohoto Nařízení, musí být vykládán v tom smyslu, že odpor proti EUPR 

neobsahující namítnutí nepříslušnosti soudu členského státu původu nelze považovat za účast 

v řízení ve smyslu článku 24 Nařízení Brusel I.(Brusel I. bis), a že v tomto hledu postrádá 

relevanci okolnost, že žalovaný v rámci odporu, který podal, uvedl důvody týkající se věci 

samé.“114 

Na tomto místě bych ráda uvedla, že věcná příslušnost soudu k rozhodnutí o návrhu na 

vydání evropského platebního rozkazu byla ponechána na členských státech a v České 

republice nejsou stanoveny žádné výjimky z o.s.ř. Avšak z posledně citovaného rozhodnutí 

Soudního Dvora EU mimo jiné vyplývá, že Rakousko se vydalo jinou cestou, totiž je 

stanoven výlučný soud k rozhodnutí o vydání evropského platebního rozkazu, a to 

Bezirksgericht für Handelssachen Wien, a až v případě podání odporu proti evropskému 

platebnímu rozkazu, je žalobce vyzván k určení příslušnosti soudu, kde proběhne běžné 

řízení. Řízením o evropském platebním rozkazu se zabývá § 252 rakouského občanského 

soudního řádu (Zivilprozessordnung), který v odst. 2 stanoví, že provedení řízení o evropském 

platebním rozkazu spadá do výlučné pravomoci Bezirksgericht für Handelssachen Wien. 

V odst. 3 posledně citovaného ustanovení je pak stanoveno, že obdrží-li uvedený soud odpor 

podaný ve lhůtě, doručí jej žalobci, přičemž jej zároveň vyzve, aby ve lhůtě 30 dnů určil 

příslušný soud (nepožádal-li výslovně žalobce, aby řízení v případě podání odporu žalovaným 

skončilo), u něhož proběhne běžné sporné řízení a odst. 4 naposledy citovaného ustanovení 

stanoví, že námitku nepříslušnosti soudu, jemuž byla věc předložena, vznese žalovaný před 

tím, než se zúčastní řízení ve věci samé. Uvedeným bych ráda jednak dokumentovala, že 

jeden z cílů přijetí Nařízení o EUPR zůstal daleko za očekáváním, když tvrzenou výhodou 

evropského platebního rozkazu mimo jiné byla skutečnost, že požádá-li žalobce o jeho 

vydání, namísto vnitrostátních procesních prostředků, není nutné, aby znal vnitrostátní 

procesní úpravu… Vzhledem k minimalistické úpravě Nařízení o EUPR a častým odkazům 

na článek 26 Nařízení o EUPR, který stanoví, že veškeré procesní otázky, jež nejsou konkrétně 

upraveny tímto nařízením, se řídí vnitrostátním právem 115, je nanejvýš vhodné, aby žalobce 

vnitrostátní úpravu znal, resp. měl o ní alespoň hrubý přehled. Dále bych na tomto místě ráda 

poukázala na skutečnost, že v rakouské právní úpravě (Zivilprocessordnung) se objevuje další  

lhůta 30 dnů k určení příslušnosti soudu žalobcem po podání odporu žalovaným. Důvodně 

proto pochybuji, že podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu v Rakousku 

 
114 ROZHODNUTÍ SOUDNÍHO DVORA EU ze dne 13. června 2013ve věci C-144/12  
115 Čl. 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí 

řízení o evropském platebním rozkazu 
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(stejně jako v České republice) bude pro žalobce výhodnější nežli vnitrostátní procesní 

prostředky, a to zejména ve světle proklamované rychlosti a efektivnosti řízení.  

Článek 7 v bodě 1 uvedeného Nařízení stanoví, že návrh na EUPR je podáván jedině 

na formuláři A uvedeném v příloze I. Bod 2. pak stanoví náležitosti návrhu na vydání EUPR, 

totiž: jména a adresy stran, výše nároku spolu s příslušenstvím, období, za něž jsou úroky 

požadovány, žalobní důvod, který si žalobce vybere z katalogu, popis důkazních prostředků, 

odůvodnění příslušnosti soudu - opět si žalobce vybere z katalogu, a nakonec žalobce 

odůvodní přeshraniční povahu případu ve smyslu čl. 3 Nařízení o EUPR, tedy že alespoň 

jedna strana sporu má bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiném členském státě, než je 

členský stát soudu, u něhož byl podán návrh na vydání platebního rozkazu. 

Bod 3 článku 7 Nařízení o EUPR stanoví náležitosti prohlášení žalobce o pravdivosti 

žalobních tvrzení a o žalobcově povědomí, že úmyslně nepravdivé prohlášení může mít za 

následek vyvození žalobcovy odpovědnosti dle národního práva státu původu evropského 

platebního rozkazu, tedy státu, kde byl evropský platební rozkaz vydán. V českém právním 

prostředí je uvedené prohlášení zcela bezcenné a jedinou „sankcí“ za nepravdivé prohlášení je 

případný odpor, české právo nemá zakotvenu jinou sankci v případě nepravdivého prohlášení. 

Navíc dikce Nařízení o EUPR trvá na úmyslně nepravdivém prohlášení, což vede k velké 

diskutabilnosti prokazování uvedené skutečnosti. Náhrada škody žalovanému za zbytečně 

vyvolané řízení nepřichází v úvahu, neboť pouhým odporem evropské rozkazní řízení končí, 

pořádková pokuta dle § 53 o.s.ř. nepřichází v úvahu též, neboť její funkcí je zajistit hladký 

průběh řízení, a nikoliv sankcionovat žalobce za úmyslně nepravdivé prohlášení v návrhu na 

vydání evropského platebního rozkazu.  

Inovativní je pak bod 5 čl. 7 Nařízení o EUPR, které stanoví, že žalobce může sdělit 

soudu, a to již v návrhu na vydání evropského platebního rozkazu, že nesouhlasí s převedením 

věci do běžného občanského soudního řízení ve smyslu článku 17 uvedeného Nařízení, pokud 

žalovaný podá odpor. Žalobce uvedené může sdělit později, avšak vždy před vydáním 

platebního rozkazu. Dle článku 17 Nařízení o EUPR v takovém případě řízení skončí. 

„Žalobce má však právo již v návrhu na vydání evropského platebního rozkazu sdělit soudu, 

že nesouhlasí s převedením věci do běžného řízení v případě, že žalovaný podá odpor. 

V takovém případě bude řízení v případě podaného odporu bez dalšího skončeno.“116 

Uvedené ustanovení zavadí jakési žaloby „na zkoušku“, tedy zda žalobní návrh projde či 

nikoliv ve spojení s umožněním náhradního doručování evropského platebního rozkazu (v ČR 

 
116 SÝKORA., M.: Co to je evropský platební rozkaz? eLaw – právní portál dostupné na CODEXIS –ATLAS 

consulting spol. s.r.o. 1997-2016 
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nelze – bude pojednáno dále v práci) považuji za velmi kontraproduktivní a zbytečně soudy 

všech členských států zatěžující. Žalobce buď exekuční titul chce, nebo ne, jedinou výhodu 

zde vidím pro překupníky promlčených pohledávek, neboť aplikací uvedeného článku si 

mohou zajistit, aby jejich náklady řízení nerostly a naopak v rámci vykonávacího řízení 

získali např. promlčené pohledávky, které byly přiznány náhradně doručeným evropským 

platebním rozkazem, proti němuž nebyl včas podán odpor. 

Tím se dostavám k povinnosti soudu rozhodnout o nákladech řízení. Náhrada nákladů 

řízení není Nařízením o EUPR upravena, proto se dle čl. 26 uvedeného Nařízení, 

které stanoví, že veškeré procení otázky neupravené konkrétně tímto nařízením se řídí 

vnitrostátním právem. Náhrada nákladů řízení se proto řídí dle § 151 odst. 1. o.s.ř., 

které stanoví, že soud i bez návrhu (ex offo) rozhodne o náhradě nákladů v rozhodnutí, 

kterým se řízení končí. Občanské civilní řízení v ČR, jedno zda zjednodušené či řádné, končí 

buď usnesením o odmítnutí žaloby, zastavením řízení (pro nedostatek podmínek řízení, pro 

zpětvzetí) nebo meritorním rozhodnutím, tj. platebním rozkazem, proti němuž nebyl podán 

odpor, resp. rozsudkem. Zásadně uvedená rozhodnutí obsahují výrok o rozhodnutí soudu o 

náhradě nákladů řízení. Ukončení řízení podaným odporem proti evropskému platebnímu 

rozkazu naše právní úprava nezná a minimálně ohledně povinnosti soudu rozhodnout ex offo 

o náhradě nákladů řízení se domnívám, že se jedná o nepromyšlenou a nekoncepční úpravu, o 

které bude zřejmě muset rozhodnout Soudní dvůr EU v rámci předběžné otázky. Tedy jak 

v případě podání odporu proti evropskému platebnímu rozkazu rozhodnout o náhradě nákladů 

žalovanému, resp. v rámci jakého řízení, neboť alternativně rozhodnout o náhradě nákladů 

řízení žalovanému pro případ podání odporu proti evropskému platebnímu rozkazu nelze, 

neboť soud nemůže vědět, zda odpor bude podán prostřednictvím advokáta, kdy v tomto 

případě žalovanému, resp. jeho právnímu zástupci náleží dva právní úkony a dva tzv. paušály. 

Soud nemůže vědět, zda je konkrétní advokát plátce DPH, případně zda se náhrady nákladů 

řízení žalovaný výslovně nevzdá. Zároveň je třeba mít na paměti § 151 odst. 3 o.s.ř., které 

ukládá soudu, přiznat náhradu nákladů řízení i nezastoupenému účastníku, který výši svých 

hotových výdajů nedoložil, a to v paušální výši dle zvláštního právního předpisu, tedy dle 

advokátního tarifu. Postupuje-li žalobce dle bodu 4. čl. 7 Nařízení o EUPR, tedy když soudu 

sdělí, že v případě podání odporu nesouhlasí s převedením do běžného soudního řízení, má to 

optikou české právní úpravy nejblíže k zpětvzetí žaloby, a k následnému zastavení řízení, a to 

bez souhlasu žalovaného dle § 96 odst. 4 o.s.ř., neboť ve věci nebylo dosud jednáno. 

Obráceně skutečnost, že nelze žalovanému přiznat náhradu nákladů řízení, neboť v rámci 

evropského rozkazního řízení jeho náklady neznám a po podání odporu se žádné následné 
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řízení, v němž by soud mohl rozhodnout o náhradě nákladů žalovanému, nemusí vést, což 

považuji za diskriminační úpravu, kdy zjevně právní úprava porušuje rovnost stran, resp. 

rovnost zbraní. Tím spíše, že uvedený postup je aktivován toliko postupem žalobce, který 

tímto eliminuje i tu marginální možnost postihnout jej v případě nepravdivého eventuelně 

zavádějícího prohlášení v návrhu dle bodu 3 totožného článku Nařízení o EUPR, případně 

dopadá na již zmíněné uplatňování promlčených nároků.  

Následné body článku 7 Nařízení o EUPR pak stanoví toliko nutnost návrh na EUPR 

podepsat včetně elektronického podpisu a podání návrhu na EUPR v listinné či elektronické 

podobě soudu, což není předmětem sporu mezi členskými státy.  

Články 8 až 12 Nařízení o EUPR upravují postup soudu od posouzení návrhu s tím, 

že nedochází k skutkovému přezkumu návrhu (nároku), k vydání evropského platebního 

rozkazu postačí, když se nárok jeví jako opodstatněný. Tedy nalézáme zjevnou inspiraci 

německou rozkazní úpravou, posouzení lze provést automatizovaným způsobem. Nejsou-li 

splněny podmínky článku 7 Nařízení o EUPR, případně se nárok jeví jako neopodstatněný, 

přichází v úvahu doplnění či oprava návrhu ve lhůtě soudem stanovené s tím, že oprava či 

doplnění se provádí též na formuláři.  

Článek 10 Nařízení o EUPR pak upravuje změnu návrhu na vydání evropského 

platebního rozkazu, a to v případě, kdy podmínky jsou splněny toliko pro část nároku. Tehdy 

soud uvedenou skutečnost sdělí žalobci (opět prostřednictvím formuláře) a vyzve jej k přijetí 

nebo odmítnutí návrhu na EUPR toliko pro část nároku splňující podmínky. Nevyjádří-li se 

žalobce ve lhůtě je návrh na vydání evropského platebního rozkazu odmítnut. Uvedené 

ustanovení považuji též za nekoncepční a kontraproduktivní, když jednak rozkazní řízení 

nedůvodně prodlužuje (o návrhu na vydání evropského platebního rozkazu může být 

rozhodnuto), nadbytečně se žalobce vyzývá k vyjádření, zda chce nebo nechce vydat 

evropského platebního rozkazu toliko o části nároku a poučuje se pro případ nedodání 

vyjádření k výzvě soudu, neboť se nesporně jedná o sporné řízení a soud nemá být „advokátní 

poradnou“ žalobce a jakékoliv zkrácené, tedy i rozkazní řízení dle mého soudu má být 

postaveno na perfekci žalobního návrhu (maximálně opravit nebo doplnit zjevně chybějící 

údaje, eventuelně zjevně nesprávné údaje), tedy má být postaveno na péči žalobce o návrh. 

Prodloužení řízení spatřuji též ve skutečnosti, že přijme-li žalobce návrh soudu tak, že 

evropský platební rozkaz bude vydán toliko o části nároku, dojde k rozdělení nároku, kdy o 

části nároku nerozhodnutém v evropském rozkazním řízení bude rozhodováno v případném 

následném řízení dle vnitrostátního práva. Evropský platební rozkaz má v právě popsaném 

případě spíše funkci mezitímního rozsudku dle vnitrostátní úpravy. Vnitřně rozporným pak 
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spatřuji pojmenování daného článku Nařízení o EUPR – tj. změna návrhu, kdy přijme-li 

žalovaný tuto „změnu“, tak v podstatě k žádné změně návrhu nedojde, neboť o části nároku 

bude rozhodnuto vydáním evropského platebního rozkazu a o části nároku bude zřejmě 

rozhodnuto rozsudkem, případně usnesením, bude-li žalobní návrh v této části vzat zpět. 

V případě, že nejsou splněny podmínky vydání EUPR dle tohoto nařízení, případně se 

návrh jeví jako zjevně neopodstatněný a v případech, kdy žalobce neodpoví na výzvu soudu 

ohledně opravy či doplnění návrhu případně proti změně návrhu, soud návrh odmítne dle 

článku 11 Nařízení o EUPR. Učiní tak prostřednictvím formuláře, avšak inovativně oproti 

právní úpravě ČR, neboť bod 2. článku 11 Nařízení o EUPR stanoví, že proti rozhodnutí o 

odmítnutí návrhu na vydání evropského platebního rozkazu nelze podat odvolání a řízení je 

proto doručením žalobci skončeno, samozřejmě aniž by založilo překážku rei iudicatae.  

Nepostupuje-li soud dle předcházejícího článku Nařízení, vydá evropský platební 

rozkaz, a to obvykle ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu. Do lhůty se nepočítají lhůty 

k případné opravě či doplnění návrhu, a to opět na příslušném formuláři. Zde zřejmě má dojít 

k naplnění cíle právní úpravy o evropském platebním rozkazu, avšak uvedená lhůta jednak 

není pro soud nijak závazná a jednak nespatřuji jakékoli urychlení řízení či jinou výhodu 

oproti právní úpravě ČR, neboť si neumím představit, že by vydání platebního rozkazu v ČR 

trvalo 30 dní (za předpokladu perfektního návrhu), snad právě naopak nutnost nastudovat 

uvedené Nařízení o EUPR může dobu trvání evropského rozkazního řízení prodloužit. Článek 

12 Nařízení o EUPR dále stanoví náležitosti evropského platebního rozkazu, totiž primárně 

buď stanoví povinnost žalovanému zaplatit žalobci jeho nárok, nebo ve lhůtě 30 dnů podat 

odpor. Poučení žalovaného o tom, že evropský platební rozkaz byl vydán toliko na základě 

tvrzení žalobce a skutečnosti nebyly soudem ověřovány. Nebude-li ve lhůtě podán odpor, 

stane se evropský platební rozkaz vykonatelným, obráceně v případě, že bude-li podán odpor, 

bude řízení pokračovat běžným občanskosoudním řízením, nevyloučil-li následné civilní 

řízení žalobce pro případ podání odporu již v návrhu, resp. do vydání evropského platebního 

rozkazu. Dále je stanovena nutnost evropský platební rozkaz řádně doručit, a to včetně návrhu 

na vydání evropského platebního rozkazu, čemuž se věnují články 13 a 14 Nařízení o EUPR. 

Ve srovnání s právní úpravou ČR lze říci, že řízení o vydání evropského platebního rozkazu 

nemůže být rychlejší než vnitrostátní úprava, kdy v případě perfektního návrhu je v řádu dní 

vydán platební rozkaz, tedy lhůta 30-ti dnů není zásadně čerpána. Lhůta pro podání odporu 

proti evropskému platebnímu rozkazu je dvojnásobná oproti vnitrostátní úpravě a největším 

negativem právní úpravy evropského platebního rozkazu je nepochybně skutečnost, že na 

rozdíl od českého rozkazního řízení, nemůže být evropský platební rozkaz spojen 
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s kvalifikovanou výzvou dle § 114b o.s.ř., a to navzdory skutečnosti, že § 114b odst. 1. o.s.ř. 

s použitím kvalifikované výzvy v rámci evropského platebního rozkazu počítá. Jedná se však 

o nepoužitelné ustanovení v rámci řízení o evropském platebním rozkazu, neboť ani formulář 

k vydání evropského platebního rozkazu nic takového neobsahuje. Tedy evropské rozkazní 

řízení není „dvoustupňové“, kdy poprvé je zkráceno řízení vlastním vydáním platebního 

rozkazu a podruhé je významně zkráceno využitím kvalifikované výzvy dle § 114b o.s.ř. 

v případě, že se žalovaný nevyjádří ve věci, a následně je rozhodnuto rozsudkem pro uznání, 

tedy též zjednodušenou formou rozhodnutí. 

Přes skutečnost, že § 114b odst. 1 o.s.ř. počítá s kvalifikovanou výzvou v rámci 

evropského rozkazního řízení, Nařízení o EUPR tuto možnost neumožňuje zřejmě zejména 

s ohledem na skutečnost, že evropské rozkazní řízení není koncipováno jako součást 

nalézacího řízení a vydaný evropský platební rozkaz není rozhodnutím o nalezeném hmotném 

právu. „Skutečnost, že eurorozkazní řízení není součástí nalézacího řízení (neboť neslouží 

k nalezení skutku a práva, ale daleko spíše ke vzniku exekučního titulu), nedocenil ani český 

zákonodárce. Proto se mohlo stát, že novelizoval § 114b odst. 1 o.s.ř. tak, že tzv. 

kvalifikovaná výzva k vyjádření může být již součástí nejen běžného platebního rozkazu, ale i 

evropského platebního rozkazu. Kvalifikovaná výzva k vyjádření je však institutem, jenž má 

bezprostřední vztah k nalézacímu řízení. Proto ji nelze využít jaksi dopředu v takovém typu 

rozkazního řízení, které není integrální součástí pozdějšího civilního řízení, v němž soud 

nalézá právo. Zatímco české rozkazní řízení tvoří s pozdějším nalézacím řízením celek, 

u eurorozkazního řízení tak tomu podle mého názoru není.“117 

Články 13 až 15 Nařízení o EUPR stanoví možnosti doručení evropského platebního 

rozkazu žalovanému, totiž jednak doručení s dokladem o přijetí žalovaným a jednak doručení 

bez dokladu o přijetí žalovaným. V obou případech musí jít o doručení v souladu 

s vnitrostátními předpisy, proto v České republice nelze evropský platební rozkaz doručit 

jinak, než dle článku 13 Nařízení o EUPR, tj. výhradně do vlastních rukou žalovaného 

s vyloučením náhradního doručení osobním doručením, poštou nebo eletronicky. Nařízení 

umožňuje též náhradní doručení, je-li toto v souladu s vnitrostátním právem (V České 

republice se neuplatní), kdy lze doručit osobám, které spolu se žalovaným žijí ve společné 

domácnosti, případně na osobní adrese jsou zaměstnány, dále jeho zaměstnancům, uložením 

evropského platebního rozkazu ve schránce žalovaného, na poště, u příslušných veřejných 

orgánů při současném vložení oznámení, případně elektronicky. Bod 2 článku 14 Nařízení o 

 
117 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s.24 



 96 

EUPR pak stanoví, že doručení podle tohoto článku odst. 1 není přípustné, není-li adresa 

žalovaného známa s jistotou. Doručení evropského platebního rozkazu dle čl. 14 Nařízení o 

EUPR považuji za nejproblematičtější ustanovení tohoto Nařízení, které již bylo předmětem 

rozhodování Soudního dvora EU, když adresa žalovaného je „s jistotou“ známa někde jinde 

až v okamžiku dojde-li soudu opožděný odpor případně návrh na přezkum dle čl. 20 Nařízení 

o EUPR. Tedy ke zjištění adresy dojde často až v momentě, kdy je evropský platební rozkaz 

prohlášen za vykonatelný, pokud možno dokonce již v rámci exequaturního řízení ve státu 

výkonu. Nařízení sice konstatuje, že takové doručení je nepřípustné, ale nestanoví, co dál 

s řízením, resp. takovým exekučním titulem. Není sporu o tom, že nebyl-li evropský platební 

rozkaz řádně doručen, nemohl nabýt vykonatelnosti a stát se tak exekučním titulem. Otázkou 

však je, zda má následovat mimořádný opravný prostředek dle vnitrostátního práva, v našem 

případě obnova řízení, nebo vydaný evropský platební rozkaz má být (může být) znovu 

doručen a znovu tedy běží lhůta k podání odporu.  

Soudní dvůr EU rozhodoval ve věci předběžných otázek ohledně evropského 

platebního rozkazu ve věcech C-119/13 společnosti Ecocosmetic GmbH & Co. KG se sídlem 

v Německu proti paní Dupuy s bydlištěm ve Francii a dále ve věci C – 120/13 společnosti 

Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen.mbH se sídlem v Rakousku a paní Bonchyk s bydlištěm 

v Německu. V obou případech byl evropský platební rozkaz doručen náhradním způsobem 

dle čl. 14 Nařízení o EUPR, evropský platební rozkaz byl prohlášen za vykonatelný. Následně 

byl proti nim podán v obou případech opožděný odpor a následně podán návrh na přezkum 

evropského platebního rozkazu dle článku 20 Nařízení o EUPR, v obou případech s tvrzením 

žalovaných, že evropský platební rozkaz nebyl řádně doručen. Rozhodující soud – 

Amtsgericht Weddig118 předložil Soudnímu Dvoru EU následující předběžné otázky (totožné 

v obou věcech): 

1) Je nutné vykládat Nařízení o EUPR v tom smyslu, že žalovaný může požádat 

o soudní přezkum evropského platebního rozkazu i v případě, že mu platební 

rozkaz nebyl doručen či byl doručen neúčinně? Lze v takovém případě obdobně 

vycházet zejména z článku 20 Nařízení o EUPR (přezkum evropského platebního 

rozkazu) 

2) V případě, že na první otázku odpoví Soudní Dvůr EU kladně, pak musí žalovaný 

v případě, že mu evropský platební rozkaz nebyl doručen či mu byl doručen 

neúčinně, dodržovat ve své žádosti o přezkum časová omezení?  

 
118 Okresní soud ve Weddigu, SRN – poznámka autorky 
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3) Dále v případě kladné odpovědi na první otázku, jaký je procesně právní následek 

úspěšnosti žádosti o přezkum? 

Soudní Dvůr EU dospěl k závěru a své rozhodnutí opatřil právní větou „Nařízení… 

musí být vykládáno v tom smyslu, že se řízení upravená v článcích 16 až 20 tohoto Nařízení 

neuplatní, jestliže se ukáže, že evropský platební rozkaz nebyl doručen způsobem, který 

splňuje minimální normy stanovené v článcích 13 až 15 uvedeného Nařízení. Vyjde-li 

takováto vada najevo až po prohlášení EUPR za vykonatelný, žalovaný musí mít možnost 

namítnout tuto vadu, která v případě, že je náležitě prokázána, musí vést k neplatnosti tohoto 

prohlášení vykonatelnosti“119 Vzhledem k záporné odpovědi na první otázku pak již Soudní 

Dvůr EU neodpovídal na druhou a třetí otázku. Vzhledem k absenci řešení popsané situace 

Nařízením o EUPR v dalším odkázal na vnitrostátní právní úpravu. „V projednávaném 

případě Nařízení neupravuje případné opravné prostředky, které by měl žalovaný v případě, 

že se ukáže až po prohlášení evropského platebního rozkazu za vykonatelný, že tento rozkaz 

nebyl doručen způsobem, který splňuje minimální normy stanovené v článcích 13 až 15 tohoto 

Nařízení. Z toho plyne, že v takovém případě se podle článku 26 Nařízení tyto procesní otázky 

nadále řídí vnitrostátním právem.“120 Náhradní doručení evropského platebního rozkazu je 

sice v ČR vyloučeno, avšak i zde není vyloučena možnost vadného doručení evropského 

platebního rozkazu a následné prohlášení vykonatelnosti. Lze uvést kauzu, kdy žalobcem byl 

jeden bratr – Petr Novák, žalovaným byl jeho bratr Pavel Novák (dvojčata). Žalovaný měl 

trvalý pobyt na ohlašovně, avšak zdržoval se u svého bratra (žalobce). Ve věci byl vydán 

platební rozkaz, byl doručen na adresu k bratrovi – písemnost převzal žalobce „osobně“ a 

soud na uvedenou skutečnost neměl šanci přijít, neboť dle doručenky převzal P. Novák. 

V daném případě však žalobce spolu s další poštou odvezl platební rozkaz žalovanému na 

chalupu, který ve lhůtě z opatrnosti podal odpor proti tomuto platebnímu rozkazu, ač bylo 

nepochybně vadně doručeno a nebylo nutné hledat vhodný mimořádný opravný prostředek. 

Lze uzavřít, že v případě, že dojde k vadnému, a tedy neúčinnému doručení platebního 

rozkazu (včetně evropského platebního rozkazu) přichází v úvahu jak obnova řízení dle § 228 

a násl. o.s.ř., neboť v situaci, kdy žalovaný nemohl bez své viny uvést žádné skutečnosti není 

problém uvést nové skutečnosti, jak požaduje dikce ustanovení § 228 odst. 1 písm. a) o.s.ř., 

 
119 BAŽANTOVÁ., I.: Nařízení (ES) č. 1896/2006- řízení o evropském platebním rozkazu – absence účinného 

doručení – odpor proti platebnímu rozkazu prohlášenému za vykonatelný – přezkum ve výjimečných případech – 

lhůty, Obchodní právo č. 9/2014, rubrika Z judikatury Evropské unie, str. 406-413, dostupné na CODEXIS – 

ATLAS Consulting, s.r.o. 
120 BAŽANTOVÁ.,I.: Nařízení (ES) č. 1896/2006- řízení o evropském platebním rozkazu – absence účinného 

doručení – odpor proti platebnímu rozkazu prohlášenému za vykonatelný – přezkum ve výjimečných případech – 

lhůty, Obchodní právo č. 9/2014, rubrika Z judikatury Evropské unie, str. 406-413, dostupné na CODEXIS – 

ATLAS Consulting, s.r.o.  
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případně též žaloba pro zmatečnost dle § 229 odst. 3 o.s.ř., neboť účastníku byla zjevně 

odňata možnost jednat před soudem. 

Články 16 a 17 Nařízení o EUPR upravují náležitosti odporu a důsledky jeho podání 

s tím, že odpor může být podán na formuláři, který je doručován spolu s evropským platebním 

rozkazem. Odpor však lze podat i v listinné podobě, případně pomocí jiných prostředků 

komunikace na dálku, musí být odeslán do 30 dnů a nemusí být nijak odůvodněn. Důsledkem 

podání odporu ve lhůtě je převedení do běžného civilního řízení dle vnitrostátního práva, 

nebyla-li tato možnost žalobcem výslovně vyloučena.  

Není-li proti evropskému platebnímu rozkazu podán včasný odpor, nabývá evropský 

platební rozkaz vykonatelnosti – soud prohlašuje vykonatelnost evropského platebního 

rozkazu a tento je bez dalšího uznán a vykonán v ostatních členských státech.  

Nařízení o EUPR v článku 20 upravuje mimořádný opravný prostředek evropského 

rozkazního řízení, totiž přezkum ve výjimečných případech. O přezkum lze požádat po 

uplynutí lhůty k podání odporu proti evropskému platebnímu rozkazu, a podmínkou je, že 

evropský platební rozkaz byl náhradně doručen, a zároveň doručení nebylo provedeno 

dostatečně včas, tak aby si žalovaný mohl připravit svou obranu proti žalobci, a to bez 

jakéhokoli svého zavinění nebo žalovaný nemohl popřít nárok z důvodů vis major nebo jiných 

mimořádných okolností, které sám nezavinil. V obou případech však musí jednat neprodleně. 

Dále může žalovaný požádat o přezkum evropského platebního rozkazu v případě, že 

evropský platební rozkaz je vydán zjevně chybně nebo z důvodu jiných výjimečných 

okolností. Následkem neúspěšné žádosti o přezkum je její odmítnutí a evropský platební 

rozkaz zůstává v platnosti. V opačném případě je evropský platební rozkaz od počátku 

neplatný, přičemž Nařízení o EUPR nestanoví další postup v takovém případě. Jak již jsem 

výše uvedla, Soudní Dvůr EU se zabýval případem (případy), kdy nedošlo k doručení 

(náhradnímu) evropského platebního rozkazu a rozhodoval, zda tuto skutečnost může soud 

subsumovat pod jiné (blíže nespecifikované) výjimečné okolnosti dle bodu 2 článku 20 

Nařízení o EUPR a žádost o přezkum je tak namístě. Soudní Dvůr EU dovodil: „Pokud jde 

konkrétně o přezkumné řízení, je třeba připomenout, že k tomuto řízení dojde, jak to uvádí 

samotný nadpis článku 20 Nařízení, pouze „ve výjimečných případech“, které jsou taxativně 

vymezeny v tomto článku, přičemž absence doručení mezi tyto výjimečné případy nepatří.“121 

 
121 BAŽANTOVÁ.,I.: Nařízení (ES) č. 1896/2006- řízení o evropském platebním rozkazu – absence účinného 

doručení – odpor proti platebnímu rozkazu prohlášenému za vykonatelný – přezkum ve výjimečných případech – 

lhůty, Obchodní právo č. 9/2014, rubrika Z judikatury Evropské unie, str. 406-413, dostupné na CODEXIS – 

ATLAS Consulting, s.r.o. 
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Ohledně procesního následku důvodné žádosti o přezkum pak dovodil toliko, že procesní 

následky od počátku neplatného evropského platebního rozkazu se řídí vnitrostátním právem. 

V následujících článcích Nařízení o EUPR je pak upraven výkon evropského 

platebního rozkazu, tedy zamítnutí, zastavení nebo omezení výkonu evropského platebního 

rozkazu. Jsou zde opakovány základní ideje evropského rozkazního řízení, totiž, že evropský 

platební rozkaz nesmí být v žádném případě ve státě výkonu přezkoumáván, nesmí být 

požadována jistota, kauce požaduje-li žalobce výkon evropského platebního rozkazu apod. 

z důvodu, že oprávněný je cizím státním příslušníkem. Řízení o evropském platebním rozkazu 

nesmí být advokátským procesem, a to minimálně pokud jde o podání návrhu na vydání 

evropského platebního rozkazu a podání odporu proti evropskému platebnímu rozkazu. 

Poplatková povinnost za evropské rozkazní řízení a následné nalézací řízení po podání odporu 

proti evropskému platebnímu rozkazu nesmí být vyšší nežli nalézací řízení, kterému 

nepředcházelo evropské rozkazní řízení.  

Lze říci, že návrh na vydání evropského platebního rozkazu je vysloveně „výjimečná 

anomálie“ vyskytující se v počtu 0-3 (max. 5) případů ročně na okresních soudech s tím, že 

jen výjimečně došlo nejen k vydání evropského platebního rozkazu, ale též k nabytí jeho 

vykonatelnosti. Velká část návrhů na vydání evropského platebního rozkazu jsou buď 

odmítnuty, nebo častěji pro žalovaným podaný odpor proti evropskému platebnímu rozkazu 

přešly do řádného sporného řízení (rejstřík „C“). Možnost, aby se po podaném odporu v řízení 

nepokračovalo, zatím nebyla žalobci využita.    

Lze uzavřít, že srovnání běžného rozkazního řízení v České republice a 

eurorozkazního řízení, dopadá jednoznačně ve prospěch českého rozkazního řízení, kdy dle 

mého názoru, ani jedna z proklamovaných výhod evropského rozkazního řízení nenastala. 

Řízení o evropském platebním rozkazu není z těchto důvodů využíváno a naděje některých 

právníků zůstaly tak nenaplněny: „Jelikož se předpokládá, že institut evropského platebního 

rozkazu bude hojně hlavně spotřebiteli využíván, lze očekávat, že předpisy o zvláštní 

příslušnosti nabudou na významu, když dnes se spíše spotřebitelé přeshraničním sporům 

vyhýbají.“122  

Vzhledem k rozmanitosti a především letitému fungování civilního řízení ve 

vnitrostátních procesních úpravách se nedomnívám, že tou správnou cestou je legislativní 

výroba europrostředků typu evropského platebního rozkazu řízení, řízení o drobných nárocích 

apod., ale naopak obráceně stanovit, za jakých podmínek lze národní rozhodnutí (exekuční 

 
122 BRODEC.,J.:Evropský exekuční titul a evropský platební rozkaz.,Právník č. 9/2005, rubrika Stati, str. 1025-

1035, dostupné v systému CODEXIS – ATLAS consulting, spol.s.r.o. 1997-2016 
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titul) uznat za evropský exekuční titul, jak činí Nařízení EP a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 

21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky. Posledně 

citované nařízení stanoví, za jakých okolností se nárok považuje za nesporný a stanoví tzv. 

minimální normy pro řízení o nesporných nárocích, které musí být dodrženy tak, aby národní 

rozhodnutí mohlo být uznáno za evropský exekuční titul. Pravidla se týkají především 

příslušnosti soudu, který rozhodnutí vydal, tj. dodržení pravidel dle Bruselu I. resp. Bruselu I. 

bis, podmínky pro doručení žalovanému – jak osobní, tak náhradní doručení a dále poskytnutí 

náležitých informací dlužníkovi (žalovanému) jak ohledně žalovaného nároku, tak ohledně 

procesních prostředků, zajišťujících dlužníkovu obranu proti nároku. Při splnění podmínek 

dle Nařízení o evropském exekučním titulu je rozhodnutí prohlášeno za evropský exekuční 

titul, čímž se oprávněný vyhne nutnosti žádat o uznání a výkon rozhodnutí ve státě výkonu – 

odpadá exequaturní řízení. Proto se domnívám, že pro žalobce v těchto věcech je výhodnější 

národní úprava rozkazního řízení a případné uznání rozhodnutí (platebního rozkazu) za 

evropský exekuční titul. 

2.3.4. Směnečný a šekový platební rozkaz 

Zvláštním druhem řízení, je řízení o vydání směnečného resp. šekového platebního 

rozkazu, které se oproti ostatním rozkazním řízení, liší jednak věcnou příslušností soudu 

k tomuto řízení, a to vždy krajského soudu (Městského soudu v Praze) dle § 9 odst. 2 písm. j) 

o.s.ř., jednak skutečností, že jediným předepsaným důkazním prostředkem, který má a musí 

prokazovat nárok je směnka či šek v prvopise, a dále, že jedinou obranou žalovaného proti 

směnečnému, resp. šekovému platebnímu rozkazu jsou námitky proti tomuto platebnímu 

rozkazu. Podáním námitek proti směnečnému, resp. šekovému rozkazu dojde k zahájení tzv. 

námitkového řízení, které však rozkaz neruší. V námitkovém řízení soud proto rozhoduje, zda 

směnečný, resp. šekový platební rozkaz zůstává v platnosti či je platební rozkaz zrušen. Soud 

rozhoduje v námitkovém řízení rozsudkem (§ 174 odst. 4 o.s.ř.). 

Jak jsem již výše uvedla, věcně příslušný k řízení o směnečném a šekovém rozkazu je 

i po rekodifikaci soukromého práva krajský soud (Městský soud v Praze). Přestože v důsledku 

rekodifikace soukromého práva došlo ke zrušení zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, 

a tudíž se nadále závazkové vztahy nerozlišují na obchodní a neobchodní, resp. na absolutní 

obchody, obchody a absolutní neobchody. I přesto nadále jak na krajských soudech, tak na 

okresních soudech zůstala zachována „obchodní“ specializace senátů. Věcná příslušnost 

krajských soudů (Městského soudu v Praze) je tradičně dána tím, že směnky a šeky, resp. 

cenné papíry byly považovány za absolutní obchody, tedy za obchodní spory bez ohledu na 
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povahu účastníků. „Rozdíl oproti rozkaznímu řízení, kde je dána věcná příslušnost okresního 

soudu, se odůvodňuje tím, že u směnek a šeků jde o obchodněprávní věci bez ohledu na 

povahu subjektů (absolutní obchody).“123 Vzhledem k výše uvedenému dnes již nelze věcnou 

příslušnost vyšších soudů v první instanci odůvodňovat obchodněprávní povahou směnek a 

šeků, ale lapidárním konstatováním o taxativním výčtu § 9 odst. 2 o.s.ř., který stanoví věcnou 

příslušnost krajských soudů a směnky a šeky nadále ponechal v pravomoci krajských soudů 

(Městského soudu v Praze). Pro úplnost též uvádím, že ohledně místní příslušnosti zůstala 

zachována příslušnost daná na výběr (alternativní příslušnost), a to dle platebního místa, je-li 

uplatněno právo ze směnky, šeku nebo jiného cenného papíru (§ 87 písm. e) o.s.ř.) vedle 

obecné příslušnosti dle ustanovení § 84 a násl. o.s.ř. (obecný soud žalovaného). 

Obecně lze říci, že právní úprava směnečného a šekového platebního rozkazu je 

mnohem přísnější jak vůči žalobci, když náležitosti návrhu jsou přísně formalizovány, tak 

k žalovanému, a to zejména co se týče jeho obrany proti směnečnému, resp. šekovému 

platebnímu rozkazu, a vzhledem k důsledkům podaných námitek na vydaný směnečný a 

šekový platební rozkaz. Lhůta k podání námitek byla původně třídenní, avšak v důsledku 

nálezu Ústavního soudu (viz níže) a dnes lhůta k podání námitek činí 15 dní.  

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 175 o.s.ř., když odst. 1 stanoví předpoklady, 

za nichž může být směnečný (šekový) platební rozkaz vydán, a to je-li žalobcem 

předložen prvopis (originál) směnky (šeku) a není důvod pochybovat o její (jeho) pravosti, tj. 

že cenný papír má náležitosti dle zákona č. 191/1950 Sb. (zákon směnečný a šekový), jakož i 

další listiny nezbytně nutné k uplatnění práva.  

Obsah směnečného (šekového) platebního rozkazu je shodný s platebním rozkazem 

„bez přívlastku“, totiž žalovanému je uložena povinnost zaplatit žalovanou částku včetně 

příslušenství a náklady řízení ve lhůtě 15 dnů nebo, aby ve stejné lhůtě podal proti 

směnečnému (šekovému) rozkazu námitky.  

Jako další odlišnost od „běžného“ rozkazního řízení lze uvést, že soud vydá směnečný 

(šekový) platební rozkaz jen k návrhu žalobce. Není to tedy otázka úvahy soudu, jak je to 

v klasickém rozkazním (sporném) řízení, kde soud platební rozkaz vydat může i v případech, 

kdy žalobce vydání platebního rozkazu nenavrhuje. 

V námitkách musí žalovaný uvést vše, co proti směnečnému (šekovému) platebnímu 

rozkazu namítá. Je třeba uvést, že v tomto případě dochází ke koncentraci námitek, resp. 

hovoříme o koncentraci směnečného řízení. „… za druhé mu (žalovanému) ukládá, že námitky 

 
123 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání, Praha: Linde Praha, a.s. 2011, s. 355 
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musí odůvodnit a musí v nich uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá (koncentrace 

námitek), protože k pozdějším výhradám již soud nebude přihlížet.“124 Což je dáno především 

důsledky, které tato obrana má na směnečný, resp. šekový platební rozkaz, totiž podané 

námitky nezpůsobují zrušení směnečného (šekového) platebního rozkazu ex lege, ale soud 

nařídí jednání k projednání námitek a výsledkem tohoto jednání je, že vydaný směnečný 

(šekový) platební rozkaz zůstává v platnosti nebo jej soud zruší, případně v jakém rozsahu jej 

zruší. Z toho vyplývá, že ke koncentraci námitek musí dojít před vlastním projednáním 

námitek, neboť soud nejenom, že nebude k pozdějším námitkám žalovaného přihlížet, soud 

k pozdějším námitkám ani přihlížet nemůže, a to vzhledem k případnému ponechání rozkazu 

v platnosti. „Námitkové řízení po vydání směnečného platebního rozkazu je ovládáno zásadou 

zákonné koncentrace vyjádřené v § 175 odst. 4 o.s.ř., znamenající ve svém důsledku, 

že břemeno tvrzení v něm tíží žalovaného, který je povinen v podaných námitkách uvést vše, 

co proti směnečnému platebnímu rozkazu namítá. Námitky nelze podat jen v obecné rovině a 

po uplynutí třídenní lhůty je doplňovat – to by znamenalo popření zásady zákonné 

koncentrace námitkového řízení.“125 

Je třeba uvést, že lhůta 15 dnů k podání koncentrovaných námitek proti směnečnému 

(šekovému) platebnímu rozkazu byla do tohoto řízení vnesena relativně nedávno, 

a to především ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. PL. 16/12 ze dne 16. října 2012, který 

zrušil původně třídenní lhůtu k podání koncentrovaných námitek ke dni 30. dubna 2013. Je 

třeba říci, že třídenní lhůta k podání námitek byla výslovně diskriminační i s ohledem na 

skutečnost, že směnka přestala být využívána pouze jako nástroj profesionálů, začala být 

používána i jako právní nástroj zajištění např. u spotřebitele, a  pro spotřebitele bylo prakticky 

vyloučené podat v této lhůtě kvalifikované námitky, a to i z pohledu zákonem připuštěné 

alternativní místní příslušnosti, totiž dle místa placení, kdy dlužník má tři dny nejen na podání 

námitek, ale též na zajištění si právní pomoci (advokáta) k sepsání kvalifikované obrany, ale 

mnohdy i k vlastnímu pochopení vlastní písemnosti. „Třídenní lhůta stanovená v § 175 odst. 

1 o.s.ř. k podání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu je s ohledem na všechny 

okolnosti jejího uplatnění (používání směnek nejenom v obchodních, ale též ve 

spotřebitelských vztazích, vysoká formalizace směnek, omezené možnosti použití kauzálních 

námitek, a zejména koncentrace směnečného řízení, kdy k námitkám vzneseným po uplynutí 

lhůty k podání námitek se již nepřihlíží) nepřiměřeně krátká.“126  Ústavní soud tedy zasáhl do 

 
124 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání, Praha: Linde Praha, a.s. 2011, s. 355 
125 USNESENÍ VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE ze dne 06.01. 2012, sp. zn. 9 Cmo 401/2011-37  
126 NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR ze dne 16. 10. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 16/12  
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lhůty k podání námitek, avšak nezměnil nic na zákonné koncentraci námitkového řízení 

v případě vydání směnečného (šekového) platebního rozkazu.  

 Je třeba říci, že směnečné a šekové právo je velmi staré a především široce 

mezinárodně akceptované, pročež právní úprava doznala jen málo změn. Po dlouhou dobu byl 

institut směnečného (šekového) platebního rozkazu chápán jako institut používaný výlučně 

profesionály (obchodníky) a tomu odpovídalo i zkrácené řízení o vydání směnečného 

(šekového) platebním rozkazu. V průběhu let, v České republice zejména po roce 1989, došlo 

k nárůstu využívání zajišťovací funkce směnky, a to již nikoliv jen mezi profesionály, ale též 

mezi spotřebitelem a podnikatelem. „… směnečné právo, jak ho prezentuje zákon směnečný a 

šekový, bylo formulováno ve druhé polovině 19. století a od té doby nedoznalo významnějších 

změn. Odráží tak realitu 19. století, kdy byly směnky používány jen v poměrně úzkém okruhu 

osob, které se většinou znaly přímo nebo prostřednictvím společných známých. Dnes se 

užívání směnek mimo užití v obchodních vztazích rozšířilo i na používání především 

blankosměnek různými nebankovními osobami, mnohdy pochybnými až podvodnými, kdy jsou 

blankosměnky užívány k získání různých neoprávněných či podvodných zisků a soudy svým 

přepjatým formalismem jim k tomu pomáhají.“127 Lze konstatovat, že směnečné a šekové 

právo v podobě tzv. ženevského směnečného práva, kdy Československá republika byla 

jedním ze státu, která toto ženevské právo převzala již v roce 1937, od té doby zůstalo 

prakticky beze změn. Po roce 1948 bylo směnečné právo jen trpěným a přežitým právním 

nástrojem, sloužícím k zahraničnímu obchodu, když uvedená skutečnost je zřejmá z důvodové 

zprávy k občanskému soudnímu řádu ve znění k datu nabytí jeho účinnosti dne 01. 04. 1964 

„Vzhledem k tomu, že se dosud používá směnek a šeků, zejména v obchodních stycích se 

zahraničím, přejímá osnova i institut směnečného a šekového platebního rozkazu 

i s koncentrační zásadou, která zde platí.“128  

K tomu lze dodat, že po prakticky celou druhou polovinu 20. století byla směnka (šek) 

u nás prakticky neznámým institutem, když v zemích s tržním hospodářstvím byla tato 

rigidita směnečného a šekového řízení (námitkového řízení) odstraněna, např. v Rakousku 

byla lhůta k podání námitek prodloužena na 14 dní a dále bylo v mnoha zemích přistoupeno 

k širší úpravě ochrany spotřebitele, např. nepřímo zákonem o spotřebitelském úvěru.  

Co bylo předmětem sporu v řízení o ústavní stížnosti ve věci sp.zn. Pl.ÚS 16/12 

(Prodloužení lhůty k podání námitek). Stěžovatelka uzavřela přibližně v roce 2002 smlouvu o 

drobné půjčce s českou nebankovní institucí, stejně jako mnoho dalších klientů. Půjčka byla 

 
127 NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR ze dne 16. 10. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 16/12  
128 NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR ze dne 16. 10. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 16/12 
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splácena tím způsobem, že pracovník poskytovatele si každý týden chodil pro splátky. 

V průběhu splácení přestal výběrčí docházet, a poskytovatel navrhoval změnu smlouvy v tom 

smyslu, že splátky budou pro futuro placeny poštovní poukázkou. S touto změnou smlouvy 

však stěžovatelka nesouhlasila, výběrčí přesto dále nedocházel, a tak se dostala do prodlení. 

Po určité době podal věřitel návrh na vydání platebního rozkazu, kterému bylo vyhověno, 

proběhla exekuce, s tím že stěžovatelka pokládala tuto záležitost za vyřízenou a skončenou. 

Po několika letech bylo podáno několik tisíc směnečných žalob (návrhů na vydání 

směnečného platebního rozkazu), a to na základě vyplněných blankosměnek. Půjčky byly 

poskytovány v roce 2002, směnečné žaloby byly podány v letech 2008-2009. Stěžovatelka 

namítala, že žalobce měl na přípravu žaloby několik let, žalovaný 3 dny k sepsání 

kvalifikované obrany, v čemž spatřovala porušení principu rovnosti stran a v konečném 

důsledku k porušení práva na spravedlivý proces.  

Ústavní soud shledal, že třídenní lhůta k podání námitek je neústavní, neboť byla 

v rozporu zejména s čl. 4 odst. 4, s čl. 36 odst. 1 a s čl. 37 odst. 3 ústavního zákona 2/1993 Sb. 

Listiny základních práv a svobod, neboť směnečným dlužníkům neodůvodněně omezovala 

jejich možnost bránit se před nestranným a nezávislým soudem, čímž mezi účastníky byla 

zavedena neakceptovatelná nerovnost. „… třídenní námitková lhůta ve smyslu § 175 o.s.ř. je 

protiústavní v dialogu s dalšími prvky právní úpravy. Nejenže směnečná hmotněprávní úprava 

je vysoce formalizovaná (tedy vyžaduje značnou odbornou erudici, jíž spravedlivě nelze 

očekávat u člověka bez právního vzdělání, když i mnohým praktikujícím právníkům není 

vlastní), ale je doprovázena rozkazním řízením, jež je samo o sobě specifické, a to i ve 

srovnání s ostatními rozkazními řízeními. Uplatnění směnečných námitek totiž mj. neznamená 

zrušení vydaného směnečného platebního rozkazu, resp. věcné projednání žalobního žádání, 

jako by tohoto rozkazu vůbec nebylo. Ve spojení s bezpodmínečnou koncentrační zásadou je 

tak podle Ústavního soudu navozena situace, kdy zvláště spotřebitelé v postavení směnečných 

dlužníků jsou vystaveni právem aprobovanému tlaku, jenž nejenže není přiměřený, ale ani ve 

svém důsledku nepřináší zamýšlený účel – tedy rychlost směnečného řízení. Podá-li totiž 

směnečný dlužník námitky, jimž právo (resp. posuzující soudce) nepřizná dlužníkem 

zamýšlenou relevanci a účinek, směnečné řízení se přesto prodlouží. Pozitivní právní úprava 

tak podle názoru Ústavního soudu přispívá k navození stavu, kdy možnost vznést námitky ve 

smyslu § 175 o.s.ř. vede reálně ve svém důsledku v mnoha případech jen k „pozdržení“ 

celého řízení, aniž by představovala smysluplný prostředek obrany. Byla-li by námitková 

lhůta přiměřeně prodloužena, neboť třídenní námitková lhůta spojená s velmi přísným 

procesním řízením je i v širším evropském kontextu (nejen tedy ve srovnání s Rakouskem) 
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ojedinělá, z pohledu směnečného věřitele by tato změna, vzhledem k rychlosti, s jakou jsou 

obecné soudy s to přezkoumat dlužníkovy námitky (ať už jakéhokoli charakteru), nemohla mít 

žádný, natož negativní, vliv. Naopak směnečný dlužník by měl skutečný prostor na konkrétní 

směnečný vztah – a svoji roli v něm – adekvátně reagovat.“ 129 Lze uzavřít, že Ústavní soud 

nezrušil tuto neústavní lhůtu vyhlášením svého Nálezu ve Sbírce zákonů, ale poskytl 

zákonodárci šesti měsíční lhůtu k zapracování nové lhůty k podání směnečných námitek a k 

nabytí účinnosti této novely před derogačními právními následky tohoto Nálezu. Ústavní soud 

si uvědomoval, že okamžitým zrušením této neústavní lhůty by vzniklo vakuum, ve kterém by 

žalovaný (směnečný dlužník) nebyl vůbec limitován k podání koncentrovaných námitek a tím 

k porušení právní jistoty žalobce (směnečného věřitele). 

„Přistoupil-li by Ústavní soud v právě projednávaném případě ke zrušení předmětné 

lhůty dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů bez dalšího, nastala by situace, kdy by 

směneční (šekoví) dlužníci nebyli v podávání směnečných (šekových) námitek jakkoli časově 

limitováni, což by znamenalo poručení právní jistoty jejich věřitelů a také ve svém důsledku 

nemožnost realizovat jakýkoli směnečný (šekový)vztah.“130  

Posledně citovaný Nález Ústavního soudu byl realizován novelou č. 404/2012 Sb., 

kterou došlo k prodloužení lhůty k podání koncentrovaných námitek na 8 dní, a naposledy 

byla tato lhůta prodloužena zákonem č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů a o změně 

některých zákonů, a to na současných 15 dní. 

Co se týče této zákonné lhůty, lze ji samozřejmě ve výjimečných případech a 

z vážných důvodů prominout (jsou-li spolu se žádostí o prominutí lhůty podány námitky proti 

směnečnému, resp. šekovému platebnímu rozkazu) s tím, že musí jít o obtíže takového druhu, 

které objektivně žalovanému znemožnily tento úkon provést. Podání námitek proti 

směnečnému a šekovému platebnímu rozkazu, jak konečně dovodil i Vrchní soud v Praze: 

„Doložené zdravotní problémy účastníka negativně ovlivňující jeho soustředěnost, 

koncentraci a orientaci v problému, nejsou samy o sobě důvodem pro prominutí zmeškání 

lhůty. Musí být objektivně takového charakteru, že účastníka ze zmeškaného úkonu zcela 

vyloučí; soud přitom bere v úvahu nejen povahu zdravotních problémů, ale i charakter úkonu 

a možnost učinit jej prostřednictvím zástupce.“131 

 
129 NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR ze dne 16. 10. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 16/12 
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Jinak i tento typ platebního rozkazu musí být doručen do vlastních rukou žalovaného, 

s vyloučením náhradního doručení. Nelze-li návrhu na vydání směnečného (šekového) 

platebního rozkazu vyhovět, soud nařídí jednání. 

Ustanovení § 175 odst. 2 o.s.ř. nestanoví nic jiného než odkaz na ustanovení § 174 

odst. 4 o.s.ř., totiž že vady v psaních, počtech a jiných zřejmých nesprávností se opraví stejně 

jako v případě rozsudku, totiž dle § 164 o.s.ř. 

Následující odstavec pak stanoví, že směnečný (šekový) platební rozkaz, proti němuž 

nebyly podány námitky má účinky pravomocného rozsudku. Pozdě podané námitky, námitky 

neobsahující odůvodnění, jakož i námitky podané k tomu neoprávněnou osobou soud 

odmítne. 

Jak již bylo řešeno výše, koncentrované námitky jsou zvláštní obranou žalovaného ve 

směnečném (šekovém) řízení, neboť na rozdíl od odporu nepůsobí zrušení platebního rozkazu 

ex lege, ale zvláštní je i postup soudu, který následuje po podání těchto námitek, totiž soud 

k projednání námitek nařídí jednání. Tedy jednání není určeno k věcnému projednání věci, 

ale je striktně zúženo na projednání námitek, které musí být formulovány určitě a hlavně 

projednatelně. K námitkám později vzneseným soud nepřihlíží. A zvláštností je též výsledek 

jednání o námitkách, totiž soud zde nerozhoduje o věci, ale o osudu vydaného směnečného 

(šekového) platebního rozkazu, když rozsudkem vysloví, zda platební rozkaz zůstává 

v platnosti nebo jej ruší případně, v jakém rozsahu jej ruší, a to vše dle § 175 odst. 4 o.s.ř. 

Následující dva odstavce § 175 o.s.ř. pak stanoví, že vezme-li žalovaný námitky zpět, 

námitkové řízení bude zastaveno, a dále, že opravným prostředkem jen proti výroku 

o nákladech řízení je stejně jako u platebního rozkazu bez přívlastku a elektronického 

platebního rozkazu odvolání.  

Nejvyšším soudem ČR byla řešena otázka, zda námitkové řízení po vydání 

směnečného platebního rozkazu může skončit smírem účastníků. Městský soud v Praze vydal 

k návrhu žalobkyně směnečný platební rozkaz, kterým uložil výstavci směnky a směnečnému 

rukojmímu (dle § 30 a násl. zákona č. 191/1950 Sb. zákon směnečný a šekový) zaplatit 

společně a nerozdílně směnečný peníz 430 000 Kč. Směnečný rukojmí podal proti vydanému 

směnečnému platebnímu rozkazu včasné námitky, v nichž zpochybnil pravost podpisu 

směnečného rukojmího na sporné směnce. Výstavce směnky podal námitky taktéž, avšak 

opožděné, proto byly prvoinstančním soudem odmítnuty. V následném námitkovém řízení 

žalobkyně navrhla, aby prvoinstanční soud schválil smír, tak, jak jej ujednali s žalovaným. 

Prvoinstanční soud však zrušil směnečný platební rozkaz ve vztahu k směnečnému 

rukojmímu (žalovanému), zrušil nařízené „námitkové“ jednání a vyloučil žalobu proti 
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směnečnému rukojmímu k samostatnému projednání, když své rozhodnutí odůvodnil: 

„…zákon sice výslovně nezakazuje, aby také spor týkající se směnky skončil soudem 

schváleným smírem podle ustanovení § 99 o.s.ř., je-li však smír uzavřen až po vydání 

směnečného platebního rozkazu, je třeba „žádost o jeho schválení podanou žalobcem dle 

obsahu hodnotit také jako částečné omezení žaloby ve smyslu § 96 o.s.ř., a to v procesním 

požadavku na rozhodnutí směnečným platebním rozkazem“. Protože žalobkyně ve vztahu 

k žalovanému „již na směnečném platebním rozkazu netrvá, na uplatněných nárocích však 

ano, nezbylo než dle § 96 odst. 2 o.s.ř. směnečný platební rozkaz v tomto vztahu zrušit, aniž by 

rozhodl o zastavení řízení.“132 Ve vyloučené věci následně prvoinstanční soud rozhodl, že 

uzavřený smír neschvaluje dle § 99 odst. 2 o.s.ř. Proti tomuto usnesení podala žalobkyně 

odvolání a v průběhu odvolacího řízení vzala svou žalobu zpět, neboť v exekučním řízení 

proti výstavci směnky, vedeném na základě výše zmíněného směnečného platebního rozkazu 

došlo k plnému uspokojení pohledávky žalobkyně, a to včetně úroků, směnečné odměny a 

náhrady nákladů řízení. Vrchní soud v Praze proto usnesení Městského soudu ze dne 

22.06.2015 zrušil, řízení zastavil a uložil žalobkyni povinnost k náhradě nákladů řízení. Právě 

otázka náhrady nákladů řízení byla předmětem dovolacího řízení u Nejvyššího soudu ČR, kdy 

Nejvyšší soud přiznal náhradu nákladů řízení žalobkyni i vůči žalovanému, neboť dovodil, že 

splněním závazku solidárně zavázaného (výstavcem směnky), nemění nic na skutečnosti, že 

žaloba (návrh na vydání směnečného platebního rozkazu) byla podána důvodně a pro chování 

(solidárně zavázaného) žalovaného byla vzata zpět. Avšak pro futuro se Nejvyšší soud ČR 

vyjádřil i k otázce (neschváleného) smíru v rámci směnečného řízení. „Budiž v této souvislosti 

dodáno, že ani povaha řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, ani povaha 

samotného směnečného řízení nepochybně nevylučuje (jak správně vystihl soud prvního 

stupně …) skončit probíhající řízení soudním smírem podle § 99 o.s.ř. Hmotněprávní 

dispoziční volnost účastníků směnečného vztahu totiž není zákonem nijak omezena, nic jim 

proto nebrání v tom, aby si svá práva a povinnosti upravili dohodou, jíž vyřeší vzájemné 

rozpory ohledně nároků, které jsou předmětem daného směnečného řízení. Smír se přitom 

může týkat jak celého předmětu řízení, tak jen jeho části, s tím, že o zbývající části předmětu 

řízení pak bude rozhodnuto rozsudkem na základě výsledků projednání námitek podaných 

proti směnečnému platebnímu rozkazu.“133 

Nejvyšší soud ČR tedy připustil širokou možnost účastníků uzavřít smír, ale zároveň 

tímto usnesením deklaroval, že nemohou uzavřít smír ohledně zrušení směnečného platebního 

 
132 USNESENÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR ze dne 28.11.2018, sp. zn. 29 Cdo 5949/2016 
133 USNESENÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR ze dne 28.11.2018, sp. zn. 29 Cdo 5949/2016 
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rozkazu, neboť dispozice se směnečným platebním rozkazem není v rukou účastníků, ale 

vždy v rukou soudu. Z podstaty věci je proto zjevné, že schválí-li soud v námitkovém řízení 

smír účastníků dle § 99 o.s.ř., musí zrušit dříve vydaný směnečný platební rozkaz, byť 

uvedené není expressis verbis zákonem (o.s.ř.) stanoveno. Avšak Nejvyšší soud ČR podrobil 

kritice postup Městského soudu v Praze v této věci: „Postup soudu prvního stupně, který v 

projednávané věci zrušil vydaný směnečný platební rozkaz jen na základě toho, že mu byl 

doručen návrh žalobkyně na schválení účastníky uzavřeného smíru (aniž by součastně 

uzavřený smír také schválil), oproti tomu zjevně za správný považovat nelze. Odklizení 

vydaného směnečného platebního rozkazu v průběhu námitkového řízení bez toho, aby bylo 

zřejmé, zda smír, jímž mají být vypořádány směnečné nároky, o něž v daném řízení jde, bude 

soudem schválen, nelze označit jinak než za předčasné (a tudíž i nesprávné)“.134 

Uzavírám pak, že směnečnému (šekovému) rozkaznímu řízení, odborným článkům a 

judikatuře v této věci by bylo možné věnovat celou rigorózní práci, což rozhodně nebylo mým 

cílem, ale v rámci porovnání všech rozkazních řízení, upravených v našem právním řádu, 

jsem považovala za nutné, byť jen velmi stručně, úpravu směnečného (šekového) rozkazního 

uvést, resp. zejména uvést rozdíly mezi jednotlivými rozkazními řízeními.  

 

 
134 USNESENÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR ze dne 28.11.2018, sp. zn. 29 Cdo 5949/2016 
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3. De lege ferenda 

Je postaveno na jisto, že jak princip koncentrace řízení, tak rozkazní řízení najde své 

místo v budoucím procesním kodexu, avšak s tím, že zákonodárce by si měl být vědom 

limitů, které s sebou jak koncentrace řízení, tak rozkazní řízení přinášení a i s ohledem na 

aktuální judikaturu Ústavního soudu expressis verbis  stanovit podmínky, za nichž se tyto 

instituty v praxi pouze a jedině uplatní, tak aby na jedné straně instituty, které nesporně 

zrychlují civilní řízení, byly zachovány, ale byl nejlépe zákonem, a nikoliv rozhodovací 

činností nejvyšších soudů, limitován příliš formalistický přístup soudů. Nelze přehlédnout, že 

na jedné straně jak užitím koncentračních institutů, tak platebních rozkazů došlo v mnoha 

případech ke zrychlení řízení, a tím k odbřemenění nalézacích soudů, avšak na druhé straně 

v praxi dochází k řešení jak skutkových, tak právních otázek často až v rámci exekučního 

řízení, které však není k nalézání práva určeno, často navíc až v důsledku rozhodovací 

činnosti Ústavního soudu. Příkladmo lze uvést rozhodovací činnost Ústavního soudu ohledně 

úvěrových společností (Home credit, Provident), rozhodovací činnost Ústavního soudu jde-li 

o rozhodčí řízení, je-li jednou ze stran spotřebitel, přiměřenost žalované částky (jistiny), 

eventuelní smluvní pokuty, resp. různých poplatků za upomínky, příslušenství pohledávky 

(úroky, a to zejména smluvní) a náklady řízení (nalézacího i exekučního). Kdy na jedné straně 

lépe pozdě než nikdy,  avšak i vzhledem k době než je daná věc předložena Ústavnímu soudu, 

doba vlastního projednání kauzy Ústavním soudem, a především množství případů, na které 

případný nález Ústavního soudu dopadá nutně vede k otřesení právní jistoty žalobců, kteří 

neudělali nic, co by právní řád v době vzniku kauzy neumožňoval, resp. nalézací soudy 

v rámci (i rozkazního) řízení nehodnotily případné zneužití práva, ochranu spotřebitele a další 

instituty, mající ochraňovat slabší stranu, spotřebitele apod.  

V neposlední řadě je třeba říci, že zavedená praxe, kdy Ústavní soud v konkrétní kauze 

rozhodne, ukáže se, že jeho rozhodnutí dopadá na tisíce obdobných kauz, a až následně např. 

dojde ke změně legislativního textu je nevhodná, resp. by měla být výjimečná, kdy nelze 

připustit, aby zákonodárce suploval Ústavní soud. Případně, až Ústavní soud stanovil limity, 

za nichž lze jednotlivé instituty v praxi použít, tak, aby nedocházelo k přehnaně 

formalistickým postupům nalézacích soudů. Je třeba, aby zákonodárce v nové procesní úpravě 

neupřednostnil rychlost řízení, před dalšími právními principy, resp. došlo k jejich vyvážení 

v zákonném textu.   
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3.1. Budoucnost koncentrace řízení 

Institut koncentrace řízení nalezl své místo i v právě připravovaném občanském 

soudním řádu, alespoň v jeho věcném záměru. Věcný záměr opouští dosavadní 

pojmosloví, nabudoucno již nepoužívá termín „příprava jednání“ a „přípravný rok“, 

zřejmě i proto, že laici často zaměňovali tyto pojmy s tím, že, ale není zamýšleno na 

přípravu jednání rezignovat, naopak, záměr předpokládá, že bez důkladné přípravy 

nemůže následovat řádné a rychlé projednání věci. Avšak současně vyčetl současnému 

zákonodárci, že příprava jednání je v aktuálním o.s.ř. přeceněna: „Současný 

zákonodárce se to sice snažil poměrně důrazně změnit (poz. srovnání se socialistickým 

soudnictvím), dospěl ovšem k opačnému extrému. …… Tak § 114a odst. 1 o. s ř. sice 

správně uvádí, že cílem přípravy jednání je zajištění toho, aba věc byla projednána a 

rozhodnuta zpravidla při jediném jednání, avšak na tomto jediném jednání stranám 

neponechává dostatek ý prostor k rozvinutí sporu.“135Věcný záměr tak počítá s tím, že 

žalovaný bude zásadně vyzván k věcnému vyjádření k žalobě spolu s doručením žaloby 

a k obligatornímu přípravnému roku, který bude předcházet prvému jednání ve věci, 

avšak, zejména s ohledem na zásadu hospodárnosti, není vyloučeno, aby prvé jednání 

bezprostředně navazovalo na přípravný rok, čímž se mimo jiný liší od původního 

rakouského (historického) přípravného roku, kdy přípravný rok byl integrální součástí 

prvního jednání ve věci. Absence přípravného roku v řízení má být výjimkou. Cílem 

přípravného roku pak má být věcně to samé, co je dnes cílem přípravného jednání dle § 

114c o.s.ř., tedy odstranění nedostatků podmínek řízení, případné uzavření smírů, 

využití služeb mediátora apod. Výhodou přípravného roku i nadále má být jeho 

neveřejnost, což je v rámci např. vypořádání podílových spoluvlastnictví, vypořádání 

rozvodem zaniklého společného jmění manželů jistě přínosným benefitem. „Výsledkem 

přípravného roku by pak mělo být vytvoření plánu ústního jednání. Tím má být zajištěno 

faktické naplnění požadavku, aby soud ve sporu rozhodl na jediném ústním jednání.“136 

Jen pro pořádek uvádím, že pojem soudní rok, resp. jiný soudní rok, naše právní úprava 

již zná, tento institut je obsažen v § 18 z.ř.s. a využívá se např. v rámci k  tzv. zhlédnutí 

eventuelně výslechu posuzovaného, tj. osoby u které je vedeno řízení o omezení její 

svéprávnosti, avšak jej striktně odlišuje od přípravného jednání, které se v rámci řízení 

dle z.ř.s. nevede (§17 z.ř.s.), kdy zřejmě šlo zákonodárci o to, i zde umožnit konání 

 
135 https://crs.justice.cz/- věcný záměr nového občanského soudního řádu 
136 https://crs.justice.cz/- věcný záměr nového občanského soudního řádu 

https://crs.justice.cz/
https://crs.justice.cz/
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jiného (neformálního) soudního jednání, avšak expressis verbis vyloučit koncentraci 

řízení. 

 Věcným záměrem je významně posílena zásada arbitrárního pořádku na 

úkor právě legálního pořádku, kdy průběh (další průběh) ústního jednání určuje soudce 

podle okolností věci. Věcný záměr tak reaguje na ne příliš zdařilou úpravu koncentrace 

řízení, který je mnohdy též soudy obcházena, neboť může končit až nespravedlivým 

věcným rozhodnutím. „Stávající právní úprava koncentrace říze í se v praxi ukázala 

jako neživotná; o tom svědčí v první řadě skutečnost, že je obcházena dokonce ze strany 

soudů(…..) Jednotná „koncentrační hranice“ jež v mnoha případech představuje 

zábranu úplnému a spravedlivému projednán věci, se proto opouští. Po vzoru rakouské 

úpravy se nově vychází z toho, že prekludována jsou pouze ta skutková tvrzení a důkazní 

návrhy, které strana učinila opožděně z hrubé nedbalosti a kumulativně jejichž 

připuštěním by se projednávání věci značně protáhlo. Advokátu může soud za jeho 

zaviněně opožděný procesní úkon uložit pořádkový trest.“137Nelze než souhlasit s tím,že 

jednotná koncentrační hranice se v praxi ukázala jako neživotná a pouze soudce může 

adekvátně reagovat na průběh projednávané věci, zarážející je však možnost uložit 

advokátu pořádkový trest, kdy obecně jsou v praxi pořádkové tresty v civilním řízení 

použity jen zřídka, proč má být za opožděný procesní úkon trestán toliko advokát, a ne 

ostatní účastníci řízení, proč má soudce suplovat v rámci civilního nalézacího řízení 

např. kárné řízení před advokátní komorou, což subjektivně vnímám jako nemístný 

přesah civilní procesní úpravy, resp. nesystémové a nadbytečné ustanovení, bude-li 

v této podobě zákonodárcem akceptováno.  

 Zůstává pak zachována poučovací povinnost soudu před skončením 

jednání o neúplné apelaci v odvolacím řízení, tedy o zákazu novot v odvolacím s tím, že 

poučovací povinnost soudu k případnému doplnění tvrzení, resp. k předložení důkazů je 

napříště řešena tak, že v rámci zavedeného arbitrátrního pořádku bude soud tato poučení 

poskytovat kdykoliv vyvstane v řízení jejich potřeba.  

 Věcný záměr pak počítá s významnou změnou, co se týče následků 

nedostavení se k přípravnému roku, resp. k nevyjádření se k žalobě, resp. využitím 

rozsudku pro zmeškání a rozsudku pro uznání v řízení. Na budoucno má být posílena 

zásada dispozitivnosti řízení v tom, že vydání rozsudku pro uznání má být výhradně 

návrhové, a nikoliv založené toliko na fikci uznání nároku žalovaným, tj. bez dalšího 

 
137 https://crs.justice.cz/- věcný záměr nového občanského soudního řádu 

https://crs.justice.cz/
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procesního úkonu žalobce, které mu pak de facto upírá právo na úplné kontradiktorní 

projednání jeho věci. „Přes většinovou podporu ze strany ústavního soudu (srovnej 

nález PL. ÚS 13/15) opouští věcný záměr v komparativním pohledu zcela nestandardní 

úpravu rozsudků při tzv. „fikci uznání nároku“ (……..), a to z důvodů přesvědčivě 

vyléčených v odborné literatuře (srovnej zejména Lavický P. Zmeškání účastníka a fikce 

dispozitivních procesních úkonů, Právní fórum, 2009, č. 10). Tato úprava bude 

nahrazena úpravou rozsudku pro zmeškání.“138 

 Rozsudek pro uznání pak nebude možné vydat, brání-li tomu povaha věci 

nebo okolnosti daného případu, o což půjde zejména tam, kde účastníci řízení s těmi to 

právy a povinnostmi nemohou disponovat, případně v konkrétním případě by tato 

dispozice byla v rozporu s právními předpisy, eventuelně s dobrými mravy.  

 Sankcí za nevyjádření se k žalobě, resp. za zmeškání přípravného roku 

pak má být vydání rozsudku pro zmeškání, který na rozdíl od rozsudku pro uznání, 

nebude v rozporu s objektivní skutečností. Vydání rozsudku pro zmeškání se bude 

možné bránit návrhem na vrácení v předešlý stav, resp. podáním odvolání. „Vychází se 

z pojetí, podle kterého kontumační rozsudek není trestem za zmeškání, nýbrž 

představuje jeden z nástrojů, jimiž chce zákonodárce motivovat strany řízení k procesní 

aktivitě (……). Takové rozsudky nejsou ex definitione ani v rozporu s objektivní 

skutečností (……..), neboť vycházejí z prověřené zákonné skutkové domněnky, podle 

které nemá zmeškavší strana na obranu proti vznesenému nároku co uvést.“139Navíc 

rozsudek pro zmeškání bude následovat i po nedostavení se žalobce k přípravnému 

roku, čímž bude odstraněna disproporce mezi zmeškáním žalobce a zmeškáním 

žalovaného, když po zmeškání  přípravného jednání žalobce následuje fikce zpětvzetí 

návrhu žalobcem a řízení je toliko zastaveno, není založena rei iudicata, čímž se pro 

future posiluje, resp. vyrovnává postavení žalovaného. I nadále však bude platit, že 

rozsudek pro zmeškání nebude možné vydat v případě, že by jeho vydání odporovalo 

obsahu spisu (např. při řízeních ve věcech vypořádání podílového spoluvlastnictví, nebo 

vypořádání rozvodem zaniklého společného jmění manželů). 

 Věcný záměr pak hodlá, mimo jiné jako obranu proti nevydání rozsudku 

pro zmeškání, resp. rozsudku pro uznání k návrhu strany, zavést nový, další opravný 

prostředek, a to stížnost. Dosavadní úprava nepřipouští proti usnesení o zamítnutí 

návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání žádný opravný prostředek, soud po vyhlášení 
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tohoto usnesení dále pokračuje v kontradiktorním řízení, což ovšem otevírá prostor pro 

svévoli v rozhodování, kterou je třeba odstranit, a to přesto, že tento stav akceptují jak 

Nejvyšší soud ČR, tak Ústavní soud ČR ve své judikatuře. „Není udržitelná současná 

praxe, kdy se návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání v případě, že jej soud nevydý, 

nerozhoduje (srovnej Drápal, L. – Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. Komentář. 

Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1053). V kombinaci s tím, že judikatura jak ústavního soudu 

(srovnej III. ÚS 428/04, IV. ÚS 63/05), tak soudu Nejvyššího (srovnej NS 33 

Cdo2979/2013) při výkladu § 153b odst. 1 o.s.ř. akcentuje tzv. materiální předpoklady 

pro vydání rozsudku pro zmeškání, jež mají vyplývat z použití výrazu může, je výsledkem 

dnešního stavu nedostatečná ochrana žalobce v případech nevydání rozsudku pro 

zmeškání. Právě libovůli při posuzovaná naplnění předpokladů pro vydání rozsudku pro 

zmeškání má navrhovaná úprava zabránit.“140 

 Stížnost má být řádným opravným prostředkem proti usnesení prvého i 

druhého stupně. Tedy napříště řádným opravným prostředkem proti rozsudku má být 

odvolání a řádným opravným prostředkem proti usnesení má být stížnost s tím, že 

budou-li v rozsudku výroky, jimiž není rozhodnuto ve věci samé, tak proti těmto 

výrokům bude přípustná stížnost, budou-li však napadány jak výroky ve věci samé, tak 

výroky nemeritorní, bude řádným opravným prostředkem odvolání, nepovedou se dvě 

řízení o řádném opravném prostředku. Stížnost má mít devolutivní účinek, tzn. že o něm 

bude rozhodovat nadřízený soud, avšak na rozdíl od odvolání s tou výjimkou, že za 

jistých situací bude připuštěna autoremedura prvoinstančního soudu. Podání stížnosti 

nemá mít žádný vliv na vykonatelnost usnesení, ale pouze na právní moc usnesení. 

Řízení o stížnosti, tzv. stížnostní řízení, pak nepředpokládá, na rozdíl od odvolání, 

nařízení ústního jednání před druhoinstančním soudem. Věcný návrh zákona pak liší 

mezi stížnostmi samostatně napadnutelná usnesení, usnesení, proti nimž bude stížnost 

ze zákona nepřípustná – tedy tzv. absolutně nenapadnutelná usnesení, dále návrh 

předpokládá tzv. odložené stížnosti (případně vyhrazené či spojené), což má být případ, 

kdy usnesení je samostatně absolutně nenapadnutelné, ale je přípustná stížnost proti 

nejbližšímu odporovatelnému rozhodnutí, což však má zákon vždy stanovit expresis 

verbis. Na rozdíl od odvolání, má být ve stížnosti umožněno uvádět nové skutečnosti a 

důkazy.  
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 Odvolání proti rozsudku (proti všem druhům rozsudku) pak i dle věcného 

záměru zůstává na zásadě neúplné apelace, kdy účelem odvolacího řízení má i nadále 

být především kontrola prvoinstančního rozsudku. „Pro návrat k principu úplného 

odvolání není nejmenší důvod. Tento princip nenutí strany k řádnému vedení sporu. 

Umožňuje jim, aby svou liknavost při objasňování skutkového stavu doháněly až 

v odvolacím řízení, popř. ab\y si takto počínaly z taktických důvodů. Negativním 

důsledkem je prodlužování a prodražování řízení, jakouž i znehodnocen výsledků řízení 

před soudem prvního stupně.“141  

 Zásada neúplné apelace však nemusí nutně znamenat absolutní zákaz 

novot v odvolacím řízení, tak, jak to koneckonců činí i dosavadní právní úprava. Věcný 

návrh zákona pak rozlišuje novoty na „Nova reperta“ (nově objevené novoty) a na 

„Nova producta“ (nově vzniklé novoty). Nova reperta jsou novoty, které existovaly 

v době před vyhlášením prvoinstančního rozsudku, ale strana řízení je bez svého 

zavinění nepoužila, případně z týchž důvodů nenavrhla důkazy k prokázání svého 

tvrzení,. Důsledkem toho je pak již prvoinstanční rozhodnutí v okamžiku svého 

vyhlášení stižen jistou nedůsledností, neboť zjištěný skutkový stav je neúplný a 

rozsudek proto nesprávný. Dosavadní právní úprava však připuštění nova reperta 

neumožňuje (§205a o.s.ř.) a lze je uplatnit toliko žalobou na obnovu řízení.  

 Nova producta, tedy skutečnosti, které nastaly až po vyhlášení 

prvoinstančního rozsudku, naopak dosavadní úprava v § 205a odst. písm. f) umožňuje, 

čímž dochází k tomu, že prvoinstanční rozsudek je po skutkové i právní stránce 

bezvadný, avšak v důsledku vzniku těchto novot by jeho potvrzením odvolacím soudem 

bylo nesprávné odvolací rozhodnutí, tj. rozhodnutí nemající oporu ve skutkovém stavu.  

 Věcný záměr zákona pak navrhuje zákonodárci všechny způsoby řešení, 

tj. neúplná apelace, kde budou připuštěny jak nově objevené, tak nově vzniklé 

skutečnosti, což by nesporně znamenalo to, že odvolací rozsudek byl v co největší míře 

správný a aktuální, avšak za cenu toho, že odvolací řízení bude zatíženo vlastním 

dokazováním, rozhodováním ohledně zavinění strany ohledně nova reperta, což by 

v konečném důsledku vedlo k prodlužování a k prodražování civilního řízení, a tím bylo 

v rozporu s procesní ekonomikou řízení.  

 Druhou variantou pak je připuštění jedné z kategorií nova reperta či nova 

producta, což však znamená polovičaté a zároveň duplicitní řešení. Připuštěním jedné či 
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druhé skupiny novot polovičaté v tom, že základ řízení je v prvoinstančním 

rozhodování, ale někdy to neplatí, a v těchto zákonem připuštěných případech bude mít 

ohledně zjištěného skutkového stavu poslední slovo odvolací soud. Duplicitní pak 

proto, že oba druhy novot, lze úspěšně uplatnit jinými prostředky, tj. žalobou na obnovu 

řízení, případně novou žalobou, resp. věcný záměr předpokládá i tzv. opoziční žalobu 

v exekučním řízení.   

Třetí variantou je pak nepřipuštění nova reperta ani nova producta, s tím, 

že pak je odvolací řízení pouze a jedině kontrolou prvoinstančnímu rozhodnutí s tím, že 

tento model se u nás uplatňoval do padesátých let minulého století a vzorem pro tuto 

variantu je věcnému záměru zákona rakouská právní úprava. Věcný návrh pak 

upřednostňuje tuto variantu s tím, že nova reperta lze uplatnit žalobou na obnovu řízení 

a nova producta pak novou žalobou, případně tzv. opoziční žalobou v rámci exekučního 

řízení. „Věcný záměr opouští absurdní českou úpravu a přiklání se k osvědčenému 

rakouskému řešení. Účelem odvolání je kontrola správnosti prvostupňového rozsudku. 

Z tohoto důvodu nelze připustit, aby v odvolacím řízení byly uplatňovány skutečnosti, 

které nastaly až po vyhlášení prvostupňového rozsudku a důkazy, jimiž mají být tyto 

skutečnosti prokázány. (……) Nepřipouští se však ani nova reperta. Jejich zákaz je 

v souladu se snahou o co nejrychlejší průběh odvolacího řízení. Pokud by tato nova 

měla být připuštěna, znamenalo by to nutně prodloužení řízení tím, že se bude ohledně 

nich provádět dokazování v odvolacím řízení, popř. že odvolací soud bude kvůli im 

muset vrátit věc soudu prvního stupně k doplnění řízení. Strany zákazem těchto novot 

nejsou zkráceny, neboť je mohou uplatnit žalobou na obnovu řízení.“142 

V náležitostech odvolání, resp. v podmínkách pro podání odvolání pak 

věcný záměr spočívá na dosavadní úpravě s tím však, že v dosavadní úpravě považuje 

za nevhodné stanovení bagatelní hodnotu sporu tak, jak je v ustanovení § 202 odst. 2 

o.s.ř. uvedena. Věcný záměr zákona pak navrhuje variantu sice s omezením odvolání 

v bagatelních sporech, jejich částku však dále neupřesňuje, avšak za jistých okolností 

s připuštěným odvolání i v těchto věcech k návrhu strany a za předpokladu, že soud 

prvého stupně ve výroku odvolání připustí. Je argumentováno, že téměř polovina všech 

sporů je bagatelních, resp. 20% z nich dokonce nedosahuje hodnoty 2 000 Kč, tyto 

spory jsou nepečlivě a nesvědomitě projednávány a rozhodnuty, což v konečném 

výsledku vede k tomu, že rozhodnutí v bagatelních věcech lze napadnout pouze ústavní 
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stížností, avšak účelem ústavní stížnosti není přezkum zákonnosti rozhodnutí. Proto 

věcný záměr zákona navrhuje též variantu bez stanovení omezení hodnotou sporu. Tato 

problematika však není cílem a účelem práce, pročež se jí věnuji jen minimálně.  

Lze uzavřít, že navrhovaná úprava je pozitivní minimálně v tom, že 

(znovu) zavádí, resp. upřednostňuje princip arbitrárního pořádku na úkor zákonné 

koncentrace řízení, která se neosvědčila, resp. byla v praxi obcházena zejména proto, že 

neumožňovala soudu pružně reagovat na okolnosti konkrétní věci.  

Dále je třeba kladně hodnotit skutečnost, že se pravděpodobně ustoupí od 

fikce uznání žalovaného nároku, kdy právní fikce, tj. nevyvratitelné právní domněnky 

mají být užívány tam, kde nelze postupovat jinak, než fingovat určitou skutečnost, což 

v případě fingování dispozitivního právního jednání žalovaného ani není vhodné, když 

uvedené bude řešeno napříště nikoliv rozsudkem pro uznání, který konstitutivně 

vytvářel stav odporující objektivní realitě, a napříště bude rozhodováno rozsudkem pro 

zmeškání, který bude vydán, mimo jiné, k objektivní skutečnosti, tedy zmeškání strany. 

Je dobře, že navrhovaná úprava vyrovnává rozdíly mezi stranami ohledně jejich 

zmeškání, a též upřednostňuje dispozitivní zásadu civilního řízení tím, že že jak 

rozsudek pro uznání, tak kontumační rozsudek bude možné vydat jen k návrhu strany, 

čímž zůstane zachováno právo strana na plné kontradiktorní projednání konkrétní 

kauzy.  

3.2. Budoucnost rozkazního řízení  

Věcný návrh zákona pak též zachovává možnost zjednodušených řízení, které se od 

standardního nalézacího řízení podstatně liší, a to pro případy kdy je prozatímně potřeba 

upravit vztahy mezi účastníky, pro vedení následného řízení a řízení, kdy se standardní 

nalézací řízení jeví, jako zbytečně komplikované, vzhledem k okolnostem věci, kdy se 

nepředpokládá, že žalovaný (dlužník) bude návrhu odporovat, a v tom případě zajistit rychlé 

získání exekučního titulu. Návrh zákona tak upravuje tzv. zvláštní způsoby řízení, která dále 

dělí na řízení, jejichž výsledkem je rozhodnutí ve věci samé, tedy řízení smírčí a řízení 

rozkazní, jejichž společným jmenovatelem je skutečnost, že promtně odklízejí spor bez 

potřeby vést řádné nalézací řízení. A dále na řízení, jejich cílem je toliko provizorní ochrana, 

tj. předběžná opatření a řízení o ochraně držby. 

Navrhovaná právní úprava pak setrvává na stávajícím konceptu rozkazního řízení, 

tedy rozkazní řízení je sice zvláštním, avšak regulérním druhem nalézacího řízení, které slouží 

k rychlému a efektivnímu odstranění sporu a vydání exekučního titulu, a to bez slyšení a 
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účasti žalovaného.  Řízení je písemné a základem rozhodnutí jsou pouze tvrzení žalobce. Což 

však nemění nic na tom, že návrh na vydání platebního rozkazu musí mít formální i obsahové 

náležitosti žaloby. Kontradiktornosti a ústnosti řízení se musí žalovaný domoci tím, že proti 

platebnímu rozkazu podá odpor. 

Nadále se počítá s elektronickými platebními rozkazy, avšak již se opouští teorie o 

bezdotykovém generování elektronického platebního rozkazu. Evropský platební rozkaz je 

řešen zvlášť. Elektronický platební rozkaz pak není navrhovanou úpravou dále řešen.  

Nadále zůstává zachováno jednostupňové rozkazní řízení, na rozdíl od některých zemí, 

kde je uplatňován dvoustupňový model rozkazního řízení. Jednostupňové řízení spočívá 

v tom, že nepodá-li žalovaný odpor proti platebnímu rozkazu, nabude tento bez dalšího právní 

moci a vykonatelnosti. V zemích, kde je uplatňován dvoustupňový model, je po vydání 

platebního rozkazu, proti kterému není podán odpor, vydáváno další rozhodnutí, které je 

samostatně napadnutelné a až v momentě, kdy ani toto rozhodnutí není napadeno, nabývá 

rozhodnutí právní moci. Případně, tam, kde se uplatňuje dvoustupňový model, lze platební 

rozkaz napadnout ještě v rámci vykonávacího řízení.  

Navrhovaná právní úprava u platebního rozkazu setrvává na stávající úpravě, tedy 

předmětem je peněžitá částka, nijak neomezená a vyplývá-li právo uplatněné žalobcem 

z návrhu, je vyloučeno náhradní doručení žalovanému, platební rozkaz nelze vydat, není-li jej 

možné doručit žalovanému do vlastních rukou, stejně jako platební rozkaz nelze vydat má-li 

být platební rozkaz doručen do ciziny. Opravným prostředkem proti platebnímu rozkazu je 

nadále odpor, analogicky opravným prostředkem jen proti výroku o náhradě nákladů řízení by 

měla být stížnost, stejně tak jako případě napadení lhůty k plnění bude příslušná toliko 

stížnost, neboť napadení lhůty k plnění je pravidelně spojeno s novotami v řízení, resp. je 

spojeno s přešetřením konkrétních okolností daného případu. I nadále ke zrušení platebního 

rozkazu má postačovat tzv. blanketní odpor. Nebude-li platební rozkaz vydán, má návrh 

účinky podání řádné žaloby a soud pokračuje v řízení dle ustanovení o přípravě jednání. 

Nadále však věcný záměr zákona, v souladu s dosavadní úpravou, nepředpokládá, že by soud 

vydával usnesení o zamítnutí návrhu na vydání platebního rozkazu a následně pokračoval 

v standardním nalézacím řízení.  

Jedinou významnou změnou v rozkazním řízení, oproti dosavadní právní úpravě, má 

být skutečnost, že napříště má být platební rozkaz vydán pouze k návrhu žalobce, a contrario 

se vylučuje možnost, že platební rozkaz vydá soud dle vlastního uvážení. I zde je tak posílena 

zásada dispozitivnosti civilního řízení, tedy je významně posíleno právo žalobce na úplné 

projednání a rozhodnutí jeho věci. 
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S dosavadní úpravou pak věcný záměr počítá u směnečného a šekového platebního 

rozkazu, která především odpovídá mezinárodním úmluvám, upravujícím směnky a šeky, a 

která těžko může být pouhým zákonem měněna. 

Lze říci, že v rámci rozkazního řízení nepředpokládá navrhovaná právní úprava 

výraznějších změn, což je ke škodě věci, zvláště vzhledem k sporným situacím, ke kterým při 

vydávání platebního rozkazu dochází, zejména by bylo vhodné novou úpravou vyjasnit, zda i 

nadále bude soud moci vydávat v rámci platebního rozkazu též výzvu s účinky dnešní 

kvalifikované výzvy dle ustanovení § 114b o.s.ř. a pokud ano, tak jednoznačně stanovit 

plynutí lhůt, za plynou současně či každá zvlášť.  

Vůbec není řešen problém dosavadní úpravy, kdy je podán návrh na vydání platebního 

rozkazu a tento je vydán bez ohledu, že ne všechny části návrhu jsou v souladu se zákonem. 

Kdy soud má toliko dvě možnosti, buď platební rozkaz vydat, tak jak byl navržen, nebo 

následuje řádné nalézací řízení, což však je proti zásadě hospodárnosti řízení, neboť se jedná 

často o marginální částky smluvních pokut (různé poplatky za upomínky apod. v adhezních 

smlouvách), případně neadekvátní smluvní příslušenství jistiny (neadekvátní smluvní úroky).  

Lze říci, že věcný návrh nové úpravy civilního procesu byl koncem roku 2018 

zejména představiteli české justice ostře odmítnut pro neúplnost, ryzí akademičnost a 

teoretičnost záměru s tím, že tomuto záměru nepředcházela žádná analýza současného stavu 

právní úpravy. Ze strany ministerstva spravedlnosti byla přislíbena další debata nad záměrem 

a příslib, že v tomto volebním období nebude ministerstvo spravedlnosti usilovat o přijetí 

nového civilního řádu. „Soudci odmítli ministerský návr nové úpravy civilního procdsu jako 

nezpůsobilou kuriozitu.“143 Nezbývá na tomto místě než uzavřít, že od té doby není o 

rekodifikaci civilního procesního předpisu slyšet, kdy práce zřejmě nepokračují. 

 
143 https://www.ceska-justice.cz/2018/11/soudci-odmitli-ministersky-navrh-nove-upravy-civilniho-procesu-jako-

nezpusobilou-kuriozitu/ 

https://www.ceska-justice.cz/2018/11/soudci-odmitli-ministersky-navrh-nove-upravy-civilniho-procesu-jako-nezpusobilou-kuriozitu/
https://www.ceska-justice.cz/2018/11/soudci-odmitli-ministersky-navrh-nove-upravy-civilniho-procesu-jako-nezpusobilou-kuriozitu/
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4. Závěr 

S obrovským nárůstem sporů v civilním řízení, zejména po roce 1989, se 

znovuzrozením obchodní činnosti, resp. podnikání, a též v důsledku nevyhovující procesní 

úpravy civilního řízení před rokem 1989 se objevily myšlenky, resp. potřeba, jak se co 

nejrychleji domoci exekučního titulu a jak jej co nejrychleji vykonat. Vznikla potřeba, aby 

účastníci řízení nedůvodně neprotahovali řízení, nepůsobili tak bezdůvodně újmu druhé 

straně, případně právo dokonce nezneužívali. 

 Dále bylo třeba eliminovat roli státu, tedy prokuratury, později státního zastupitelství 

v civilním řízení sporném, ale též roli samotných soudů. Srovnejme např. původní znění § 13 

odst. 1 o.s.ř., které umožňovalo „se zřetelem na význam věci“ Nejvyššímu soudu na návrh 

předsedy Nejvyššího soudu nebo generálního prokurátora odejmout věc okresnímu soudu a 

přikázat ji k dalšímu řízení krajskému soudu nebo věc odejmout krajskému soudu jako soudu 

odvolacímu a sám rozhodnout o odvolání. Tedy žádná zásada zákonného soudu a soudce se 

neuplatnila, resp. jednalo se o jednu z možností, jak vyloučit z rozhodování „nerozumně“ 

jednajícího a rozhodujícího soudce. Uvedené ustanovení bylo zrušeno již novelou 158/1969 

Sb. ke dni 01.01.1970, tedy necelých šest let po účinnosti o.s.ř. 

 Dále pak o.s.ř.  zakotvoval širokou možnost vstupu tehdejších národních výborů 

a společenských organizací do řízení, a to kdykoliv, národní výbor mohl dokonce též podat 

návrh na zahájení řízení „vyžadoval-li to zájem společnosti“, vše dle §§ 32 – 34 o.s.ř. ve 

znění do 31. 12. 1990. Uvedené ustanovení bylo zrušeno až novelou č. 519/1991 Sb. ke dni 

01. 01. 1992, tedy až dva roky po revoluci.  

Ještě pozoruhodnější pak byla oprávnění prokurátora dle § 35 o.s.ř., dle kterého mohl, 

vyžadoval-li to zájem společnosti nebo ochrana práv občanů nejen kdykoliv vstoupit do 

řízení, ale též mohl podat návrh na zahájení řízení. Odst. 2 posledně citovaného ustanovení 

pak stanovil, že: „Prokurátor vystupuje v řízení jako strážce socialistické zákonnosti“. 

Prokurátorova oprávnění se omezovala toliko nemožností podat návrh na zahájení řízení, šlo-

li o osobní právo občana (ale i v tomto případě mohl do řízení vstoupit). O uvedená oprávnění 

prokurátor přišel již zmíněnou novelou o.s.ř. 519/1991 Sb., která oprávnění prokurátora 

omezila tak, že měl právo vstoupit (pouze a jedině vstoupit) do taxativně vyjmenovaných 

řízení, a to do řízení o způsobilosti k právním úkonům, do řízení o prohlášení za mrtvého a do 

řízení o zápisu do obchodního rejstříku.  

K rozšíření práv, už dnešního státního zastupitelství, došlo pak novelou o.s.ř. č. 

360/1999 Sb. účinné ke dni 01. 04. 2000, kdy došlo k rozšíření řízení, do nichž mohlo státní 
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zastupitelství vstoupit, a to o řízení dle zákona č. 94/1963 Sb. o rodině, tedy o řízení ve 

věcech uložení výchovného opatření nejčastěji nezletilému či jeho rodičům, nařízení a 

prodloužení ústavní výchovy a v řízení o pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské 

odpovědnosti. Touto novelou též došlo k zakotvení práva státního zastupitelství podat návrh 

na zahájení řízení podle zvláštních předpisů. Následně byla oprávnění státních zastupitelství 

rozšiřována na další především nesporná řízení, dále na řízení ve věcech obchodních 

společností, společenství vlastníků bytových jednotek, ve věcech insolvenčních, resp. dříve 

konkursu a vyrovnání apod. V aktuálním znění o.s.ř. již pouze zakotvuje možnost podat návrh 

na zahájení řízení, případně na vstup do občanského soudního řízení v případech zákonem 

stanoveným, když z hlediska civilních řízení se účast a zakotvení účasti státního zastupitelství 

přesunulo zejména do § 8 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních soudních řízení. 

Co se týče úkonů účastníků řízení a soudu, postupně se objevily nejen instituty 

koncentrace řízení, ve smyslu rozfázování řízení na jednotlivé etapy, tedy prvoinstančního 

řízení, coby skutková instance spolu se zavedením zásady neúplné apelace v odvolací instanci 

ve sporném řízení. Právě rozbor znovuzavedení koncentrace řízení bylo jedním z cílů této 

práce, a to jak pozitiva, tak negativa tohoto institutu z pohledu účastníků, i z pohledu soudu a 

jeho dopady na sporné řízení. Konečně zavedená koncentrace řízení, resp. ústavní konformitu 

legální právní konstrukce koncentrace řízení, tj. kvalifikovaná výzva dle § 114b o.s.ř. ve 

spojení s § 153a odst. 3 o.s.ř. byla již několikrát podrobena přezkumu Ústavního soudu ČR, 

jehož II. senát dokonce navrhoval zrušení posledně citovaných ustanovení, kdy nakonec 

návrhu na zrušení uvedených ustanovení neprošlo, ale jen nejtěsnější možnou většinou (8 : 7) 

a disentující soudci Ústavního soudu ČR to považují za promarněnou příležitost zrušit 

„legislativně nevhodnou“ konstrukci koncentrace řízení a umožnit tak zákonodárci najít 

vhodnou právní konstrukci.  

Další cestou novelizací o.s.ř. bylo zavedení (znovuzavedení) rozkazního řízení, které 

obranu žalovaného odkládá (posunuje) na dobu po vydání meritorního rozhodnutí a zavedení 

dalších zkrácených (zjednodušených) řízení, a to rozhodování soudu rozsudkem pro zmeškání 

(sankční), případně rozsudkem pro uznání (někdy sankční) a řízení „sui genesis“ o žalobě 

z rušené držby, se kterou dosud nejsou téměř žádné zkušenosti (u našeho soudu byla podána 

pouze jedna tato žaloba, která však nedopadala na skutkový stav a řízení bylo zastaveno, 

neboť se jednalo o řízení ve věci soudní úschovy na základě rozhodnutí jiného orgánu – 

Policie ČR dle § 34a zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky – předběžné zajištění 

věci). 
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Snaha řízení zrychlit a zhospodárnit se však neprojevuje jen v těchto institutech, 

účastníci (a mnohdy i soud) jsou omezováni i v dalších věcech tak, aby své námitky, včetně 

procesních námitek, podávali včas a nenechávali si je pro případ, že je využijí až v případě, 

kdy se pro ně řízení nebude vyvíjet příznivě. Jde například o problematiku místní příslušnosti, 

o problematiku vyloučení soudce (soudců), případně jiné soudní osoby, vůbec o problematiku 

pravomoci soudu s ohledem např. na rozhodčí řízení, resp. mezinárodní dokumenty, jimiž je 

Česká republika vázána, především mezinárodní pravomoc (příslušnost) soudu dle Nařízení 

Brusel I. bis, resp. Brusel II. bis. 

Druhou stranou této mince, je však obtížnost pro laika orientovat se v procesních 

předpisech, a své úkony činit včas, pod hrozbou ztráty sporu. Toto riziko v současné době má 

eliminovat tzv. poučovací povinnost soudu, což soudci činí, byť si nejsou vždy jisti, zda 

účastníci správně poučení porozuměli. Za určitých okolností též tuto obtížnost pro laika řeší 

ustanovením právního zástupce dle § 29 o.s.ř., splňuje-li účastník zákonem dané podmínky. 

Do budoucna by uvedené šlo řešit též zavedením tzv. advokátského procesu i v běžném 

řízení, jak je konečně zvažováno i v návrhu nového o.s.ř., tj. povinností účastníka nechat se (i) 

v řízení před obecnými soudy, v rámci řádného sporného řízení, zastoupit advokátem, avšak 

tím řízení jednak značně prodražíme a je otázkou kdo by byl povinen toho advokáta platit 

s ohledem jednak na sociální situaci žalobce. Je otázkou zda, pokud by žalobce nesplnil 

podmínky pro bezplatné ustanovení advokáta, neznamenalo zavedení advokátského procesu 

ústavně nekonformní omezení práva na přístup soudu. Jednak povinností ustanovit si 

advokáta z podstaty věci můžeme zatížit toliko žalující stranu, těžko můžeme žalovanému 

ještě před vlastním rozhodnutím nařídit, aby se nechal zastoupit advokátem, když může 

žalobu jen toliko popírat. Je tedy otázkou, jak případné zavedení advokátského procesu 

obstojí vedle zásady rovnosti stran, resp. zásady rovnosti zbraní. Na druhou stranu by se 

soudcům ulevilo a řízení by se zrychlilo jednak v tom směru, že by soud nebyl povinen 

advokáta poučovat a posílilo by se tím jeho postavení nestranného a nezávislého soudu. 

Je otázkou, kam se české procesní právo, a zejména sporné řízení bude ubírat, jak 

cestou zákona, tak eurounijními vlivy, lze jen doufat, že to pokud možno vždy budou novoty 

k lepšímu, tak, aby nedošla naplnění slova ústavních soudců Kateřiny Šimáčkové a Jaroslava 

Fenyka, kteří ve svém disentujícím stanovisku k ústavní konformitě kvalifikované výzvy dle 

§ 114b o.s.ř. ve spojení s rozsudkem pro uznání dle § 153a odst. 3 o.s.ř. mimo jiné uvedli: 

„Často, když zvolíme nějaký český vynález, jak zvýšit efektivitu soudního řízení, nemající 

obdoby v zemích s řádně fungující vládou práva, tak se dopustíme karikatury, která je ústavně 
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i lidsko-právně nepřijatelná, a která hlavně ani není nezbytná, aby příslušného účelu 

urychlení řízení bylo dosaženo.“144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
144 NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR ze dne 31. 05. 2016 č.j. Pl. ÚS 13/15-1 
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KONCENTRACE ŘÍZENÍ 

ABSTRAKT 

V rigorózní práci jsem se zabývala institutem koncentrace řízení a zjednodušenými – 

rozkazními řízeními, bez které (kterých) si moderní civilní nalézací řízení již neumíme 

představit, ale též jejími (jejich) limity. Od nepaměti je zde požadavek na spravedlivé 

rozhodování soudů, tj. rozhodování nejlépe po co nejpečlivěji zjištěném skutkovém stavu 

dané kauzy, které je však mnohdy časově náročné, a které stojí proti požadavku na rychlost 

řízení, tedy konečného vyřešení dané kauzy. Jde tedy o stanovení okamžiku, do kdy v řízení 

lze nové skutečnosti uvádět a navrhovat důkazy k jejich prokázání. Současná právní úprava 

koncentrace řízení je striktně založena na principu legální koncentrace řízení, soudcovskou 

koncentraci řízení de lege lata naše úprava nezná, byť justice si prostor pro ni našla, resp. ji, 

ač zákonodárcem nezamýšlenou, právě tak vyložila, kdy soud buď opomene účastníky řádně 

poučit, nebo jednoduše do vyhlášení rozsudku neskončí první jednání (přípravné jednání) ve 

věci. Zákonnou koncentraci řízení má vyvažovat poučovací povinnost soudu, a to nejen o 

vlastní koncentraci řízení, ale též o neúplné apelaci odvolacího řízení.   

Zakotvením zákonné koncentrace řízení chtěl zákonodárce zajistit stejný formální 

přístup soudů k účastníkům řízení, a zajistit tak jejich rovnost v řízení, ale fakticky i právě 

díky přísně formálně dodržené zákonné koncentraci řízení může být založena jejich faktická 

nerovnost, neboť zákonná úprava nezohledňuje zastoupení účastníka profesionálem, větší či 

menší (ne)znalost hmotného a tím spíše procesního práva laiky. Je proto otázkou, zda by 

vhodnějším řešením nebylo právě zavedení soudcovské koncentrace řízení, kdy jen soudce 

může posoudit, zda právě na danou kauzu a účastníky dané kauzy je tento institut vhodný, kdy 

jen soudce posoudí okamžik, kdy ve věci již může rozhodnout, pro rozhodnutí bylo 

dostatečně tvrzeno i prokázáno a kdy tomu tak není.  

Dále jsem se v rigorózní práci zabývala jednotlivými druhy platebních rozkazů, 

snažila jsem se o popsání rozdílů mezi nimi a procesními podmínkami, které musí být 

dodrženy při jejich vydání. Lze říci, že momentálně zde máme dvě hlavní koncepce 

rozkazního řízení, tj. německou, resp. reprezentovanou Evropským platebním rozkazem, kdy 

platební rozkaz je vydán jen na základě tvrzení žalobce  a rozkazní řízení není integrální 

součástí nalézacího civilního řízení a národní (českou) koncepci, kdy platební rozkaz je 

vydáván po předběžném přezkumu a osvědčení tvrzení v návrhu, přičemž  rozkazní řízení je 

integrální součástí nalézacího civilního řízení, které po eventuálním podání odporu, případně 

po zrušení nedoručeného platebního rozkazu dále pokračuje bez dalšího úkonu žalobce.  
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V práci jsem upozornila na úskalí úpravy rozkazního řízení o.s.ř., který soudu 

umožňuje toliko platební rozkaz vydat či nevydat, s výjimkou náhrady nákladů řízení žalobci, 

nelze do návrhu jakkoliv zasahovat, což mnohdy v praxi vede k tomu, že je vydáván platební 

rozkaz včetně položek, na které žalobce dle hmotného práva nemá nárok (např. vydání 

platebního rozkazu včetně smluvní pokuty, která však nebyla platně sjednána, neboť za 

vznikem kauzy byla adhezní smlouvy), případně nepřiměřeně vysoké úroky. Je proto otázkou, 

zda se budoucí procesní úprava rozkazního řízení vydá tzv. německou cestou, či dojde ke 

změně naší úpravy např. výslovným stanovením nevydávání platebních rozkazů se spornými, 

byť mnohdy marginálními, částkami, případně zda nestanovit vázanost soudu návrhem toliko 

jde-li o jistinu a zákonné příslušenství, byť si jsem vědoma toho, že dispozice se sporem je 

v rukou účastníků. 

Jen okrajově jsem se pak zabývala návrhem budoucí úpravy civilního řízení, byť jsem 

doufala, že práce na novém občanském soudním řízení budou postupovat rychleji, kdy již 

téměř sedm let postupujeme podle nové hmotné úpravy (zejm. zákonem č. 89/2012 Sb.) ale 

procesní úprava je stále provedena zákonem č. 99/1963 Sb. (samozřejmě s novelizacemi) a ne 

příliš zdařilým zákonem č. 292/2013 Sb.  
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Concentration of Proceedings 

Abstract 

My rigorous thesis is focused on legal institute of Concentration of the Proceedings and 

Summary / Simplified Procedures more precisely Payment Order Procedures as well as their 

limits. From time immemorial, there has been a requirement for a fair court decision, i.e. the 

court should grant his decision when all the facts are carefully examined by a court. It is very 

often time consuming for court to meet this requirement and thanks to this a court gets in 

collision with another important requirement or principle - Speed of Proceedings relating with 

final solution of the case. It is therefore a question to determine the moment until when (i) 

new facts in the proceedings can be stated and (ii) evidence to prove them can be proposed. 

Current legislation of Concentration of Proceedings is strictly based on the principle of legal 

concentration of proceedings. Czech legislation doesn’t know judicial concentration of 

proceedings de lege lata. However, our Justice itself found its way through interpretation 

which means that court either fails to give proper notice or simply doesn’t end first hearing 

(pre-trial proceedings) until closing of proceedings upon final judgement. Legal concentration 

of proceedings should be in balance with the duty of the court to instruct participants not only 

about the Concentration of Proceedings but also about incomplete appeal in the appellate 

procedure.  

Through the legal institute of Concentration of the Proceedings the legislator wanted to 

ensure the same attitude of court to all participants in proceedings and their equality in the 

proceedings. In fact the very strict and formal observance of the Concentration of the 

Proceedings can lead to their actual inequality in the proceedings while our legislation does 

not really take into account if the participant is represented by law professional (attorney-at-

law) or not so there might be significant difference between knowledge not only of 

substantive law but also procedural law either on the side of plaintiff or defendant. It is a 

question if the implementation of judicial concentration of the proceedings is not more 

appropriate solution how to ensure the equality of participants in the proceedings since it 

would be given only into consideration of a judge if there are enough facts and proofs to grant 

a decision or not.  

In the next part of my rigorous thesis I focused on particular types of payment orders 

and I tried to describe their differences and procedural conditions that must be observed when 

issuing them. Currently we have two main concepts of payment order procedures. The first 
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one is the German conception and it is represented by European Payment Order. This 

conception is based on the principle that the procedure is not integral part of civil trial 

proceedings and the payment order is issued only based on the allegations of the plaintiff. In 

the second conception, the Czech or national one, the payment order is issued after 

preliminary check if the allegations of the plaintiff written in his action are supported by the 

evidence. Our payment order procedure is integral part of civil trial proceedings and this 

procedure continues without any additional interaction of the plaintiff (i) if the defendant file 

a protest against the judicial order to pay or (ii) if the court cancel the payment order due to 

his incapacity to be delivered to the defendant.  

I also drew attention to the difficulties of the regulation of civil payment order 

procedures. The Act No. 99/1963 Coll., Civil Procedure Code (as amended) only allows court 

to issue a payment order or not and court is not authorized to modify the action / plaint in any 

way except for court costs. Very often this leads in practice to the point that a court issues 

payment order which includes claims to which the plaintiff is not entitled under substantive 

law (e.g. a payment order includes a contractual penalty which was not effectively agreed 

because there was an accessory contract assuring the performance of a prior contract), or 

excessively high interest. It is therefore a question of whether the future procedural regulation 

of payment order proceedings will follow the so-called German conception or our legislation 

will be changed, for example by forbidding the issuance of payment orders with disputable 

amounts  or stipulating in legislation that court is bind only by the claim to pay the principal 

and its legal accessions. Mentioning the second proposal of the legislative change I am aware 

that the disposition with the dispute is in the hands of the participants. 

Although our present procedural legislation is still based on Act No. 99/1963 Coll., 

Civil Procedure Code (as amended) and not well-done Act No. 292/2013 Coll., Special 

Judicial Proceedings Code, I also very briefly describe the proposal of future civil procedure 

legislation in the end of my thesis. I have to say I was hoping the legislation work on new 

Civil Procedure Code will not take so long since we have new substantive law legislation 

(especially Act No. 89/2012 Coll., Civil Code) for nearly seven years now.  
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