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ÚVOD 

Dovolání v civilním procesu představuje jeden z mimořádných opravných 

prostředků, tedy prostředků, které mají sloužit jako poslední možnost přezkumu 

rozhodnutí nižší soudní instance ze strany obecného soudu, a to přestože je takové 

rozhodnutí již v právní moci. Z uvedeného důvodu je tak nanejvýš nezbytné, aby byla 

zákonná úprava nastavena takovým způsobem, že je narušení již nastolených právních 

vztahů zanedbatelné v porovnání se zájmem na přezkumu a dosažením spravedlnosti. 

Přestože není zákonná úprava dovolání nijak rozsáhlá, vyvstává ve spojitosti s tímto 

institutem celá řada otázek.    

Předkládaná rigorózní práce si klade za cíl přinést ucelený pohled na dovolání 

v českém civilním soudním řízení, jeho právní analýzu, přiblížit teoretické aspekty 

tohoto institutu a komplexně popsat současnou zákonnou právní úpravu s důrazem na 

praktické otázky, které rezonují zejména s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu a 

Ústavního soudu, dále pak také nastínit možný budoucí vývoj v návaznosti na 

navrhované změny úpravy dovolání obsažené ve věcném záměru civilního řádu 

soudního a srovnat současnou právní úpravu dovolání v České republice s aktuální 

úpravou tohoto institutu ve slovenském Civilnom sporovom poriadku. K naplnění 

uvedeného cíle by měl sloužit zejména výklad jednotlivých právních ustanovení 

týkajících se dovolání společně s judikaturou Nejvyššího soudu České republiky a 

Ústavního soudu České republiky, které ve značné míře napomáhají k vymezení 

konkrétních podmínek a zákonná ustanovení často dotváří a vysvětlují. Veškeré 

informace v této práci jsou zpracovány k polovině září 2020. 

Mezi dílčí cíle této rigorózní práce patří za prvé zařazení dovolání v systému 

opravných prostředků a opravných systémů (a to včetně vysvětlení těchto pojmů). 

Dalším dílčím cílem je shrnutí základních informací o dovolání, jeho účelu a pramenech 

a rovněž historickém vývoji dovolání v civilním procesu na území České republiky (od 

roku 1781 do poslední významnější novely tohoto institutu provedené zákonem číslo 

296/2017 Sb.). Třetím dílčím cílem je detailní rozbor otázky přípustnosti dovolání, 

zejména s důrazem na relevantní judikaturu. Dílčí cíl této práce zahrnuje i analýzu 

problematiky dovolacího důvodu, jehož vymezení představuje jednu z povinných 

náležitostí dovolání (opět se zdůrazněním soudních rozhodnutí). Dalším, pátým dílčím 

cílem této práce je popis dovolacího řízení s důrazem na jeho specifika oproti jiným 

soudním řízením. Šestým dílčím cílem je rozbor rozhodnutí, která jsou v rámci 
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dovolacího řízení vydávána. Dalším dílčím cílem je analýza vztahu dovolání a ústavní 

stížnosti, potažmo Nejvyššího soudu a Ústavního soudu (s důrazem na přípustnost 

ústavní stížnosti ve vztahu k přípustnosti dovolání). Předposledním, osmým dílčím 

cílem je popis institutu dovolání ve věcném záměru civilního řádu soudního, a to 

zejména se zdůrazněním odlišností, které pracovní skupina pro jeho úpravu navrhuje, 

jakož i názory odborné veřejnosti na ně. Konečně, posledním devátým dílčím cílem je 

pak porovnání české právní úpravy dovolání (v civilním sporném řízení) s úpravou 

dovolání ve Slovenské republice.  

V první části rigorózní práce bude řešeno zařazení dovolání mezi opravné 

prostředky (konkrétně mimořádné opravné prostředky) a opravné systémy se stručným 

vymezením těchto teoretických pojmů.  

Druhá část se zabývá obecným popisem institutu dovolání, jeho účelu a zejména 

popisuje jeho historický vývoj na území České republiky od konce 18. století do 

současnosti se zdůrazněním úpravy rakouského civilního řádu soudního, který sloužil 

jako inspirace pro některé novely občanského soudního řádu provedené po roce 1991 a 

rovněž pro autory věcného záměru civilního řádu soudního.  

Ve třetí části práce jsou řešeny v podrobnostech nejrůznější aspekty přípustnosti 

dovolání, vymezení jejích předpokladů představuje jednu z povinných náležitostí 

dovolání. Nastavení zákonné úpravy hraje zásadní roli pro přístup jednotlivce 

k Nejvyššímu soudu, a umožňuje tedy plnit funkci Nejvyššího soudu jako ochránce 

individuálních práv účastníků, ale zároveň musí být nastavena tak, aby byla umožněna i 

druhá základní funkce dovolacího soudu jako sjednocovatele judikatury. V souvislosti 

s přípustností pak vyvstává celá řada praktických otázek, jejichž rozboru bude věnován 

prostor. 

Ve čtvrté části jsou uvedena specifika týkající se dovolacího důvodu jako další 

náležitosti dovolání, která musí být ze strany účastníka vymezena a která činí často 

dovolatelům potíže, přestože lze dle současné právní úpravy dovolání podat pouze 

z jednoho dovolacího důvodu. 

Pátá část je věnována dovolacímu řízení, které probíhá před soudem prvního 

stupně a před dovolacím soudem, přičemž by v ní měla být zdůrazněna specifika, která 

s tímto typem řízení souvisí. 
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V šesté části jsou popsána možná rozhodnutí, která jsou v rámci dovolacího 

řízení vydávána s rozdělením na meritorní a nemeritorní rozhodnutí.  

Sedmá část se zabývá vztahem ústavní stížnosti a dovolání, tím pádem i vztahem 

Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu. V této kapitole bude mimo jiné řešena i 

přípustnost ústavní stížnosti ve vztahu k přípustnosti dovolání. 

Předposlední část se věnuje věcnému záměru civilního řádu soudního, který byl 

představen v listopadu 2017 a přinesl zásadní návrhy změn v úpravě dovolání oproti 

současné právní úpravě, čímž byla vyvolána bouřlivá diskuze odborné veřejnosti. Vedle 

popisu návrhu nového pojetí dovolání tak bude věnován prostor právě i názorům na něj 

včetně posouzení relevantnosti převažujících kritických připomínek. 

Poslední devátá část se věnuje komparaci právní úpravy dovolání v České 

republice a na Slovensku. Oba státy, které spojuje relativně dlouhá společná historie, 

totiž donedávna spojoval i stejný zákon – občanský soudní řád, v němž bylo (u nás stále 

je) dovolání upraveno, přestože již v každém státě byly samostatně přijaty novely právní 

úpravy. Na Slovensku však od poloviny roku 2016 platí zcela nový kodex civilního 

soudního řízení, který, přestože se, alespoň co se úpravy dovolání týče, v mnohém 

inspiroval od naší aktuální právní úpravy, obsahuje i některé zajímavé odlišnosti. 

Ve své práci budu vycházet především z primárních zdrojů, tedy z právních 

předpisů platných na území České republiky a Slovenské republiky a dále z judikatury 

zejména Nejvyššího soudu České republiky a Ústavního soudu České republiky (a 

rovněž obdobných institucí na Slovensku). Informačními zdroji jsou i komentáře 

vydávané předními českými právními odborníky k jednotlivým stěžejním zákonům, 

tedy zejména Občanské soudní řízení: soudcovský komentář z roku 2019 od kolektivu 

autorů (relevantní pasáže byly napsány Petrem Vojtkem), nebo například Občanský 

soudní řád: komentář z roku 2017 od kolektivu autorů (citované pasáže byly napsány 

Klárou Hamulákovou). Dalšími zdroji jsou články v odborných časopisech, publikované 

například Petrem Lavickým (v kolektivu autorů) či Antonínem Stanislavem. Pokud jde 

o zahraniční literaturu, vycházela jsem především z díla autorského kolektivu Edmund 

Horváth, Andrea Andrášiová a Slavomíra Henčeková – Civilný sporový poriadok, tedy 

komentářem k zákonu číslo 160/2015 Z. z. 

Z hlediska rozsahu a kvality zdrojů je k nalezení v české literatuře dostačující 

množství zdrojů, které se zabývají dovoláním v civilním řízení. Autoři se často věnují i 
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zajímavým aspektům úpravy dovolání, přičemž lze v některých případech nalézt i zcela 

opačné názory na některé praktické otázky s dovoláním spojené.  

Ve své práci tak využiji analýzu a popis a dále srovnávací metodu a budu 

provádět i kritická hodnocení zejména právních názorů, které s některými dílčími 

otázkami dovolání vyvstávají. 

Mojí snahou je tedy analyzovat dovolání v civilním procesu v českém právním 

prostředí zejména z hlediska jeho specifických procesních otázek, které jsou s tímto 

institutem spojeny, nastínit vzájemné shodné a odlišné parametry právní úpravy 

dovolání České a Slovenské republiky, závěrem pak zhodnotit současnou právní úpravu 

a také změny, které lze v nejbližší době v této oblasti očekávat, resp. otázky, které 

rezonují odbornou veřejností s publikací věcného záměru civilního řádu soudního jako 

zcela nového kodexu, který by měl nahradit aktuálně platný občanský soudní řád 

(alespoň podle představ Ministerstva spravedlnosti).  
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1. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A OPRAVNÉ SYSTÉMY 

1.1 Opravné řízení a opravné prostředky 

Během rozhodovací činnosti soudu se může objevit pochybení, jehož důvody 

mohou být nejen na straně účastníků, ale také právě na straně soudu. Existence 

možnosti přezkumu správnosti soudního rozhodnutí je v zájmu nikoli pouze jednotlivců, 

ale potažmo celé společnosti. Přezkum soudních rozhodnutí pak představuje vnitřní 

kontrolu soudní moci, neboť je vykonáván opět soudy (a ne jinými státními orgány). 

Soudní rozhodnutí může být, jak uvádí odborná literatura
1
, ovlivněno vadami ve 

skutkovém zjištění nebo vadami právními, které mohou být procesní povahy nebo 

vadami aplikace nebo interpretace práva. Účastníci řízení (případně jiné subjekty) tak 

musí mít podle Radky Zahradníkové
2
 možnost bránit se proti takovým vadným 

rozhodnutím a zajistit nové projednání věci, aby bylo vydáno spravedlivé a věcně 

správné rozhodnutí.  

Prostředkem, jak docílit takového rozhodnutí, je opravné řízení. Jak 

poznamenává odborná literatura
3
, využití opravného řízení nemusí být způsobeno pouze 

existencí určitých vad řízení, ale jeho důvodem může být subjektivní pocit jedné 

z procesních stran sporného řízení, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto a která 

nepovažuje rozhodnutí soudu za správné. V běžném občanskoprávním řízení, které je 

sporné, je totiž veden spor mezi dvěma stranami, přičemž soud může rozhodnout vždy 

ve prospěch pouze jedné z nich. Logickým důsledkem je pak nespokojenost druhé 

strany s takovým rozhodnutím (aniž by bylo bráno v potaz, zdali má k tomu objektivní 

důvody, nebo pouze subjektivní). 

Pro úplnost se uvádí, že do mechanismu opravného řízení však nepatří podle 

Aleny Mackové
4
 jakékoli vady řízení – předmětem opravného řízení není například 

oprava administrativních nesprávností rozhodnutí (jako je zkomolení jména účastníků, 

nesprávná sporná částka apod.), takové vady rozhodnutí nejsou jednak tak významné, 

                                                 
1
 MACKOVÁ, Alena, s. 499. In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 

Část první, Řízení nalézací : soudy, notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, 

nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. Praha: Leges, 2015. Student. ISBN 978-80-7502-

076-5. 
2
 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka, s. 335. In: ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. 3. 

aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. Právnické učebnice. ISBN 

978-80-7380-714-6.  
3
 MACKOVÁ, Alena, op. cit., poznámka pod čarou 1. 

4
 Ibid. 
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ale hlavně by byly v těchto případech zbytečné některé účinky opravných řízení 

(zejména odklad právní moci a vykonatelnosti).  

Opravné prostředky je možné charakterizovat jako „instituty procesního práva, 

které dávají účastníkům možnost iniciovat opravné řízení“
5
 nebo „procesní úkony 

účastníků civilního procesu a jiných legitimovaných subjektů umožňující požadovat 

přezkum vadných a nesprávných rozhodnutí soudu za účelem jejich změny nebo 

zrušení“
6
. V právním řádu by měly být opravné prostředky nastaveny takovým 

způsobem, aby se vzájemně doplňovaly, každý z nich plnil funkci, která mu byla dána 

zákonem, a v neposlední řadě by měly být efektivní, aby umožnily účastníkům řízení 

dosáhnout rozhodnutí v co možná nejkratším čase. Vzhledem k tomu, že opravné 

prostředky „slouží“ účastníkům řízení, měli by být tito také schopni snadno určit, který 

opravný prostředek jsou oprávněni v každém jednotlivém případě použít.  

Opravné prostředky lze rozdělit na řádné a mimořádné. Řádné opravné 

prostředky slouží k napadení dosud nepravomocného soudního rozhodnutí. 

Mimořádnými opravnými prostředky jsou pak napadána rozhodnutí, jež právní moci 

nabyla, a proto se přípustnost jejich využití váže na relativně přísné podmínky. Obecně 

je ke splnění přípustnosti opravného prostředku podle odborné literatury
7
 nezbytné 

naplnit objektivní podmínky (proti jakým rozhodnutím je opravný prostředek přípustný) 

a subjektivní podmínky (na straně účastníka). Tyto dvě skupiny opravných prostředků 

se pak podle Radky Zahradníkové
8
 liší vedle přípustnosti a právní moci i lhůtou k jejich 

podání, důvody, pro něž je lze podat, nastolením účinků na vydané rozhodnutí (tedy 

suspenzivního a devolutivního účinku
9
) či jakým způsobem o nich může příslušný soud 

rozhodnout. Mezi řádné opravné prostředky patří odvolání. Mimořádnými opravnými 

prostředky jsou žaloba na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost a dovolání. Je 

diskutabilní, zdali lze současné nastavení tří mimořádných opravných prostředků a 

                                                 
5
 MACKOVÁ, Alena, s. 458. In: WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 

5. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2008. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-726-3.  
6
 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka, op. cit., poznámka pod čarou 2.  

7
 MACKOVÁ, Alena, s. 500. In: op. cit., poznámka pod čarou 1. 

8
 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka, s. 336. In: op. cit., poznámka pod čarou 2. 

9
 Ibid.: Devolutivní účinek znamená, že právo a povinnost projednat opravný prostředek a vydat o něm 

rozhodnutí přechází na soud vyšší instance. Devolutivní účinek má přitom odvolání i dovolání (nikoli 

však žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost). Suspenzivní účinek pak znamená, že se 

v návaznosti na podaný opravný prostředek odkládá právní moc a (většinou) i vykonatelnost rozhodnutí. 

Mimořádný opravný prostředek (na rozdíl od řádného) takový účinek nemá. Soud však o nich může 

rozhodnout dle zákonných podmínek (i bez návrhu), resp. v případě dovolání může dovolací soud od roku 

2013 odložit právní moc rozhodnutí (u ostatních mimořádných opravných prostředků tato možnost 

neexistuje), vykonatelnost pak lze odložit u všech mimořádných opravných prostředků. 
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jednoho řádného vlastně pokládat za efektivní (věcný záměr civilního řádu soudního 

například navrhuje, aby bylo nově dovolání řazeno mezi řádné opravné prostředky; 

k tomu v části 8 této práce). 

1.2 Opravné systémy  

Literatura
10

 definuje opravné systémy jako „obecnější vymezení principů 

ovládajících opravné řízení“. Rozlišovacím kritériem mezi jednotlivými opravnými 

systémy je rozsah přezkumu v opravném řízení. Procesní teorie rozlišuje apelační, 

kasační a revizní opravný systém (přičemž první dva jsou považovány za základní).  

Nejširším opravným systémem (z hlediska přezkumu) je systém apelační, který 

umožňuje přezkum soudního rozhodnutí po stránce skutkové i právní, a odvolací soud 

tak může rozhodnutí soudu prvního stupně změnit, potvrdit nebo zrušit. Právní teorie
11

 

rozlišuje dva systémy v rámci apelačního, a to systém úplné a neúplné apelace. První 

uvedený umožňuje soudu druhého stupně vzít v potaz i nové skutečnosti a důkazy, než 

ty použité soudem prvního stupně. U systému neúplné apelace soud tuto možnost nemá 

a také účastník není oprávněn soudu nové skutečnosti a důkazy (označované jako nova) 

předkládat. Sporné řízení je založeno právě na principu neúplné apelace, v němž jsou 

však upraveny výjimky pro možnost uplatnit nové skutečnosti a důkazy.
12

 Nesporné 

řízení je pak, jak uvádí literatura
13

, založeno na principu úplné apelace. Apelační systém 

je s ohledem na širokou možnost přezkumu dle Aleny Mackové
14

 výhodný pro 

účastníky řízení, kteří nejsou vázáni na splnění speciálních podmínek, a jedinou 

podmínkou přípustnosti řízení bývá dodržení lhůty pro podání návrhu na zahájení 

opravného řízení. Při soudním řízení soud druhého stupně věc může znovu projednat a 

jeho rozhodnutí je založeno na skutkovém stavu, který tento soud sám zjistil.  

Ke druhému druhu opravného systému – kasačnímu systému - shrnuje odborná 

literatura
15

, že umožňuje soudu přezkoumat rozhodnutí soudu nižšího stupně pouze 

z hlediska práva, není tedy oprávněn přezkoumávat skutková zjištění. Soud vyššího 

stupně tak může zkoumat a rozhodnout o případném porušení hmotného či procesního 

                                                 
10

 MACKOVÁ, Alena, s. 459. In: op. cit., poznámka pod čarou 5. 
11

 Ibid., s. 501 – 502. 
12

 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka, s. 338. In: op. cit., poznámka pod čarou 2: Tento princip byl zaveden až 

s účinností zákona číslo 30/2000 Sb., do jehož účinnosti platil princip úplné apelace i pro sporné řízení. 

Tento přístup byl opuštěn vzhledem k zavádění koncentrace řízení do civilního procesu. 
13

 Ibid. 
14

 MACKOVÁ, Alena, s. 501 - 502. In: op. cit., poznámka pod čarou 1. 
15

 Ibid., s. 502. 
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práva, přičemž účastník nesmí navrhovat nové důkazy. Soudním rozhodnutím může 

dojít pouze k potvrzení, nebo zrušení rozhodnutí soudu nižšího stupně, vylučuje se tedy 

možnost soudu, aby o věci sám meritorně rozhodl. Na tomto principu je založeno 

v současné době řízení o žalobě pro zmatečnost.
16

  

Konečně, posledním druhem opravného systému je revizní, který, jak uvádí 

odborná literatura
17

, stejně jako kasační systém umožňuje přezkum rozhodnutí soudu 

nižšího stupně pouze po právní stránce (historicky by sem bylo řazeno trojinstanční 

řízení). Soud je oprávněn v tomto systému ovšem napadené rozhodnutí nejen potvrdit, 

nebo zrušit, ale také změnit v případě, že soud nižší instance zjistil správně skutkový 

stav.  

1.3 Mimořádné opravné prostředky 

Mimořádné opravné prostředky představují jeden ze dvou druhů opravných 

prostředků. Jak vyplývá z výše uvedeného, mimořádné opravné prostředky znamenají 

prolomení právní jistoty účastníků řízení, a proto je jejich přípustnost vázána na 

přísnější podmínky než v případě řádných opravných prostředků.  

Mimořádnými opravnými prostředky jsou žaloba na obnovu řízení, žaloba pro 

zmatečnost a dovolání. V případě kumulace žaloby pro zmatečnost a dovolání má podle 

literatury
18

 přednost dovolání (nejprve by tedy mělo proběhnout dovolací řízení; pokud 

však nedojde ke zrušení rozhodnutí, může být rozhodnutí zrušeno na základě žaloby pro 

zmatečnost). Obdobný vztah platí i v případě souběhu dovolání a žaloby na obnovu 

řízení. 

Mimořádné opravné prostředky prošly zásadní změnou s účinností zákona číslo 

519/1991 Sb. od 1. ledna 1992. Před jeho účinností byly, jak shrnuje například Roman 

                                                 
16

 Jak uvádí Radka Zahradníková (ZAHRADNÍKOVÁ, Radka, s. 338. In: op. cit., poznámka pod 

čarou 2), na kasačním opravném systému je založena v současné době právě žaloba pro zmatečnost. 

Dovolání je pak podle ní s účinností novely OSŘ provedené zákonem číslo 404/2012 Sb. (tj. od 1. ledna 

2013) založeno na revizním opravném systému. Shodně i PONDIKASOVÁ, Tereza, s. 206. In: 

LAVICKÝ, Petr, Radovan DÁVID, Eva DOBROVOLNÁ, Miloslav HRDLIČKA, Radim CHALUPA a 

Tereza PONDIKASOVÁ. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Spisy Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity. Řada teoretická. Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7601-3. 

Naproti tomu Alena Macková (MACKOVÁ, Alena, s. 501 - 503. In: op. cit., poznámka pod čarou 1) 

k dovolání uvádí, že je založeno právě na kasačním opravném systému, přičemž se podle ní revizní 

princip u nás neuplatňuje (historicky by pod něj spadalo trojinstanční řízení). 

Jak je však dále popsáno v části 6 této práce, kasace (tj. zrušení rozhodnutí) přichází v případě dovolání 

jako možnost až po změně rozhodnutí. Domnívám se tedy, že minimálně by se mělo, pokud jde o 

dovolání, hovořit o kasačním systému s prvky revize (či přímo o revizním systému). 
17

 MACKOVÁ, Alena, s. 502. In: op. cit., poznámka pod čarou 1. 
18

 PONDIKASOVÁ, Tereza, s. 215. In: op. cit., poznámka pod čarou 16. 
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Kozel
19

, mimořádnými opravnými prostředky obnova řízení a stížnost pro porušení 

zákona. S účinností tohoto zákona byl do českého právního řádu vrácen institut 

dovolání. Žaloba pro zmatečnost pak byla zavedena na základě zákona číslo 

30/2000 Sb. Historickému vývoji institutu dovolání na našem území se věnuji 

podrobněji v kapitole 2.2 této práce.   

                                                 
19

 KOZEL, Roman. Mimořádné opravné prostředky podle OSŘ do r. 1991 a nyní. Právní rozhledy 

3/1999, s. 143 
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2. OBECNĚ K DOVOLÁNÍ 

2.1 Popis institutu, účel a prameny 

Dovolání představuje mimořádný opravný prostředek, který se podává proti 

rozhodnutí odvolacího soudu (jak rozsudku, tak usnesení), které nabylo právní moci, 

pokud jsou splněny zákonem stanovené předpoklady. V literatuře
20

 lze nalézt i 

minimalistickou definici dovolání jako „opravného prostředku, kterým se brojí proti 

rozhodnutí odvolacího soudu“. Z hlediska účinků opravných prostředků (popsaných 

v poznámce pod čarou č. 9) má dovolání pouze devolutivní účinek.  

Jak je uvedeno výše (v poznámce pod čarou č. 16), právní teorie není jednotná 

v zařazení dovolání do opravného systému, lze se tak setkat s názorem, že dovolání 

spadá do kasačního opravného systému, ale i do revizního.
21

 Je však nezpochybnitelné, 

že je podle současné právní úpravy
22

 dovolací soud oprávněn za specifických 

podmínek
23

 změnit rozhodnutí soudu odvolacího (i soudu prvního stupně), přičemž by 

měl dokonce tento způsob rozhodnutí preferovat před zrušením rozhodnutí (pokud 

k tomu jsou splněny podmínky).  

Institut dovolání je upraven v občanském soudním řádu, a to v části čtvrté hlavě 

třetí. Možnost využít dovolání se týká i nesporných řízení – zde je tento mimořádný 

opravný prostředek uveden v ustanovení § 30 zákona o zvláštních řízeních soudních. 

Přípustnost dovolání podle ZŘS se posuzuje podle obecné úpravy OSŘ, avšak je 

významně omezena právě ustanovením § 30 odst. 1 ZŘS pro rodinně-právní otázky. 

Další právní úprava dovolání je uvedena v zákoně číslo 549/1991 Sb., o soudních 

poplatcích, v platném znění (k tomu podrobněji v kapitole 3.5) a v zákoně číslo 6/2002 

Sb., o soudech a soudcích, v platném znění.   

Rozhodnutí o dovolání náleží do věcné příslušnosti Nejvyššího soudu České 

republiky, který podle § 14 odst. 1 zákona o soudech a soudcích zajišťuje jako vrcholný 

                                                 
20

 SVOBODA, Karel, s. 2. In: SVOBODA, Karel a Klára TRNĚNÁ. Dovolání. V Praze: C.H. Beck, 

2018. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-685-2. 
21

 K zařazení dovolání do opravného systému se lze setkat i s názorem (SVOBODA, Karel, s. 2. In: op. 

cit., poznámka pod čarou 20), že „současný koncept dovolání lavíruje mezi původně francouzským 

vnímáním dovolání jako opravného prostředku směřujícího výhradně k přezkumu právních závěrů 

odvolacího soudu, a předlitavským (rakouským) pojímáním dovolání jako v podstatě řádného opravného 

prostředku, v němž je (i když v současnosti velmi omezeně, jen z pohledu ústavně zaručených práv 

dovolatele) umožněn přezkum skutkových závěrů odvolacího soudu.“ Zejména k části uvedené v poslední 

závorce pak podrobněji v části 4 dále v této práci. 
22

 Tedy od nabytí účinnosti zákona číslo 404/2012 Sb. dne 1. ledna 2013.  
23

 Definovaných zejména v § 243d odst. 1 písm. b) OSŘ. 
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soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení (a 

trestním řízení) jednotu a zákonnost rozhodování právě prostřednictvím rozhodování o 

mimořádných opravných prostředcích. Nejvyšší soud dále sleduje a vyhodnocuje 

pravomocná rozhodnutí soudů a v zájmu jednotného rozhodování soudů zaujímá na 

jejich základě stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu.
24

 

Vybraná rozhodnutí Nejvyššího soudu a ostatních soudů a právě stanoviska jsou pak 

v zájmu jednotného rozhodování soudů uveřejněna
25

 ve Sbírce soudních rozhodnutí a 

stanovisek, a to i na internetových stránkách Nejvyššího soudu (čímž je rozhodně 

usnadněn přístup veřejnosti k judikatuře Nejvyššího soudu). I když nejsou rozhodnutí 

Nejvyššího soudu obecně závazná, fakticky pomáhají podle Aleny Mackové
26

 

judikaturu nižších soudů sjednocovat. 
 
  

V návaznosti na výše uvedené plní dovolání podle literatury
27

 oproti zbývajícím 

mimořádným opravným prostředkům (tj. oproti žalobě na obnovu řízení a žalobě pro 

zmatečnost) dvě funkce, a to (i) funkci nápravnou a (ii) funkci sjednocující. 

Prostřednictvím dovolání lze totiž napravit rozhodnutí soudů nižších stupňů, a zajistit 

tedy individuální spravedlnost. Významnou roli hraje dovolání i ohledně sjednocování 

judikatury.    

Vzhledem k tomu, že tento mimořádný opravný prostředek může prolomit již 

nabytou právní moc rozhodnutí, a tedy i právní poměry a jistotu, které byly takovým 

rozhodnutím dány, přípustnost dovolání tak je dána dle literatury
28

 pouze proti 

rozhodnutím, u nichž se objevily závažné pochybnosti o správnosti a u nichž zájem na 

přezkumu převyšuje nastolenou stabilitu právních vztahů. Právě nastavení přípustnosti 

dovolání bylo předmětem většiny novel právní úpravy dovolání od 90. let (jak je 

uvedeno v kapitole 2.2 této práce). Zákonodárce se totiž snaží jejím prostřednictvím 

najít rovnováhu mezi dvěma základními funkcemi dovolání a rovněž přispět 

k odbřemenění Nejvyššího soudu, který je však neustále zahlcen - to může vést (a vede) 

ke snížení kvality soudních rozhodnutí a poklesu důvěry veřejnosti. Průtahy v řízení 

způsobují i snížení právní jistoty účastníků řízení a snížení soudní ochrany. 

Samozřejmě, roli dovolacího soudu jako sjednotitele judikatury nelze potlačovat, ale 

v současné právní úpravě naopak klade zákonodárce a rovněž i Nejvyšší soud 

                                                 
24

 § 14 odst. 3 zákona o soudech a soudcích. 
25

 Podle § 24 zákona o soudech a soudcích. 
26

 MACKOVÁ, Alena, s. 531. In: op. cit., poznámka pod čarou 1. 
27

 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka, s. 353. In: op. cit., poznámka pod čarou 2. 
28

 MACKOVÁ, Alena, s. 531. In: op. cit., poznámka pod čarou 1. 
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prostřednictvím svých rozhodnutí důraz spíše na tuto funkci, a to na úkor zajištění 

individuální spravedlnosti. Přitom smyslem opravných prostředků má být v prvé řadě 

přezkum soudních rozhodnutí a jejich náprava iniciovaný ze strany účastníka. Ostatně, 

bez samotného podání dovolatelem by neměl dovolací soud možnost naplnit ani funkci 

sjednocování judikatury.     

2.2 Nástin historického vývoje dovolání 

Dovolání představuje opravný prostředek, který má v právním řádu platném na 

území České republiky mnohaletou tradici, přestože se jeho podoba v rámci 

historického vývoje měnila a ne vždy bylo řazeno mezi mimořádné opravné prostředky 

(případně vůbec nebylo součástí právního řádu). 

2.2.1 Stručně k institutu dovolání do roku 1991  

První kodifikací civilního procesního práva byl všeobecný soudní řád 

(Allgemeine Gerichtsordnung), který byl vydán císařem Josefem II. roku 1781 (tzv. 

Josefínský soudní řád).  Jak je výstižně shrnuto v odborné literatuře
29

, civilní řízení 

bylo založeno zejména na „vázaném hodnocení důkazů, bylo třístupňové, písemné, 

neveřejné a zdlouhavé“. Dovolání (revize) bylo dle literatury
30

 jedním z opravných 

prostředků vedle odvolání (apelace), přičemž oba měly suspenzivní a devolutivní 

účinky, platil zákaz novot a zákaz reformace in peius. Dovolání bylo možné podat proti 

civilním rozsudkům odvolacích soudů, které však měnily rozsudky soudu prvního 

stupně (ne proti potvrzujícím rozsudkům
31

). 

Josefínský soudní řád byl roku 1898 nahrazen novým rakouským civilním 

řádem soudním
32

, který již byl, jak shrnuje literatura
33

, založen na „principu ústnosti, 

veřejnosti a volném hodnocení důkazů“. Vzhledem k tomu, že tento zákon sloužil (a 

slouží) jako inspirace pro úpravu dovolání již od 90. let, bude mu věnována větší 

pozornost. 

                                                 
29

 LAVICKÝ, Petr, s. 12. In: op. cit., poznámka pod čarou 16. 
30

 SCHELLEOVÁ, Ilona. Český civilní proces: vysokoškolská právnická učebnice. Praha: Linde, 1997, s. 

443. ISBN 80-7201-065-4. 
31

 SCHELLEOVÁ, Ilona. Dovolání v civilním řízení včera a dnes. Bulletin advokacie. 1997, s. 6-7, s. 25: 

Proti nim bylo dovolání umožněno až na základě dvorského dekretu z roku 1883, v němž bylo zakotveno 

tzv. mimořádné dovolání, které bylo možné podat jen z určitých důvodů (např. zmatečnost) při splnění 

minimální výše sporu. 
32

 Zákon číslo 113/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní řád soudní) 
33

 LAVICKÝ, Petr, s. 13. In: op. cit., poznámka pod čarou 16. 
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Na základě recepčního zákona platil civilní řád soudní na území 

Československa
34

 do nabytí účinnosti občanského soudního řádu z roku 1950. Během 

tohoto období byl civilní soudní řád několikrát novelizován, přičemž zejména zákon 

číslo 251/1934 Sb., ve znění zákona číslo 314/1936 Sb., změnil institut dovolání. 

Dovolání bylo uvedeno v ustanoveních § 502 až 513 c. ř. s. Koncepce dovolání byla 

v civilním řádu soudním postavena především na následujících principech:  

(i) Dovolání bylo na rozdíl od naší aktuální právní úpravy řádným opravným 

prostředkem, a docházelo tak k odkladu právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí 

odvolacího soudu (mělo suspenzivní účinky). V tomto období tak nebyl podstatný 

rozdíl mezi odvoláním a dovoláním, tedy rozdíl spočíval pouze v tom, proti rozhodnutí 

jaké „stolice“ byl opravný prostředek namířen (dovolání směřovalo proti rozsudku 

soudu odvolacího).
35

 Navíc, úprava odvolání představovala základní právní rámec pro 

dovolání
36

.  

(ii) Dovolání bylo možné podat pouze proti rozsudkům odvolacího soudu. Bylo-

li vydáno usnesení, v určitých případech bylo možné podat tzv. dovolací rekurs, který 

neměl odkladný účinek. K tomu literatura
37

 jako příklad uvádí, že výrok o náhradě 

nákladů řízení mohl být napaden jen rekursem. Dovolání bylo přípustné pouze proti 

určitým rozhodnutím, nebylo tak možné podat dovolání ve věcech nepatrných (tj. 

nesplňujících určitou peněžní hodnotu, jejíž výše podléhala novelizacím). V případě 

potvrzujícího rozsudku bylo dle literatury
38

 dovolání přípustné pouze za předpokladu, 

že (a) peněžitá hodnota předmětu sporu přesahovala určitou částku (jejíž výše podléhala 

novelizacím)
39

 nebo jednalo-li se o spor o výši vyživovací povinnosti ze zákona, nebo 

(b) potvrzený rozsudek soudu prvního stupně byl vynesen v důsledku usnesení 

                                                 
34

 BUREŠ, Jaroslav a Ljubomír DRÁPAL. Dovolání podle občanského soudního řádu. Praha: 

Beck/SEVT, 1994. Právo a hospodářství, s. 3. ISBN 80-7049-087-X: Tento zákon platil na základě 

recepčního zákona na území Čech, Moravy a Slezska, nikoliv však na Slovensku nebo Podkarpatské Rusi 

(pro ně platil tzv. Uhorský civilný súdny poriadok). 
35

 Proti rozsudku první stolice směřovalo odvolání. K tomu podrobněji například: HORA, Václav. 

Československé civilní právo procesní. Díl III., Opravné prostředky a zvláštní způsoby řízení se stálým 

zřetelem ke Slovensku a Podkarpatské Rusi, s věcným rejstříkem k dílu I.-III. a doplňky k dílu I. a II. V 

Praze: nákl. vl., 1924, s. 13. 
36

 § 513 Rakouského CŘS: Ustanovení o odvolání se použijí, pokud ustanovení upravující dovolání 

nestanoví jinak. 
37

 BUREŠ, Jaroslav a Ljubomír DRÁPAL, s. 7, op. cit., poznámka pod čarou 34. 
38

 KRČMÁŘ, Zdeněk, s. 1864. In: DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. 

Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-107-9. 
39

 Dle § 502 Rakouského CŘS uvedená omezení neplatila a dovolání bylo přípustné, pokud se jednalo o 

rozhodnutí zásadního právního významu a odvolací soud v potvrzujícím rozsudku prohlásil dovolání za 

nepřípustné.  
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odvolacího soudu, jež však nešlo napadnout rekursem a jímž byl dřívější rozsudek 

soudu prvního stupně zrušen a věc mu byla vrácena zpět.  

(iii) Lhůta pro podání dovolání činila 14 dnů od doručení rozsudku odvolacího 

soudu (nálezu).
40

 Byly rovněž stanoveny obsahové podmínky dovolacího spisu.
41

  

(iv) Civilní řád soudní upravoval taxativním způsobem výčet dovolacích 

důvodů, kterých bylo více než v aktuální právní úpravě.
42

  

(v) Podle § 27 rakouského civilního řádu soudního bylo povinné zastupování 

advokátem (s určitými výjimkami). Tento zákon rovněž v § 512 zakotvil zajímavý 

instrument – trest pro svévoli, jehož smyslem bylo zabránit podání dovolání svévolně 

nebo pouze za účelem zdržování celého řízení, přičemž mohl být uložen dovolateli nebo 

jeho advokátovi (dle okolností).  

(vi) Přezkum dovolacího soudu byl omezen pouze na návrhy uvedené 

v dovolacím řízení ve vztahu k dovolacím důvodům.
43

 Nová skutková tvrzení a nové 

důkazy bylo možné předložit pouze na podporu či vyvrácení tvrzení, že rozsudek 

odvolacího soudu je zmatečný či že odvolací řízení trpí vadou, která mohla zabránit 

zevrubnému vysvětlení a důkladnému posouzení sporu.
44

  

(vii) Zasedání dovolacího soudu bylo výlučně neveřejné. Případné důkazy byly 

prováděny dožádaným soudcem prvního stupně, přičemž tohoto provádění se mohli 

účastnit účastníci řízení.
45

 

(viii) Rozhodnutí o dovolání bylo postaveno na zásadě, že dovolací soud 

rozhoduje o věci samé. Soudu vyššího stupně tak podle odborné literatury
46

 příslušelo 

                                                 
40

 § 505 Rakouského CŘS. 
41

 § 506 Rakouského CŘS. 
42

 § 503 Rakouského CŘS: „Dovolání lze vznésti toliko pro některý z těchto důvodů: (a) poněvadž 

rozsudek dovolacího soudu je zmatečný pro některou z vad vypočtených v § 477, (b) poněvadž odvolací 

řízení trpí vadou, která, aniž působí zmatečnost, byla způsobilá zabránit zevrubnému vysvětlení a 

důkladnému posouzení rozepře, (c) poněvadž rozsudku odvolacího soudu je v některé podstatné části 

položen za základ skutkový předpoklad, který je v rozporu s procesními spisy první nebo druhé stolice, (d) 

poněvadž rozsudek odvolacího soudu spočívá na nesprávném posouzení věci.“ 
43

 § 504 Rakouského CŘS. 
44

 § 504 Rakouského CŘS. 
45

 § 509 Rakouského CŘS. 
46

 KRČMÁŘ, Zdeněk, s. 1865. In: op. cit., poznámka pod čarou 38. 

§ 510 Rakouského CŘS. 
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rušit napadená rozhodnutí (kasační princip) a při splnění procesních předpokladů i 

rozhodovat ve věci (potvrzovat i měnit rozhodnutí – revizní princip).
47

 

(ix) Soud, jemuž byla věc vrácena, byl vázán právním názorem dovolacího 

soudu.
48

 

Civilní řád soudní byl zrušen účinností zákona číslo 142/1950 Sb., občanským 

soudním řádem, dnem 1. ledna 1951.
49

 Možnost využít dovolání (i dovolací rekurs) 

však byla zrušena již dne 1. února 1949 s účinností zákona číslo 319/1948 Sb., o 

zlidovění soudnictví. Tímto zákonem byla mimo jiné zavedena do právního řádu 

stížnost pro porušení zákona jako mimořádný opravný prostředek
50

 (resp. pod tehdejším 

označením jako stížnost pro zachování zákona). Tento institut byl (s určitými rozdíly) 

převzat i do zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, který 1. dubna 1964 

nahradil občanský soudní řád z roku 1950 a který je i přes značný počet novelizací 

účinný dodnes.  

Hlavním negativem stížnosti pro porušení zákona byl fakt, že o jejím podání 

rozhodoval na základě svého volného uvážení generální prokurátor nebo předseda 

Nejvyššího soudu, později i například ministr spravedlnosti. Účastník řízení tak mohl, 

jak uvádí literatura
51

, pouze upozornit generálního prokurátora, že došlo k porušení 

zákona (tedy podat podnět ke stížnosti pro porušení zákona), prokurátor však konat 

nemusel. Dalším nedostatkem stížnosti byla příliš dlouhá lhůta tří let od nabytí právní 

moci rozhodnutí, která tak výrazným způsobem podle odborné literatury
52

 přispívala 

k právní nejistotě účinků již pravomocného rozhodnutí. 

                                                 
47

 SCHELLEOVÁ, Ilona, op. cit., poznámka pod čarou 31: dovolací soud měl totiž zpravidla rozhodnout 

ve věci samé. Pokud však byl rozsudek odvolacího soudu zmatečný nebo bylo řízení stiženo podstatnými 

vadami (a bylo tak nutné nové jednání), dovolací soud věc vrátil odvolacímu soudu. 
48

 § 511 Rakouského CŘS. 
49

 Až teprve tento zákon odstranil dvojkolejnost civilního řádu. 
50

 BUREŠ, Jaroslav a Ljubomír DRÁPAL, s. 3, op. cit., poznámka pod čarou 34: Je však pravdou, že i za 

platnosti rakouského civilního řádu soudního existoval obdobný institut (upravený v zákoně č. 111/1895 

ř. z.), kterým mohl nejvyšší správní úřad podat návrh nejvyššímu soudu se žádostí o určení zmatečnosti 

provedeného soudního řízení, pokud byla určitá věc odňata tuzemskému soudnictví.  
51

 MACKOVÁ, Alena, s. 531. In: op. cit., poznámka pod čarou 1. 
52

 BUREŠ, Jaroslav a Ljubomír DRÁPAL, s. 1 - 2, op. cit., poznámka pod čarou 34. 
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2.2.2 Vývoj úpravy dovolání od novely OSŘ provedené zákonem č. 519/1991 

Sb. 

Zákon číslo 519/1991 Sb. účinný od 1. ledna 1992 výrazně změnil systém 

opravných prostředků. Institut stížnosti pro porušení zákona byl nahrazen dovoláním.
53

 

Dovolání bylo zařazeno mezi mimořádné opravné prostředky (soudní soustava byla 

tedy dvouinstanční). Podle důvodové zprávy k tomuto zákonu by totiž systematizace 

dovolání mezi řádné opravné prostředky znamenala nežádoucí odsun právní moci a 

vykonatelnosti a zároveň by byla v rozporu s tendencí obecně sledovanou v Radě 

Evropy, která prosazuje efektivnější, lacinější a rychlejší soudní řízení. O dovolání 

rozhodovaly vedle Nejvyššího soudu i oba Vrchní soudy (v Praze a Olomouci).  

Cílem nové právní úpravy bylo zejména odstranit nedemokratické rysy stížnosti 

pro porušení zákona. Koncepce dovolání tak byla, jak shrnuje Ilona Schelleová
54

, 

postavena na následujících zásadách: (i) pouze účastník řízení je oprávněn podat 

dovolání, (ii) podat dovolání lze pouze do jednoho měsíce od nabytí právní moci 

rozhodnutí odvolacího soudu, (iii) dovolání lze podat pouze proti jasně specifikovaným 

pravomocným rozhodnutím a jejich přezkum lze provést pouze z jasně stanovených 

důvodů a (iv) dovolací soud rozhoduje na kasačním principu. I když se o následujícím 

důvodová zpráva nezmiňuje, je zřejmé, že návrh novely občanského soudního řádu 

vycházel z úpravy dovolání uvedené v rakouském civilním řádu soudním.  

Přípustnost dovolání byla založena na dvou zásadách, jak uvádí literatura
55

, a to 

na (a) zásadě univerzality, dovolání bylo tedy přípustné proti jakémukoliv rozhodnutí 

odvolacího soudu - tato zásada však byla omezena tím, že dovolání bylo možné podat, 

pokud rozhodnutí odvolacího soudu trpělo v § 237 uvedenými vadami, a (b) zásadě 

diformity (zjevné) - dovolání bylo přípustné pouze při nesouladu rozhodnutí soudu 

prvního stupně a odvolacího soudu, a tzv. skryté diformity (tj. podle § 238 a 239 proti 

rozhodnutím, jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud 

prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení), protože 

byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil). 

Dovolání bylo dále proti potvrzujícímu rozhodnutí odvolacího soudu přípustné, jestliže 

                                                 
53

 Ibid., s. 1: Na upřesnění - institut stížnosti pro porušení zákona v omezeném rozsahu a po časově 

omezené období (mohla být podána do 31. prosince 1994) ještě existoval vedle dovolání. Stížnost pro 

porušení zákona měla ve třech druzích nesporného řízení zajistit sledování celospolečenských zájmů. 
54

 SCHELLEOVÁ, Ilona, op. cit., poznámka pod čarou 31. 
55

 SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 631 – 632. ISBN 80-86861-

09-0. 
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se jednalo o rozhodnutí, které mělo po právní stránce zásadní význam (a přípustnost 

byla vyslovena odvolacím soudem). Stručně řečeno, přípustnost dovolání musela být 

založena na některém z předpokladů uvedených v § 237 až 239 OSŘ.  

Od znovuzavedení institutu dovolání do našeho právního řádu bylo přijato již 

relativně velké množství novel. Mezi nejzásadnější patří podle mého názoru zákon číslo 

238/1995 Sb., zákon číslo 30/2000 Sb., zákon číslo 404/2012 Sb. a zákon číslo 

296/2017 Sb., o kterých je tedy podrobněji pojednáno na následujících řádcích. Zároveň 

jsou některé níže uvedené změny znovu zmíněny a rozebrány i u jednotlivých aspektů 

dovolání uvedených v této práci.  

Zákon číslo 238/1995 Sb. 

Zřejmě nejzásadnější změnu, kterou v úpravě dovolání přinesla tato novela, byla 

centralizace dovolacího řízení u Nejvyššího soudu,
56

 čímž bylo možné dosáhnout jedné 

ze základních funkcí dovolání - sjednocování judikatury. Vrchní soudy se pak staly 

pouze soudy odvolacími. Dalším směrem této novely bylo úpravu dovolání upřesnit. Jak 

uvádí důvodová zpráva
57

, došlo k rozšíření přípustnosti dovolání na případy, kdy 

„odvolací soud ve svém rozhodnutí, kterým potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, 

nevyhověl návrhu účastníků na vyslovení přípustnosti dovolání pro zásadní právní 

význam rozhodnutí“, přičemž „přípustnost dovolání nebude v těchto případech závislá 

pouze na stanovisku odvolacího soudu“ (ale „dovolací soud může posoudit, zda 

rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam“, či nikoliv). Mezi 

podstatnější změny patří stanovení peněžité hodnoty předmětu sporu (v částce 

20.000 Kč a 50.000 Kč v obchodních věcech), jejíž dosažení je nezbytné pro splnění 

podmínek přípustnosti dovolání. Byla rovněž přidána zásada vázanosti dovolacího 

soudu uplatněnými důvody dovolání, čímž byl určen rozsah přezkumu ze strany 

dovolacího soudu. Dále byla upřednostněna písemná forma vedení řízení, tedy 

rozhodování soudu bez nařízení jednání (vyjma určitých případů specifikovaných 

v zákoně) odůvodněná zejména faktem, že dovolací řízení zkoumá správnost právních 

závěrů uvedených ve spisovém materiálu a zpravidla skutkové zjišťování neprovádí.   

 

                                                 
56

 Jak je uvedeno výše, původně bylo řízení rozděleno mezi vrchní soudy, které rozhodovaly o dovolání 

proti rozhodnutím krajských soudů jako odvolacích soudů, Nejvyšší soud pak rozhodoval pouze o 

dovoláních proti rozhodnutím vrchních soudů jako odvolacích soudů.  
57

 Důvodová zpráva k zákonu číslo 238/1995 Sb. 
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Zákon číslo 30/2000 Sb. 

S účinností od 1. ledna 2001 došlo, jak uvádí Alena Macková
58

, k velmi rozsáhlé 

úpravě nejen institutu dovolání, ale celého konceptu opravných prostředků a vůbec 

civilního řízení (kterou označuje jako „rekodifikaci civilního procesu“), jejíž snahou 

bylo vrátit civilní proces do podoby před rokem 1950. Ohledně dovolání je patrná 

inspirace právní úpravou zavedenou rakouským civilním řádem soudním.  

Zásadní změna souvisí se zavedením nového institutu žaloby pro zmatečnost. 

Procesní nedostatky či jiné závažné vady řízení již tedy nepředstavují dovolací důvody 

a nezakládají přípustnost dovolání. Uvedení zmatečnostních vad jako jeden 

z dovolacích důvodů se totiž podle důvodové zprávy
59

 v praxi neosvědčilo, když 

dovolání má sloužit primárně k „přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu z hlediska 

správnosti právních závěrů pro účely sjednocování rozhodovací praxe obecných 

soudů“. Nemělo by tak být v rámci dovolacího řízení prováděno dokazování, které je 

nezbytné pro posouzení zmatečnosti a které nadměrně a bezdůvodně zatěžuje dovolací 

soud. Právě role dovolacího soudu jako sjednocovatele rozhodovací činnosti obecných 

soudů byla důvodovou zprávou zdůrazněna.  

Lhůta k podání dovolání byla prodloužena na dva měsíce od doručení 

rozhodnutí
60

. Byla zavedena povinnost odvolacího soudu uvést do svého rozhodnutí i 

poučení o přípustnosti dovolání, délce lhůty a místa, kam dovolání podat. Nesprávné 

poučení pak může mít vliv na délku dovolací lhůty (která se prodlužuje na čtyři měsíce). 

Dovolatel může být nově zastoupen i notářem (v rozsahu jeho oprávnění dle notářského 

řádu). Zákonodárce se snažil touto novelou rovněž zamezit průtahům v řízení 

zavedením úpravy, v jakých případech a v jaké lhůtě je dovolatel oprávněn doplnit 

rozsah či důvody dovolání. Je nově upraven postup pro činnosti soudu prvního stupně, 

které mají posuzovat včasnost podaného dovolání či zkoumat dodržení procesních 

podmínek.  

Dovolací soud má nově přihlédnout k vadám zmatečnosti i k jiným vadám, které 

mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a to z úřední povinnosti, čímž se 

má, jak poznamenává Alena Macková
61

, zabránit nutnosti zkoumat stejné otázky 
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 MACKOVÁ, Alena. Opravné prostředky v novele občanského soudního řádu provedené zákonem č. 

30/2000 Sb. Bulletin advokacie 8/2000, s. 24. 
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v jiném řízení (např. právě v řízení o žalobě pro zmatečnost). Řízení před dovolacím 

soudem zůstává řízením bez jednání. V rámci rozhodování dovolacího soudu je 

zavedena možnost odmítnout
62

 dovolání, které sice splňuje podmínky přípustnosti, ale 

je zjevně bezdůvodné. Dovolací řízení je stále založeno na kasačním principu, byla však 

již zcela zrušena výše zmíněná zásada univerzality
63

. Jak doplňuje odborná literatura
64

, 

dovolací soud je dále oprávněn rozhodnout, aby věc byla v dalším řízení projednávána 

jiným senátem (příp. jiným samosoudcem, jiným odvolacím soudem či jiným soudem 

prvního stupně), jestliže bylo zrušeno jeho rozhodnutí pro nedodržení závazného 

právního názoru nebo z důvodu závažných vad. Snahou této novely bylo i zjednodušit 

rozhodování Nejvyššího soudu, které tak nemusí být ve vyjmenovaných případech 

odůvodněno.
65

 

Zákon číslo 404/2012 Sb. 

V reakci na nález Ústavního soudu ze dne 21. února 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11
66

 

byl přijat zákon číslo 404/2012 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013. Ze strany 

ÚS byla zrušena podmínka přípustnosti dovolání z důvodu existence zásadního 

právního významu pro rozpor této podmínky s požadavky plynoucími z principů 

právního státu a porušení práva na spravedlivý proces, a to vzhledem k její (dle ÚS) 

nepředvídatelnosti spočívající ve vágnosti definice zásadního právního významu 

(doplněné pouze „demonstrativním výčtem charakteristik rozhodnutí odvolacího soudu, 

které z nich činí rozhodnutí, jež mají mít zásadní právní význam, který je judikaturou 

Nejvyššího soudu tu nepředvídatelně rozšiřován, jinde nepředvídatelně zužován“), 

nejednotné judikatuře Nejvyššího soudu a ve způsobu rozhodování dovolacího soudu o 

odmítnutí dovolání z důvodu, že ve věci nebyl shledán zásadní právní význam.
67

 Podle 

citovaného nálezu ÚS má být nová úprava dovolání do „té míry předvídatelná, že 

přípustnost dovolání musí být zřejmá každému potenciálnímu dovolateli ještě předtím, 
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než opravný prostředek v podobě dovolání využije“. Dle názoru některých autorů
68

 

představuje tento nález Ústavního soudu neblahý trend směrem zpět k retrospektivnímu 

modelu
69

 a trojinstančnímu civilnímu řízení.
70

 

Hlavním cílem novely je podle její důvodové zprávy vyřešit neúnosné zatížení 

Nejvyššího soudu, posílení jeho role jako sjednotitele judikatury a prospektivního 

charakteru rozhodování dovolacího soudu. Podle odborné literatury
71

 totiž byl před 

přijetím této novely Nejvyšší soud přetížen podanými dovoláními, přičemž vyřízení 

nedodělků by trvalo přibližně 10 let, což by se mohlo dramaticky promítnout do 

odpovědnosti státu za škodu podle zákona číslo 82/1998 Sb. Navíc, dosavadní právní 

úprava se podle zákonodárce již vyčerpala a není umožněno Nejvyššímu soudu 

zajišťovat potřebnou jednotu a zákonnost rozhodování soudů v civilním řízení. Není 

dále podle něj únosné, aby se dovolací soud zabýval pouze úzkým okruhem věcí.  

V návaznosti na výše uvedené tak byla zejména novelizována ustanovení o 

přípustnosti dovolání, kdy již není podmínkou zjevná a skrytá diformita ani otázka 

zásadního právního významu, ale dovolací systém je založen na zásadní přípustnosti 

dovolání proti všem rozhodnutím odvolacího soudu, pokud jimi je skončeno odvolací 

řízení, a to dle podmínek specifikovaných zejména v § 237, 238 a 238a OSŘ. Dále, 

novelou bylo výslovně zakotveno, že přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat výlučně 

dovolací soud. V souvislosti s úpravou přípustnosti dovolání byly rovněž provedeny 

koncepční změny úpravy nepřípustnosti ústavní stížnosti (k tomu v podrobnostech 

v části 7 této práce). 
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Podle některých autorů
72

 je však nově přípustnost dovolání založena vlastně 

pouze na kritériu zásadního právního významu, přestože již není tento termín v zákoně 

výslovně uveden, a na taxativně vyjmenovaných předpokladech. Nedošlo tak podle nich 

k faktickému zúžení přípustnosti, ale ke zpřesnění podmínek. Nepředvídatelný 

obsahový rámec závisející na volném uvážení soudu má podle citovaných autorek
73

 

předpoklad přípustnosti dovolání, podle něhož má dovolací soud vyřešenou právní 

otázku posoudit jinak.  

S ohledem na předchozí se nabízí otázka, nakolik se tedy právní úprava dovolání 

vypořádala s výtkami Ústavního soudu (obsaženými v Nálezu ÚS ze dne 21. února 

2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11 a stručně uvedenými výše). Podmínky přípustnosti dovolání 

jsou sice taxativně vyjmenovány v § 237 OSŘ, ale nadále je ponechán prostor pro 

volnou úvahu dovolacího soudu, zejména pokud jde o případ, kdy má dovolací soud 

posoudit právní otázku jinak. Institut dovolání jistě nelze obecně označit za nárokový. 

Aktuální pojetí přípustnosti dovolání nelze dle mého názoru považovat za předvídatelné 

v míře požadované ÚS, tedy, aby byl dovolatel schopen dopředu říci, zdali bude jeho 

dovolání meritorně přezkoumáno (a nebude shledáno nepřípustným), a to i vzhledem 

k nesnadnému úkolu, jak správně přípustnost dovolání vymezit, aby byly splněny nejen 

zákonné podmínky, ale zejména podmínky plynoucí z judikatury Nejvyššího soudu (o 

nichž bude podrobněji pojednáno v části 3 o přípustnosti dovolání). Dalo by se podle 

mě uzavřít, že úprava dovolání provedená tímto zákonem zdůrazňuje a podporuje roli 

Nejvyššího soudu jako sjednotitele judikatury obecných soudů na úkor ochrany 

individuálních práv účastníků. 

Další změnou je omezení dovolacího důvodu na jeden – rozhodnutí spočívá na 

nesprávném právním posouzení (nelze tak již namítat vady řízení, které mohly mít za 

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, nebo pochybení ve zjištění skutkového stavu 

věci, které nemá oporu v provedeném dokazování). Ke změně dovolacího důvodu uvádí 

důvodová zpráva: „vzhledem k celkové koncepční změně dovolacího řízení je podle 

navrhované právní úpravy jediným dovolacím důvodem nesprávné právní posouzení 
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věci. Nadále tedy nelze namítat proti rozhodnutí odvolacího soudu nejen důvody 

zmatečnosti, které byly vyloučeny z dovolacích důvodů již podle právní úpravy účinné 

od 1.1.2001, ale ani jiné vady řízení nebo pochybení ve zjištění skutkového stavu věci. 

Cíle dovolacího řízení, spočívajícího v zajištění jednoty a zákonnosti rozhodování soudů 

v občanském soudním řízení, lze dosáhnout prostřednictvím posuzování rozhodných 

otázek hmotného a procesního práva.“ 

Zákonodárce se dále rozhodl zavést vedle možnosti odkladu vykonatelnosti 

rozhodnutí (ukládajícího povinnost na plnění) i odklad právní moci rozhodnutí, resp. 

materiální právní moci (tedy závaznosti). Odklad právní moci však nelze povolit, pokud 

by měly být rozhodnutím dotčeny právní vztahy někoho jiného než účastníka řízení.
74

  

Z použití v dovolacím řízení bylo výslovně vyloučeno ustanovení § 43 OSŘ, 

neboť je již úprava postupu soudu v případě neúplného nebo jinak vadného dovolání 

upravena v § 241 a 243b OSŘ.
75

   

Výrazné změny se dostalo i ustanovení o rozhodování dovolacího soudu, který 

má nově možnost napadené rozhodnutí změnit. Cílem tohoto způsobu rozhodování je 

zejména urychlit a zefektivnit dovolací řízení. Původní nemožnost činit toto rozhodnutí 

byla podle některých autorů
76

 iracionální a vedla ke zcela zbytečnému prodlužování 

soudního řízení a neefektivnosti vlastně celé justice. Dále byla stanovena pořádková 

lhůta pro rozhodnutí o odmítnutí dovolání v délce 6 měsíců ode dne, kdy byla 

Nejvyššímu soudu věc předložena. Byl rovněž zaveden kvalifikovanější způsob 

rozhodování o přípustnosti dovolání, na druhou stranu však zastavení dovolacího řízení 

a odmítnutí dovolání nepředstavuje tak náročný procesní úkon, a proto o nich v rámci 

urychlení řízení může rozhodnout předseda senátu nebo jím pověřený člen příslušného 

senátu. U takových rozhodnutí pak postačí pouze stručné odůvodnění. Rozhodnutí o 

nákladech řízení nemusí být dokonce odůvodněna vůbec, neboť způsob rozhodnutí 

vyplývá přímo ze zákona.
77

 

Zákon číslo 296/2017 Sb.  

Rovněž tímto zákonem byly přijaty změny institutu dovolání, zejména ve vztahu 

k přípustnosti ve snaze snížit nápad u dovolacího soudu. I přes uvedené je však 
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nezbytné podotknout, že přípustnost dovolání zůstala (aspoň v základních obrysech) 

v podstatě stálá (až do současné doby). Novelou ustanovení § 238 OSŘ byla omezena 

přípustnost proti procesním rozhodnutím (například o návrhu na osvobození od 

soudního poplatku nebo o nákladech řízení), tedy proti skutkově a právně jednoduchým 

otázkám. U tzv. bagatelních řízení došlo výslovně k vyloučení přípustnosti dovolání 

proti všem rozhodnutím v rámci těchto řízení, a to včetně rozhodnutí vydaných v rámci 

řízení vykonávacího a exekučního. Zřejmě nejzásadnější změnou je omezení 

přípustnosti dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, kterými zrušil rozhodnutí 

soudu prvního stupně a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení (nemá tak dovolací 

soud zasahovat do dosud neskončeného řízení)
78

. Za účelem snížení počtu řízení bylo 

rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu nedostatku povinného zastoupení přesunuto 

z dovolacího soudu na soudy prvního stupně. V ustanovení § 243c OSŘ byla odstraněna 

pořádková lhůta v délce šesti měsíců. 

Ohledně dovolacího důvodu bylo upřesněno, proti kterým vadám (zmatečnosti) 

nelze dovolání podat. Konečně, byla výslovně zakotvena možnost dodatečně zrušit 

rozhodnutí, která jsou na rozhodnutí, jímž dovolací soud mění či ruší rozhodnutí 

odvolacího soudu, závislá (i dodatečně), což poskytuje podle Kláry Trněné
79

 

účastníkům větší právní jistotu, neboť uvedené bylo před touto novelou dovozováno 

pouze judikaturou. 
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3. PŘÍPUSTNOST DOVOLÁNÍ  

Přípustnost dovolání je v Občanském soudním řádu upravena v ustanoveních 

§ 236 až 238a ve spojení s ustanovením § 241a. Podle ustanovení § 236 Občanského 

soudního řádu „lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, 

pokud to zákon připouští“ a dále „dovolání jen proti důvodům rozhodnutí není 

přípustné“. Správné vymezení předpokladů přípustnosti dovolání představuje jednu ze 

základních náležitostí dovolání, která však v praxi činí dovolatelům nemalé obtíže. 

Nesplnění této náležitosti je tak i jednou z hlavních příčin odmítnutí dovolání 

Nejvyšším soudem. Předpokladům přípustnosti dovolání proto bude věnován v této 

práci velký prostor, a to i vzhledem k bohaté judikatuře Nejvyššího soudu a Ústavního 

soudu, přičemž druhá uvedená v mnohých případech upřesnila nebo dokonce „doplnila“ 

zákon, a tedy i pohled Nejvyššího soudu na správné vymezení předpokladů přípustnosti 

dovolání. 

Nastavení zákonné koncepce přípustnosti dovolání hraje zásadní roli pro přístup 

jednotlivce k Nejvyššímu soudu. Jak uvádí odborná literatura
80

, pokud jsou zákonné 

předpoklady přípustnosti dovolání nastaveny příliš široce, mohlo by tím být ohroženo 

plnění základního cíle – tedy zajištění předvídatelnosti rozhodnutí a právní jistoty 

účastníků. Nejvyšší soud totiž nemá být podle autorek v postavení třetí soudní instance 

a rozhodovat velké množství případů bez ohledu na jejich závažnost či význam řešené 

právní otázky, měl by plnit funkci sjednocování judikatury. Na druhé straně však stojí 

další funkce Nejvyššího soudu jako ochránce individuálních práv účastníků, která 

rovněž nemůže být nastavením přípustnosti potlačena a podle které by naopak měla být 

přípustnost upravena dostatečně široce. Přípustnost dovolání je také „nástrojem“ 

zákonodárce, pomocí něhož se snaží „odbřemenit“ již tak velmi zahlcený Nejvyšší 

soud. Právě hledání kompromisu mezi základními funkcemi Nejvyššího soudu a snahou 

omezit nápad vede zákonodárce k relativně častým změnám podmínek přípustnosti.  

Splnění přípustnosti dovolání je podle zákona zkoumáno výlučně Nejvyšším 

soudem, který není při svém rozhodování vázán vymezením předpokladu uvedeným 

v dovolání. Uvedené však nepopírá skutečnost, že soud prvního stupně, u něhož bylo 

dovolání podáno, je povinen předběžně posoudit naplnění veškerých předpokladů 

                                                 
80

 Klára Hamuláková ve spoluautorství s Janou Petrov Křiváčkovou, s. 271. In: HAMUĽÁKOVÁ, Klára, 

Jana KŘIVÁČKOVÁ a Renáta ŠÍNOVÁ. Civilní proces: casebook. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2019. ISBN 978-80-7598-248-3. 
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přípustnosti dovolání ještě před předložením spisu Nejvyššímu soudu, a rovněž, že 

odvolací soud ve svém poučení mimo jiné uvede, zdali je dovolání přípustné. Dovolací 

soud však není názorem soudu prvního stupně či odvolacího soudu v otázce přípustnosti 

dovolání vázán. Přípustnost dovolání může být zkoumána i Ústavním soudem, a to 

v případě podání ústavní stížnosti proti usnesení NS o odmítnutí dovolání pro 

nenaplnění podmínek přípustnosti. Ústavní soud tak činí pouze v případě, že by 

rozhodnutím dovolacího soudu bylo zasaženo do ústavně zaručených práv stěžovatele 

(zejména porušení práva dovolatele na soudní ochranu a přístup k soudu, tedy odepření 

spravedlnosti (denegatio iustitiae))
81

, v jiných případech je totiž k výkladu tzv. 

jednoduchého práva oprávněn Nejvyšší soud. Taková judikatura Ústavního soudu je pak 

i pro Nejvyšší soud závazná
82

. 

Přípustnost dovolání lze podle Hynka Bulína
83

 zkoumat z pohledu splnění čtyř 

základních podmínek:  

(i) Nejprve se jedná o určení, proti kterým rozhodnutím je možné dovolání 

podat. Tato rozhodnutí jsou specifikována v ustanoveních § 236, § 237 v části „dovolání 

je přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení 

končí“
84

, § 238a OSŘ a § 30 ZŘS. Rozhodnutí napadené dovoláním musí rovněž 

splňovat vlastnost zákonem daného „procesního stáří“
85

, tedy dovolání musí být podáno 

ve lhůtě stanovené zákonem.  

(ii) Druhou podmínkou pro přípustnost dovolání je určení osob, které jsou 

legitimovány k podání dovolání – literatura
86

 hovoří o tzv. subjektivních podmínkách 

přípustnosti dovolání. S nimi souvisí i specifická povinnost dovolatele být zastoupen 

v souladu se zákonem. 

(iii) Dále je nezbytné zkoumat splnění podmínky vymezení a existence předmětu 

dovolání (v současné literatuře
87

 označené jako objektivní podmínky přípustnosti 

dovolání). Předmět dovolání je upraven v § 237 OSŘ a odpovídá na otázku, zda 

dovoláním napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního 

                                                 
81

 K tomu například Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2016, sp. zn. II. ÚS 1686/16. 
82

 K tomu například Nález Ústavního soudu ze dne 1. února 2013, sp. zn. IV. ÚS 3465/2012. 
83

 BULÍN, Hynek. Dovolání podle práva československého, německého a francouzského. Praha: Orbis, 

1935. Sbírka spisů právnických a národohospodářských, s. 19. 
84

 Tedy proti rozsudku i usnesení odvolacího soudu meritorní či jen procesní povahy. 
85

 SVOBODA, Karel, s. 4. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
86

 Např. MACKOVÁ, Alena, s. 535. In: op. cit., poznámka pod čarou 1. 
87

 Ibid, s. 533. 
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práva, při jejímž řešení se (a) odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe 

dovolacího soudu, nebo (b) která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena, 

nebo (c) která je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo (d) má-li být 

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.  

(iv) Poslední podmínka určuje důvody (tj. dovolací důvod), na jejichž základě 

lze dovolání podat. Vymezení důvodu dovolání představuje náležitost dovolání, musí 

být tedy uveden vždy bez ohledu, podle kterého zákonného ustanovení (§ 237 nebo 

§ 238a OSŘ) je dovolání přípustné.   

K výše uvedeným základním podmínkám přípustnosti dovolání lze dále přidat i 

splnění poplatkové povinnosti.  

O všech těchto podmínkách přípustnosti dovolání je blíže pojednáno 

v následujících kapitolách této části práce (vyjma dovolacího důvodu, který je obsažen 

v samostatné části 4 této práce). 

3.1 Obecné vlastnosti rozhodnutí napadaného dovoláním 

K naplnění přípustnosti dovolání musí mít rozhodnutí odvolacího soudu 

vlastnosti, které umožňují jeho dovolací přezkum.  

Jedná se o následující vlastnosti:  

(i) rozhodnutí odvolacího soudu, tedy (a) dovolání směřuje proti pravomocnému 

rozhodnutí odvolacího soudu, jímž se odvolací řízení končí
88

; nebo (b) dovolání směřuje 

proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu, kterým bylo v průběhu odvolacího 

řízení rozhodnuto o tom, kdo je procesním nástupcem účastníka, o vstupu do řízení na 

místo dosavadního účastníka, o přistoupení dalšího účastníka a o záměně účastníka
89

.
90

 

(ii) dovolání bylo podáno v zákonem stanovené lhůtě. 

Při nesplnění některé z výše uvedených vlastností Nejvyšší soud dovolání 

odmítne podle § 243c OSŘ. Nepoužije se tedy podle odborné literatury
91

 obecné 

ustanovení o zastavení řízení pro neodstranitelný nedostatek podle § 104 odst. 1 OSŘ, 

                                                 
88

 Ustanovení § 236 odst. 1 OSŘ a počátku § 237 OSŘ. 
89

 Ustanovení § 238a OSŘ. 
90

 Dle Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2012, sp. zn. 20 Cdo 2995/2012 nelze rozhodnutí 

odvolacího soudu, kterým opravil zjevnou nesprávnost podle § 164 OSŘ, považovat za rozhodnutí, 

kterým se odvolací řízení končí. Rovněž nelze podat dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud uložil 

pořádkovou pokutu (podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2012). 
91

 SVOBODA, Karel, s. 8. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 



Karolína Černá: Dovolání v civilním procesu 

33 

 

které je aplikovatelné pro dovolání proti takovému rozhodnutí, které nebylo vydáno 

soudem jako orgánem rozhodujícím o právech a povinnostech podle OSŘ či ZŘS, ale 

podle jiného procesního předpisu
92

.  

Konečně, podle § 236 odst. 2 OSŘ platí, že nelze směřovat dovolání pouze proti 

důvodům rozhodnutí, ale jen proti výroku.  

3.1.1 Dovolací lhůta  

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení
93

 rozhodnutí 

odvolacího soudu.
94

 Každému účastníkovi běží lhůta samostatně (v okamžiku podání 

dovolání tak nemusí být teoreticky rozhodnutí odvolacího soudu v tzv. absolutní právní 

moci). Jedná se o procesní lhůtu, která je zachována, pokud bude podání předáno soudu 

nebo orgánu, který má povinnost doručit.
95

  

Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení 

opravného usnesení.
96

 Toto ustanovení však na rozdíl od § 164 OSŘ týkajícího se 

opravy chyb v rozhodnutí odvolacího soudu nespecifikuje, zdali v tomto případě nový 

běh lhůty způsobuje jakékoliv opravné usnesení, nebo jen opravné usnesení, které 

opravuje náležitosti výroku usnesení odvolacího soudu (například i nesprávné označení 

účastníků apod.).
97

 V literatuře
98

 se lze setkat s přísným názorem, že by mělo mít tyto 

účinky jakékoliv opravné usnesení, neboť by měl mít dovolatel v době podání dovolání 

k dispozici rozhodnutí bez jakýchkoli vad. Tento názor je však spíše ojedinělým a podle 

většiny odborníků
99

 se bude právě s odkazem na § 164 OSŘ počátek běhu dovolací 

lhůty odsouvat pouze při vydání opravného usnesení, které se týká výroku rozhodnutí. 

Přestože na splnění veškerých (často i velmi formálních) náležitostí ve vztahu 

                                                 
92

 Například: rozhodnutí krajského soudu jako orgánu správy daní a poplatků (Usnesení Nejvyššího soudu 

ze dne 29. srpna 2017, sp. zn. 20 Cdo 3589/2017). 
93

 Doručování rozhodnutí je upraveno v § 45 a násl. OSŘ. 
94

 Ustanovení § 240 odst. 1 OSŘ. 
95

 Ustanovení § 57 odst. 3 OSŘ. K tomu například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2000, 

sp. zn. 20 Cdo 1473/2000 (nepostačí vhození do poštovní schránky, jestliže podle údajů na poštovní 

schránce neměla pošta povinnost zahájit přepravu téhož dne). 
96

 Ustanovení § 240 odst. 1 OSŘ. 
97

 Podle Nejvyššího soudu (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. října 2010, sp. zn. 22 Cdo 2342/2010) 

se nová lhůta k podání odvolání otevírá účastníkům řízení pouze v případě, že je důsledkem takové (i 

nevýznamné) opravy obsahová změna výroku z hlediska práv a povinností, které vymezuje. 
98

 SVOBODA, Karel, s. 14. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
99

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 240, s. 901 – 902. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. Shodně 

i VOJTEK, Petr, Komentář k § 240, s. 196. In: JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský 

komentář : podle stavu k 1. 4. 2019. Kniha IV, § 201-250l občanského soudního řádu : podle stavu k 

1. 4. 2019. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-

7598-375-6. 



Karolína Černá: Dovolání v civilním procesu 

34 

 

k dovolateli Nejvyšší soud striktně trvá, lze přisvědčit, že by asi skutečně ne každá 

oprava usnesení měla automaticky znamenat prodloužení dovolací lhůty. 

Zmeškání výše uvedené lhůty nelze prominout
100

 a opožděně podané dovolání 

Nejvyšší soud odmítne
101

. Judikatura
102

 dospěla k závěru, že výjimkou z odmítnutí 

opožděně podaného dovolání je situace, kdy zmeškání lhůty nebylo způsobeno 

procesním pochybením dovolatele, ale složitostí aktuálního systému opravných 

prostředků a změnou dřívější rozhodovací praxe v průběhu řízení
103

, přičemž 

neprojednáním a nevydáním meritorního rozhodnutí o opožděném dovolání by 

dovolateli byla odepřena spravedlnost. Pokud by však bylo zmeškání lhůty způsobeno 

okolností na straně dovolatele a za níž dovolatel odpovídá, nelze zmeškání lhůty 

prominout podle ustanovení § 240 odst. 2 OSŘ.
104

 

3.1.2 Místo pro podání dovolání 

Se lhůtou pro podání dovolání souvisí i místo, kam dovolání podat. Dovolání se 

podává k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu, který ve věci rozhodoval v prvním 

stupni. Podle § 240 odst. 2 OSŘ je lhůta pro podání dovolání zachována, pokud je 

dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu. Je-li dovolání podáno 

jinému soudu či jinému státnímu orgánu, má dovolání účinky až okamžikem doručení 

takového podání příslušnému soudu. Jak je ostatně uvedeno i v odborné literatuře
105

, 

lhůta je zachována výlučně za předpokladu, že je dovolání doručeno před jejím 

uplynutím. 

3.1.3 Nesprávné poučení o dovolání a zachování lhůty 

Lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí 

dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením odvolacího soudu 

o dovolání (§ 240 odst. 3, první věta OSŘ), tedy, že odvolací soud v poučení o dovolání 

uvedl delší než zákonnou lhůtu.
106

  

                                                 
100

 Ustanovení § 240 odst. 2 OSŘ. 
101

 Ustanovení § 241b odst. 1 OSŘ. 
102

 Nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017, sp. zn. IV. ÚS 3092/2016. 
103

 ovlivňující volbu dovolatele, jestli podá ústavní stížnost nebo dovolání 
104

 Například ani změna právního zástupce neznamená prominutí zmeškání lhůty – k tomu např. Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2017, sp. zn. 30 Cdo 5/2017. 
105

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 240, s. 197. In: op. cit., poznámka pod čarou 99.  
106

 K tomu například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 2004, sp. zn. 26 Cdo 854/2003 nebo 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. března 2012, sp. zn. 21 Cdo 1026/2011. 
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Pokud však není v rozhodnutí poučení o dovolání, lhůta k podání dovolání nebo 

soud, u něhož se podává, obsaženy vůbec nebo pokud nesprávnost poučení spočívá v 

tom, že dovolání není přípustné (§ 240 odst. 3, druhá věta OSŘ), lze podat dovolání do 

tří měsíců od doručení. Je-li možné aplikovat tuto část ustanovení § 240 odst. 3 OSŘ, je 

tím podle Karla Svobody
107

 vyloučeno použití první věty téhož ustanovení. 

Co se týče dalších obsahových náležitostí poučení odvolacího soudu, 

literatura
108

 uvádí, že odvolací soud by měl ve svém poučení i přesně citovat znění 

§ 237 OSŘ či na něj odkázat (pokud je tedy přípustnost dovolání na těchto kritériích 

založena), případně poučit, že dovolání proti jeho rozhodnutí není (vzhledem k § 238 

OSŘ) přípustné, nebo je přípustné (jde-li o některé rozhodnutí podle § 238a OSŘ)
109

. 

Podle Karla Svobody
110

 by poučení mělo obsahovat i citaci § 241a odst. 1 OSŘ a 

vymezení dovolacího důvodu v rozsahu určení konkrétní právní otázky, kterou odvolací 

soud posoudil nesprávně. Jen takové poučení podle něj totiž napomáhá dovolateli 

ujasnit si, co je podstatou dovolacího řízení. Nesplnění uvedených obsahových 

náležitostí poučení pak podle tohoto autora vede právě k uplatnění výše citovaného 

§ 240 odst. 3, věta druhá OSŘ (neboť poučení není vlastně ani obsaženo) a k 

prodloužení lhůty k podání dovolání ze dvou na tři měsíce. S výše uvedeným souhlasím 

pouze částečně, poučení o přípustnosti dovolání přesnou citací zákona by jistě mělo být 

součásti poučovací povinnosti odvolacího soudu, v praxi si ale jen stěží dokáži 

představit, že by odvolací soud ve svém poučení uvedl, která konkrétní právní otázka 

byla z jeho strany posouzena nesprávně. 

3.1.4 Specifika pro dovolání podle ZŘS 

Pro dovolání týkajícího se zvláštních řízení podle ZŘS se použijí ustanovení 

§ 236 a násl. OSŘ, není-li uvedeno v § 30 nebo zvláštní části zákona o zvláštních 

řízeních soudních jinak. Dovolání není podle zákona o zvláštních řízeních soudních 

přípustné ve věcech manželských a partnerských, ochrany proti domácímu násilí, 

                                                                                                                                               
Soud je však oprávněn poučení o lhůtě k podání dovolání dodatečně opravit vydáním opravného usnesení 

ve smyslu ustanovení § 164 OSŘ. Lhůta pak poběží podle § 240 odst. 1 druhé věty OSŘ od doručení 

takového opravného usnesení. 
107

 SVOBODA, Karel, s. 13. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
108

 HAMULÁKOVÁ, Klára, s. 900 – 901 a násl. In: op. cit., poznámka pod čarou 72 nebo VOJTEK, Petr, 

s. 998. In: LAVICKÝ, Petr. Civilní proces. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Praktický komentář. ISBN 978-

80-7478-986-1. 
109

 SVOBODA, Karel, s. 14. In: op. cit., poznámka pod čarou 20: Citovat § 238a OSŘ pak není nezbytné, 

dovolatel totiž nemusí volit mezi alternativami, přípustnost je dána bez dalšího.  
110

 SVOBODA, Karel, s. 13. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
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osvojení (s výjimkou nezrušitelného osvojení) či ve věcech péče soudu o nezletilé (s 

výjimkou rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti
111

).  

Z hlediska přípustnosti dovolání je podle literatury
112

 ustanovení § 30 odst. 1 

ZŘS
113

 v postavení lex specialis k § 238 OSŘ, tedy nahrazuje výčet věcí a rozhodnutí, 

vůči nimž není dovolání přípustné podle OSŘ, výčtem zvláštním pro řízení podle ZŘS. 

Zároveň je podle téhož autora § 30 odst. 1 ZŘS v postavení lex specialis k § 238a OSŘ, 

neboť má omezit přezkoumání dovolacím soudem procesních rozhodnutí odvolacího 

soudu v řízeních podle hlavy páté části druhé ZŘS. Pro zvláštní řízení soudní se podle 

tohoto autora uplatní obecné podmínky přípustnosti podle § 236 OSŘ a v návaznosti na 

§ 237 OSŘ by mělo být dovolání podle ZŘS opřeno o předpoklady přípustnosti v tomto 

ustanovení uvedené.   

3.2 Subjektivní podmínky přípustnosti dovolání  

Subjektivními podmínkami přípustnosti dovolání je určení osob, které jsou 

oprávněny podat dovolání (jsou procesně legitimované). Samotné podání dovolání je, 

jak uvádí odborná literatura
114

, dle dispoziční zásady zcela ponecháno na volbě 

účastníka. Pokud je dovolání podáno nelegitimovanou osobou, bude Nejvyšší soud 

postupovat podle § 243c odst. 1 OSŘ a dovolání odmítne.
115

  

Dovolání je oprávněn podat účastník, kterému byla rozhodnutím odvolacího 

soudu způsobena újma na jeho právech. K tomu Nejvyšší soud uvádí: „rozhodujícím 

přitom je výrok rozhodnutí odvolacího soudu, protože vznik případné újmy lze 

posuzovat jen z procesního hlediska. Při tomto posuzování také nelze brát v úvahu 

subjektivní přesvědčení účastníka řízení, ale jen objektivní skutečnost, že rozhodnutím 

soudu mu byla způsobena určitá, třeba i ne příliš významná újma, kterou lze odstranit 

zrušením napadeného rozhodnutí. Oprávnění podat dovolání tedy svědčí jen tomu 

účastníku, v jehož neprospěch vyznívá poměření nejpříznivějšího výsledku, který 

odvolací soud pro účastníka mohl založit svým rozhodnutím, a výsledku, který svým 

rozhodnutím skutečně založil, je-li zároveň způsobená újma odstranitelná tím, že 

                                                 
111

 K tomu například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. dubna 2015, sp. zn. 21 Cdo 1049/2015. 
112

 SVOBODA, Karel, s. 69 – 71. In: Zákon o zvláštních řízeních soudních: komentář. V Praze: C.H. 

Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-297-7.  
113

 § 30 odst. 1 ZŘS: „Dovolání není přípustné proti rozhodnutí podle hlavy páté části druhé tohoto 

zákona, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, pozastavení nebo 

omezení jejího výkonu, o určení nebo popření rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení.“ 
114

 MACKOVÁ, Alena, s. 535. In: op. cit., poznámka pod čarou 1. 
115

 Například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 2015, sp. zn. 22 Cdo 4455/2014. 
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dovolací soud napadené rozhodnutí zruší.“
116

 Jak vyplývá z rozhodovací praxe 

Nejvyššího soudu, popis újmy však nemusí být v dovolání uveden.
117

 K tomu i 

poznámka z literatury
118

, že dovoláním se nelze domáhat ani změny rozhodnutí soudu 

v tom smyslu, že druhá procesní strana měla být stižena více, než bylo rozhodnuto, 

není-li tedy takový postih ve prospěch dovolatele.  

Dovolání může být podáno nejen přímo účastníkem, ale také kterýmkoli ze 

samostatných nebo nerozlučných společníků. V případě samostatných společníků se 

budou účinky dovolání vztahovat na toho společníka, který dovolání podal. „Jestliže v 

řízení vedeném proti několika žalovaným, kteří nejsou v postavení nerozlučných 

společníků, bylo jedním rozhodnutím zároveň rozhodnuto o právu se samostatným 

skutkovým základem proti jednomu ze žalovaných a o právu s jiným skutkovým 

základem proti ostatním žalovaným, není prvně uvedený žalovaný subjektivně oprávněn 

podat dovolání proti výroku rozsudku odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o 

právu žalobce ve vztahu k ostatním žalovaným.“
119

 

Pokud jde o nerozlučné společníky, v tomto případě se budou účinky vztahovat 

na všechny společníky bez ohledu na to, který z nich dovolání podal. Nejvyšší soud na 

takové podání nahlíží, jako by dovolání bylo podáno všemi takovými společníky. 

Úkony jednoho ze společníků se podle literatury
120

 vztahují i na ostatní, neboť jsou 

předmětem řízení společná práva a povinnosti a rozhodnutí se musí vztahovat na 

všechny účastníky. 

Za předpokladu, že po nabytí právní moci rozhodnutí odvolacího soudu nastala 

singulární sukcese, není singulární sukcesor legitimován k podání dovolání, a to na 

základě § 243b OSŘ ve spojení s § 107a OSŘ. Jestliže po nabytí právní moci 

rozhodnutí odvolacího soudu nastala universální sukcese, je sukcesor oprávněn 

dovolání podat. V případě ztráty způsobilosti být účastníkem řízení před podáním 

dovolání se rozhodnutí podle § 107 OSŘ dle literatury
121

 nevydává. „Postup dovolacího 

soudu podle § 243b ve spojení s § 107 odst. 1 OSŘ, který je namístě pouze v případech, 

když ke ztrátě způsobilosti účastníka dojde v průběhu dovolacího řízení.“
122

 K tomu 

                                                 
116

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2016, sp. zn. 21 Cdo 2014/2016. 
117

 K tomu např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. března 2014, sp. zn. 29 Cdo 3508/2013. 
118

 SVOBODA, Karel, s. 24. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
119

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. srpna 1993, sp. zn. 1 Cdo 36/93. 
120

 Např. SVOBODA, Karel, s. 26. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
121

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 240, s. 900 – 901. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
122

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. října 2015, sp. zn. 25 Cdo 3301/2015. 
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literatura
123

 doplňuje, že o procesním nástupnictví vydává rozhodnutí soud prvního 

stupně (pokud ještě věc nebyla předložena dovolacímu soudu) nebo přímo dovolací 

soud. 

Co se týče vedlejšího účastníka, občanský soudní řád o jeho aktivní legitimaci 

pro podání dovolání, na rozdíl od odvolání či jiných mimořádných opravných 

prostředků, nehovoří
124

. Z uvedeného bylo dovozeno
125

, že vedlejší účastník není 

oprávněn dovolání podat s výjimkou „podání dovolání jen proti rozhodnutí o jeho 

právu či povinnosti k náhradě nákladů řízení“
126

 (hájí zde totiž výlučně svá procesní 

práva) - od účinnosti zákona číslo 296/2017 Sb. je však nepřípustné podat dovolání 

proti výroku o nákladech řízení. Jak je výstižně uvedeno v odborné literatuře
127

, 

s popsaným procesním postavením vedlejšího účastníka lze jistě s ohledem na 

specifický charakter dovolání souhlasit, vedlejší účastník své postavení odvozuje od 

účastníka, na jehož podporu vystupuje, není tak nezbytné, aby byl i sám oprávněn 

dovolání podat, a zasáhnul tak do právní jistoty účastníků řízení. 

3.2.1 Povinné zastoupení 

Podle zákona je nezbytné, aby dovolatel splnil „zvláštní procesní podmínku“
128

 

 - povinné zastoupení advokátem nebo notářem
129

. Tato podmínka je zdůvodňována 

složitostí řízení o dovolání, kdy je vyžadováno splnění formálních a obsahových 

náležitostí. Zároveň má uvedené dle literatury
130

 pomoci snazšímu průběhu řízení, aniž 

by soud musel řešit vady v podání a s nimi spojené průtahy. Povinnost zastoupení se 

týká pouze dovolatele, ostatní účastníci zastoupeni být nemusí. Rovněž v tomto řízení 

platí, jak upřesňuje odborná literatura
131

, že účastník může mít v téže věci současně 

vždy jen jednoho zástupce.  

                                                 
123

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 240, s. 900 – 901. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
124

 Jeho aktivní legitimace k podání dovolání byla před nabytím účinnosti zákona číslo 30/2000 Sb. 

dovozována judikatorně (i pro odvolání). Zákonem číslo 30/2000 Sb. byla však aktivní legitimace 

vedlejšího účastníka přímo zakotvena do zákona (např. § 203 OSŘ). 
125

 Například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 2003, sp. zn. 25 Cdo 162/2003. Obdobný 

argument (tj. e silentio legis) je zastáván i odbornou literaturou (např. KRČMÁŘ, Zdeněk, s. 1909. In: op. 

cit., poznámka pod čarou 38). 
126

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. dubna 2017, sp. zn. 28 Cdo 1867/2016. 
127

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 240, s. 197. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
128

 MACKOVÁ, Alena, s. 535. In: op. cit., poznámka pod čarou 1. 
129

 Ustanovení § 241 odst. 1 OSŘ: „Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění 

stanoveného zvláštními právními předpisy.“ 
130

 PUTNA, Mojmír, s. 1912. In: op. cit., poznámka pod čarou 38. 
131

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 241, s. 199. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
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Pokud je dovolatelů více a jedná se o nerozlučné společníky, stačí, jak uvádí 

literatura
132

, aby měl zástupce splňujícího zákonné podmínky pouze jeden dovolatel 

z nich (k případným podáním ostatních bez povinného zástupce se však nebude 

přihlížet). Jedná-li se však o samostatné společníky, musí podmínku povinného 

zastoupení splňovat každý z nich (mohou mít však stejného zástupce).  

Povinné zastoupení advokátem (notářem) obsahuje podle literatury
133

 dvě 

povinnosti – podání dovolání sepsaného a podepsaného
134

 dle § 42 odst. 4 OSŘ 

advokátem (notářem) a dále povinnost zastoupení během celého dovolacího řízení. 

Dovolatel má být zastoupen v celém řízení na základě procesní plné moci, podle 

rozhodnutí Nejvyššího soudu
135

 nestačí pouze plná moc k „vypracování dovolání“. 

Jak je uvedeno výše, dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem, 

nikoli jinou osobou s právnickým vzděláním (kromě výjimek popsaných níže). Notář je 

oprávněn dovolatele zastupovat pouze ve věcech, pro něž má oprávnění ve smyslu 

notářského řádu
136

. Podle zákona o advokacii je advokátem osoba zapsaná v seznamu 

advokátů vedeném Českou advokátní komorou
137

. Právní služby ve smyslu zákona o 

advokacii mohou na území České republiky vedle advokátů poskytovat i evropští 

advokáti
138

. Evropský advokát je však v rámci dovolacího řízení povinen ustanovit 

advokáta po dohodě s klientem jako svého konzultanta v otázkách procesního práva, 

které budou v řízení řešeny. Evropský advokát je dále povinen oznámit soudu adresu 

                                                 
132

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 241, s. 904 – 906. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
133

 MACKOVÁ, Alena, s. 535. In: op. cit., poznámka pod čarou 1.  

Podle komentáře k ustanovení § 241 OSŘ (PUTNA, Mojmír, s. 1912. In: op. cit., poznámka pod čarou 

38) se však požadavek na povinné zastoupení týká jen podání dovolání (v širším významu ve smyslu 

nejen prvotního podání, ale i například podání, v němž se odstraňují případné vady v náležitostech apod.). 

S uvedeným se však neztotožňuje například Klára Trněná (TRNĚNÁ, Klára, s. 109. In: op. cit., 

poznámka pod čarou 20), když podle ní zákon jasně rozlišuje zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 odst. 

1 OSŘ) a sepsání dovolání (§ 241 odst. 4 OSŘ), povinné zastoupení by tak mělo být po celou dobu 

dovolacího řízení (nebo rovněž HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 241, s. 904 – 905. In: op. cit., 

poznámka pod čarou 72). 
134

 Nejvyšší soud sice dovodil (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. října 2004, sp. zn. 22 Cdo 

2262/2004), že podpis advokáta na podaném dovolání je jeho podstatnou náležitostí, kterou lze případně 

odstranit ve lhůtě určené soudem. Ovšem uvedené již neplatí za současné právní úpravy, kdy je podle § 

243b OSŘ vyloučena aplikace § 43 OSŘ na dovolací řízení. Za aktuální právní úpravy by tak bylo takové 

podání odmítnuto. 
135

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2003, sp. zn. 30 Cdo 1923/2003. 
136

 § 3 notářského řádu. 
137

 § 4 zákona o advokacii. 
138

 Evropským advokátem se ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o advokacii myslí: „fyzická osoba, která 1. je 

státním příslušníkem členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „domovský stát“), anebo je státním příslušníkem jiného 

státu a je v některém z domovských států trvale usazena, a 2. v domovském státě získala oprávnění 

poskytovat právní služby pod profesním označením domovského státu, které bylo oznámeno ve sdělení 

Ministerstva spravedlnosti, vyhlášeném ve Sbírce zákonů.“ 



Karolína Černá: Dovolání v civilním procesu 

40 

 

sídla konzultanta při prvním úkonu, který vůči němu učiní (dokud není uvedené 

splněno, není oprávněn pokračovat v poskytování právních služeb).
139

 

Nejběžněji zastupuje zástupce dovolatele na základě plné moci
140

, která musí být 

udělena výslovně pro řízení před dovolacím soudem, zástupce musí být zmocněn 

k zastupování v dovolacím řízení a plná moc musí být soudu předložena. Pokud jde o 

formu plné moci, ta musí být dle odborné literatury
141

 písemná nebo má dovolatel 

možnost ji udělit ústně do protokolu. Pokud je dovolatel zastoupen zástupcem (který 

není advokátem nebo notářem), musí zástupce udělit advokátovi procesní plnou moc, 

aby v řízení zastupoval dovolatele (nebude tedy postačovat plná moc udělená zástupcem 

advokátovi).
142

 

V zákoně jsou však upraveny výjimky z povinnosti zastoupení advokátem nebo 

notářem: (i) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, (ii) je-li 

dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li 

za ně osoba uvedená v § 21, 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání.
143

 

Právnickou osobu tedy nemůže zastupovat osoba, která sice má právnické vzdělání, ale 

vykonává u této právnické osoby práci na základě například dohody o provedení 

práce.
144

 Podmínku právnického vzdělání podle judikatury Nejvyššího soudu
145

 „splňuje 

jen dovolatel, který získal vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se 

sídlem v České republice nebo vysokoškolské vzdělání získané na právnické fakultě 

vysoké školy se sídlem na území ČSFR nebo jejích právních předchůdců, případně 

dovolatel s nostrifikovaným zahraničním vysokoškolským právnickým vzděláním.“
146

 

Dovolatel je povinen řádně ukončené právnické vzdělání soudu doložit.
147

 

Absence povinného zastoupení se považuje za nedostatek podmínky řízení ve 

smyslu § 104 odst. 2 OSŘ, který lze odstranit vhodným opatřením soudu, kterým bude 
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 Ustanovení § 35p zákona o advokacii. 
140

 TRNĚNÁ, Klára, s. 110. In: op. cit., poznámka pod čarou 20: Méně časté budou případy zastoupení na 

základě zákonného zastoupení (např. rodič, který je zároveň advokátem), nebo na základě rozhodnutí na 

žádost dovolatele ve smyslu § 30 odst. 2 OSŘ. Advokáta může přidělit i Česká advokátní komora ve 

smyslu § 18 odst. 2 zákona o advokacii, ten pak zastupuje dovolatele na základě plné moci. 
141

 Ibid. 
142

 K tomu například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. července 2003, sp. zn. 29 Odo 457/2003. 
143

 Ustanovení § 241 odst. 2 OSŘ. 
144

 K tomu Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. února 2005, sp. zn. 20 Cdo 2410/2004. 
145

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. ledna 1999, sp. zn. 20 Cdo 1638/98. 
146

 Podmínku právnického vzdělání však nesplňuje například osoba s titulem LL.M. (Master of Laws in 

International Business Law), jak dovodil Nejvyšší soud (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 

2010, sp. zn. 33 Cdo 1043/2010). 
147

 K tomu například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2001, sp. zn. 20 Cdo 2533/2000. 
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výzva k ustanovení si zástupce. Součástí výzvy bude rovněž poučení o následcích 

nesplnění takové povinnosti, o možnosti požádat soud o ustanovení advokáta ve smyslu 

§ 30 OSŘ a o požadavku, aby bylo dovolání sepsáno k tomu povolanou osobou.
148

 

Dovolatel je na základě výzvy soudu oprávněn nedostatek povinného zastoupení 

odstranit ve lhůtě, která mu k tomu byla soudem dána, přičemž se mu subsidiárně 

prodlužuje i běh lhůty k doplnění dovolání podle § 241b odst. 3 OSŘ (dovolání totiž 

musí být sepsáno osobou uvedenou v § 241 OSŘ). Tato lhůta by měla být stanovena 

takovým způsobem, aby jí bylo možno považovat za přiměřenou (nejlépe tedy 

v návaznosti na ustanovení § 241b odst. 3 OSŘ), neměly by být zkráceny dovolací lhůty 

vyplývající ze zákona.
149

 Ústavní soud ke stanovení délky této lhůty dodal
150

, že za 

předpokladu, že soud prvního stupně vyzval účastníka k doplnění dovolání v určité 

lhůtě, měl by Nejvyšší soud tento postup respektovat (i kdyby byla soudem prvního 

stupně stanovena lhůta delší než uvedená v § 241b odst. 3 OSŘ), neprojednáním 

takového dovolání by totiž bylo účastníkovi odňato právo na přístup k soudu a právo na 

soudní ochranu, nelze mu totiž přičítat k tíži nesprávný postup soudu prvního stupně, 

jestliže účastník legitimně očekával, že dovolání bude projednatelné, pokud se bude 

řídit pokynem soudu. Lhůta k odstranění nedostatku povinného zastoupení je lhůtou 

soudcovskou, která může být na žádost účastníka prodloužena. Lhůta k doplnění 

dovolání je však lhůtou prekluzivní – jak ostatně uvedl Nejvyšší soud
151

: „Marným 

uplynutím prekluzívní lhůty podle ust. § 241b odst. 3 o. s. ř. se původně odstranitelné 

vady dovolání stávají neodstranitelnými a dovolací soud proto k opožděnému doplnění 

dovolání nemůže z úřední povinnosti přihlížet.“ Lhůta k doplnění dovolání by se tedy 

prodloužila (subsidiárně) výlučně za předpokladu prodloužení lhůty k odstranění 

nedostatku povinného zastoupení.  

                                                 
148

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 241, s. 199 - 200. In: op. cit., poznámka pod čarou 99: Pokud soud 

prvního stupně zástupce ustanoví, vyzve dovolatele znovu, aby jeho zástupce sepsal řádné dovolání. 
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překážka nebude odstraněna ani na jejím základě.   
149

 Čímž by fakticky došlo k nerovnému postavení s osobami, které dovolání podaly až na konci zákonné 

dovolací lhůty. Resp. pokud bylo dovolání podáno na počátku dovolací lhůty avšak bez splnění podmínky 

právního zastoupení, soud by měl určit lhůtu k volbě právního zástupce a tím i k doplnění dovolání, která 

by však neměla skončit dříve než zákonná dovolací lhůta. 
150

 Nález Ústavního soudu ze dne 19. listopadu 2015, sp. zn. III. ÚS 363/2015. 
151

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. října 2015, sp. zn. 25 Cdo 3379/2015. 
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Pokud před uplynutím lhůty k podání dovolání (ať už zákonné nebo prodloužené 

soudcovské) požádá dovolatel (u kterého není splněn požadavek na povinné zastoupení) 

o ustanovení zástupce, běží mu obecná dvouměsíční dovolací lhůta pro doplnění obsahu 

dovolání až od právní moci usnesení, kterým bylo o jeho žádosti rozhodnuto
152

.
153

 

V případě, že však dovolání nesplňuje podmínky přípustnosti podle § 238 OSŘ, 

nebylo podáno včas či legitimovanou osobou, soud se nedostatkem podmínky 

zastoupení zabývat nebude a takové dovolání odmítne.
154

 Podal-li dovolatel dovolání, 

aniž by splňoval podmínku povinného zastoupení, a odstraní-li na základě výzvy soudu 

tento nedostatek, je povinen podat nové dovolání, které bude sepsáno a podepsáno jeho 

zástupcem
155

. Pokud však dovolatel nesplní podmínku povinného zastoupení ani na 

základě výzvy, soud
156

 takové řízení zastaví. Podmínka povinného zastoupení je totiž, 

jak uvádí literatura
157

, kogentní povahy. 

3.3 Objektivní podmínky přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a OSŘ) 

Objektivní podmínky přípustnosti dovolání představují jednu z podmínek pro 

věcné rozhodnutí dovolacího soudu. V literatuře
158

 lze nalézt rozlišení na dvě skupiny 

podle typu rozhodnutí druhého stupně, proti kterému je dovolání podáno. 

                                                 
152

 BÍLKOVÁ, Jana, VLČKOVÁ, Veronika. Lhůty k podání a doplnění dovolání. Bulletin advokacie 

4/2016, s. 30: V případě vyhovění žádosti se uplatní zákonná dvouměsíční lhůta k podání bezvadného 

dovolání, která počíná plynout právní mocí rozhodnutí o žádosti dovolatele. 

 V případě zamítnutí by měl soud prvního stupně poučit dovolatele o povinnosti právního zastoupení a 

obsahových vadách dovolání se současným stanovením lhůty pro volbu advokáta a doplnění dovolání. 

Délka této lhůty vyvolává otázky. Podle autorek citovaného článku by měla mít tato lhůta délku trvání 

zákonné dvouměsíční dovolací lhůty. Podle Petra Vojtka (VOJTEK, Petr, Komentář k § 241, s. 201. In: 

op. cit., poznámka pod čarou 99) by se mělo jednat o „odpovídající lhůtu“. Z toho však není zřejmé, zdali 

se má jednat o lhůtu dle volné úvahy soudu, nebo o lhůtu zákonnou. 
153

 K tomu se v literatuře objevuje zajímavá poznámka (BÍLKOVÁ, Jana, VLČKOVÁ, Veronika, op. cit., 

poznámka pod čarou 152), že uvedené by mohlo vyvolávat dojem určité právní nerovnosti účastníků. 

V praxi se totiž jistě lze setkat se situací, kdy bude taková žádost dovolatele podána zcela účelně či zjevně 

bezdůvodně. Občanský soudní řád však nedává soudu možnost rozlišit, jestli byla taková žádost zjevně 

nedůvodná. Proto bude uvedené pravidlo platit, přestože tak budou „znevýhodněni“ například dovolatelé 

řádně zastoupeni již od začátku.  
154

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 241, s. 907 – 908. In: op. cit., poznámka pod čarou 72: O 

odmítnutí opožděně podaného dovolání bude rozhodovat soud prvního stupně (dle § 241b OSŘ), 

v případě nepřípustného dovolání nebo dovolání podaného neoprávněnou osobou bude o odmítnutí 

rozhodovat dovolací soud. 
155

 V návaznosti na ustanovení § 241a odst. 5 OSŘ (od 1. ledna 2013) již nepostačuje, aby se zástupce 

s podáním do té doby nezastoupeného klienta písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil – k takovému 

podání se totiž nepřihlíží. 
156

 Buď tedy předseda senátu soudu, který rozhodoval o věci v prvním stupni, nebo dovolací soud – 

předseda senátu nebo pověřený člen senátu dovolacího soudu (nezastavil-li řízení předseda senátu a věc 

byla předložena dovolacímu soudu). 
157

 MACKOVÁ, Alena, s. 536. In: op. cit., poznámka pod čarou 1. 
158

 SVOBODA, Karel, s. 29. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
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Za prvé, jedná se o rozhodnutí, která vydal soud druhého stupně jako odvolací 

soud. Odvolací řízení je takovými rozhodnutími skončeno (tedy odvolací soud věcně 

rozhodl o odvolání, případně odvolací řízení zastavil), přičemž se může jednat jak o 

řízení o odvolání proti meritornímu rozhodnutí soudu, tak proti nemeritornímu 

(procesnímu) rozhodnutí. Předpoklady přípustnosti proti těmto rozhodnutím jsou 

uvedeny v § 237 OSŘ. V § 238 OSŘ jsou pak taxativně vyjmenována rozhodnutí, proti 

nimž nelze dovolání podat, přestože by byly splněny předpoklady přípustnosti. 

Ve druhé skupině se nachází rozhodnutí, která byla vydána soudem druhého 

stupně, ale odvolací řízení jimi skončeno není. Taková rozhodnutí jsou taxativně 

uvedena v § 238a OSŘ.  

3.3.1 Předpoklady přípustnosti podle § 238a OSŘ 

Uvedené ustanovení řeší přípustnost dovolání proti rozhodnutí soudu druhého 

stupně, kterým není odvolací řízení skončeno, ale jež je nezbytné pro další průběh 

odvolacího řízení.
159

 Dovolání je proti němu přípustné zejména z důvodu, že je odvolací 

soud vydává jako soud v prvním stupni, a nebyla by tedy již dalším „odvolacím“ 

soudem přezkoumána. Nejvyšší soud tady vlastně zastává funkci spíše soudu 

odvolacího.  

Jedná se o zcela samostatný případ přípustnosti, není tak nezbytné vymezovat 

předpoklad přípustnosti podle § 237 OSŘ. V návaznosti na uvedené tak nejsou zákonem 

stanoveny další podmínky přípustnosti, pro tato rozhodnutí tak chybí obdobná 

ustanovení jako § 237 a § 238 OSŘ. Přezkum ze strany dovolacího soudu je v tomto 
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 Ustanovení § 238a OSŘ: „Dovolání je dále přípustné proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo v 

průběhu odvolacího řízení rozhodnuto o tom, kdo je procesním nástupcem účastníka, o vstupu do řízení 

na místo dosavadního účastníka (§ 107a), o přistoupení dalšího účastníka (§ 92 odst. 1) a o záměně 

účastníka (§ 92 odst. 2).“ 

Nelze tedy zaměňovat s odvoláním, které bylo podáno proti například rozhodnutí o procesním 

nástupnictví vydaném soudem prvního stupně. Proti takovému rozhodnutí odvolacího soudu je pak 

dovolání přípustné za splnění předpokladů přípustnosti uvedených v § 237 OSŘ. Nelze využít předpoklad 

přípustnosti podle § 238a OSŘ, Nejvyšší soud by takové dovolání odmítl. K tomu například Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2017, sp. zn. 30 Cdo 5776/2016: „Přípustnost dovolání proti 

rozhodnutím odvolacího soudu vydaným v průběhu odvolacího řízení dle § 238a o. s. ř. potom zakládá 

možnost dovolání i proti taxativně vyjmenovaným rozhodnutím odvolacího soudu, která mají v rámci 

probíhajícího odvolacího řízení jen procesní charakter, a která tedy nesplňují podmínky přípustnosti 

dovolání dle § 237 o. s. ř., jelikož se jimi odvolací řízení nekončí. K dovolatelem uváděné přípustnosti 

dovolání podle § 238a o.s.ř. Nejvyšší soud shledal, že usnesení odvolacího soudu, které dovolatel 

dovoláním napadá, není usnesením odvolacího soudu, kterým bylo v průběhu odvolacího řízení 

rozhodnuto o záměně účastníka ve smyslu § 238a o.s.ř. Tímto rozhodnutím bylo totiž potvrzeno usnesení 

soudu prvního stupně, který tak rozhodoval o záměně účastníka. Dovoláním napadené usnesení 

odvolacího soudu tak není některým z rozhodnutí taxativně vymezených v ustanovení § 238a o.s.ř. Nelze 

proto z tohoto ustanovení vyvozovat případnou přípustnost dovolání proti napadenému usnesení.“ 
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případě, jak poznamenává odborná literatura
160

, umožněn v širším a méně omezeném 

rozsahu bez nutnosti jakékoli další úvahy soudu. I pro tato podání však dle literatury
161

 

platí, že dovolatel je povinen vymezit dovolací důvod ve smyslu ustanovení § 241a 

odst. 1 OSŘ, tedy určit, v čem podle dovolatele odvolací soud právně pochybil. Rovněž 

platí, že dovolací soud je ve smyslu § 242 OSŘ oprávněn přezkoumat rozhodnutí jen 

v rozsahu, ve kterém byl výrok napaden. 

3.3.2 Předpoklady přípustnosti dovolání podle § 237 OSŘ 

 V ustanovení § 237 OSŘ jsou taxativně vyjmenovány předpoklady 

přípustnosti dovolání. Podle Petra Vojtka
162

 jsou kritéria přípustnosti objektivní povahy, 

a činí tak z dovolání v podstatě nárokový mimořádný opravný prostředek. Dovolací 

soud tedy nemá prostor na volnou úvahu. Výjimku však podle některých odborníků
163

 

představuje předpoklad uvedený pod bodem (iv) níže. Dovolání je v tomto případě 

odvislé od závěru dovolacího soudu, zdali by měla být již vyřešená právní otázka 

posouzena jinak. Takové dovolání pak nárokové není, neboť dovolatel nemůže dopředu 

předvídat výsledek.
164

  

Současná koncepce přípustnosti dovolání je pak podle Kláry Hamulákové
165

 

vzhledem k taxativnímu výčtu a skutečnosti, že zahrnuje jak otázky mající judikatorní 

přesah (kritérium (ii) až (iv) níže), tak i věci mající povahu pouze individuální ochrany 

subjektivních práv účastníků (kritérium pod bodem (i) níže), schopna chránit 

subjektivní práva jednotlivce, ale také vést ke sjednocení judikatury obecných soudů. 
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 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 238a, s. 897 - 898. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
161

 SVOBODA, Karel, s. 31. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
162

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 237, s. 187. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
163

 Ibid. nebo STANISLAV, Antonín. Přípustnost dovolání v civilních věcech ve světle judikatury 

Nejvyššího a Ústavního soudu. Soukromé právo 12/2017, s. 2.  
164

 Podle Radky Zahradníkové (ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Prvky moderního kontinentálního civilního 

procesu potřebné pro zefektivnění poskytování soudní ochrany. Jurisprudence 2/2014, s. 9) představuje 

dokonce celá současná právní úprava přípustnosti dovolání (§ 237 OSŘ) nenárokové dovolání, které řeší 

pouze otázky zásadního právního významu. 

Podle dalších autorů (např. KŘIVÁČKOVÁ, Jana, HAMULÁKOVÁ, Klára, op. cit., poznámka pod 

čarou 70 nebo HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 237, s. 885 - 886. In: op. cit., poznámka pod čarou 

72) je současná právní úprava dovolání založena pouze na subjektivní přípustnosti dovolání – pouze na 

kritériu zásadního právního významu (přestože již tento termín není v zákoně výslovně užit). 

Opačné stanovisko zaujal Nejvyšší soud, který ve svém rozhodnutí (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

30. května 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013) naopak uvedl: „Přípustnost dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř. 

není (od 1. 1. 2013) budována na kritériu „zásadní právní významnosti“ napadeného rozhodnutí. Jestliže 

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva: 1) při jejímž řešení se 

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo 2) která v rozhodování 

dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo 3) která je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo 

4) která má být dovolacím soudem (jako dříve vyřešená právní otázka) posouzena jinak, pak je dovolání 

(s výjimkami dle § 238 o. s. ř.) přípustné bez dalšího.“ 
165

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 237, s. 884 - 885. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
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S tímto názorem lze rozhodně polemizovat. Ustanovení § 237 OSŘ je sice postaveno na 

taxativně vyjmenovaných podmínkách, ale minimálně poslední z nich nelze podle mě 

považovat za předvídatelné kritérium, neboť je založeno na volné úvaze soudu. Jak jsem 

již uvedla v kapitole 2.2 práce, současná právní úprava přípustnosti dovolání nesplnila 

dle mého názoru jeden z požadavků Ústavního soudu na předvídatelnost, tedy, aby bylo 

dovolateli ještě před využitím tohoto institutu zřejmé, zdali je dovolání přípustné (a to i 

s ohledem na obtížné splnění povinnosti řádně vymezit předpoklad přípustnosti, o čemž 

bude pojednáno dále). 

Dovolání je podle § 237 OSŘ přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího 

soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení 

otázky hmotného nebo procesního práva
166

,  

(i) při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího 

soudu nebo  

(ii) která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo  

(iii) je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo  

(iv) má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. 

Pojmem rozhodnutí odvolacího soudu jsou podle důvodové zprávy k zákonu 

číslo 404/2012 Sb. „rozhodnutí (rozsudky nebo usnesení meritorní či jen procesní 

povahy) odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, neboť jím bylo rozhodnuto o 

odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Způsobilým předmětem dovolání tedy 

je rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnutí soudu prvního stupně 

potvrzeno, změněno nebo zrušeno (a řízení zastaveno) nebo kterým byl schválen smír“.  

Souslovím odvolací řízení se má dle literatury
167

 na mysli řízení vedené 

odvolacím soudem na základě podaného odvolání proti rozhodnutí soudu prvního 

stupně, ať už je takové rozhodnutí meritorní nebo nemeritorní povahy. 
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 Napadené rozhodnutí musí na takové otázce hmotného nebo procesního práva skutečně záviset. 

K tomu například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. února 2016, sp. zn. 32 Cdo 3347/2015: 

„Dovolatel pomíjí, že podle dikce ustanovení § 237 o. s. ř. je jedním z předpokladů přípustnosti dovolání 

skutečnost, že na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva napadené rozhodnutí závisí, tedy že 

odvolacím soudem vyřešená právní otázka je pro jeho rozhodnutí určující (k tomu srov. usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 18. července 2013, sen. zn. 29 NSČR 53/2013, které je, stejně jako dále citovaná 

rozhodnutí Nejvyššího soudu, veřejnosti k dispozici na jeho webových stránkách, v němž Nejvyšší soud 

zdůraznil, že dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., jestliže dovolatel jako důvod jeho 

přípustnosti předestírá dovolacímu soudu k řešení otázku hmotného nebo procesního práva, na níž 

rozhodnutí odvolacího soudu nezávisí).“ 
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Pokud jde o způsob rozhodování Nejvyššího soudu o jednotlivých 

předpokladech přípustnosti, jak shrnuje odborná literatura
168

, v případech (i) a (ii) by 

měl o všech předpokladech přípustnosti rozhodovat malý senát. V případě (iii) by měl o 

odmítnutí dovolání rozhodnout jednomyslně malý senát. Pokud by však mělo být 

dovolání přípustné, měl by věc postoupit velkému senátu dle § 20 zákona o soudech a 

soudcích, který meritorně rozhodne. V případech podle bodu (iv) mohou nastat situace, 

kdy malý senát postoupí věc velkému senátu a ten ji rozhodne. Pokud by však velký 

senát dospěl k závěru, že nebyly dány podmínky pro to, aby rozhodoval ve věci, vrátí 

věc malému senátu k rozhodnutí. Obecně tedy o dovolání rozhoduje tříčlenný senát. 

Pokud však dospěje malý senát k právnímu názoru, který je odlišný od právního názoru 

vyjádřeného v předchozím rozhodnutí Nejvyššího soudu, bude věc postoupena velkému 

senátu. Velký senát pak o věci meritorně rozhodne. Bude-li se jednat o právní názor 

týkající se procesního práva, bude se tento postup aplikovat pouze v případě, že senát 

jednomyslně rozhodne, že má procesní otázka po právní stránce zásadní význam. 

Dodržování postupu podle § 20 zákona o soudech a soudcích bylo zdůrazněno i 

judikaturou Ústavního soudu
169

, podle níž nepředložení věci velkému senátu Nejvyššího 

soudu (pokud má senát na věc jiný právní názor než v předcházejících rozhodnutích) 

znamená porušení ústavního práva na zákonného soudce. 

Naplnění předpokladů přípustnosti zkoumá Nejvyšší soud k době, kdy o 

dovolání rozhoduje. Nejedná se totiž, jak je poznamenáno v literatuře
170

, o posouzení 

skutkových skutečností dané věci, ale o posouzení procesních skutečností, které se 

týkají výhradně dovolacího řízení a mohou se v čase v rámci judikatury Nejvyššího 

soudu vyvíjet. 

Vymezení přípustnosti dovolání z pohledu judikatury NS a ÚS 

Pokud jde o jednotlivé podmínky přípustnosti podle § 237 OSŘ, ty musí být ze 

strany dovolatele nejen tvrzeny, ale musí být i skutečně naplněny. V případě, že 

dovolatel řádně nevymezí předpoklad přípustnosti, bude takové dovolání jako 

neprojednatelné ze strany dovolacího soudu pro vady odmítnuto, přičemž rozhodnutí 

může vydat i samosoudce. K tomuto postupu Nejvyššího soudu se vyjádřil v několika 

                                                                                                                                               
167

 SVOBODA, Karel, s. 33. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
168

 STANISLAV, Antonín, op. cit., poznámka pod čarou 163. K tomu např. i Stanovisko pléna 

Nejvyššího soudu ze dne 14. září 2011, sp. zn. Plsn. 1/2011.  
169

 Nález Ústavního soudu ze dne 11. září 2009, sp. zn. IV. ÚS 738/09. 
170

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 237, s. 887 - 888. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
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rozhodnutích i Ústavní soud, podle něhož není formalismem, pokud Nejvyšší soud 

odmítne dovolání, které nesplňuje zákonem dané náležitosti (například právě uvedení, 

v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti).
171

 Řádně vymezit 

předpoklad přípustnosti ze strany dovolatele je tedy velice zásadní, přitom však názor 

dovolacího soudu na splnění této náležitosti dovolání lze jen těžko předvídat. Dospěje-li 

Nejvyšší soud k závěru, že předpoklad přípustnosti není naplněn (přestože byl 

dovolatelem správně vymezen), bude takové dovolání také odmítnuto, v tomto případě 

však pro nepřípustnost a musí se na tom shodnout všichni členové senátu Nejvyššího 

soudu.  

Důvod pro odmítnutí dovolání ze strany Nejvyššího soudu je velice zásadní 

zejména ve vztahu k možnému podání ústavní stížnosti. Ústavní soud rázně odmítl 

postup Nejvyššího soudu, který podle něho: „vůbec neposoudil přípustnost dovolání dle 

ustanovení § 237 občanského soudu řádu a namísto toho pouze formálně konstatoval 

vadu podaného dovolání, jež pokračování v dovolacím řízení údajně brání. Uvedený 

postup by totiž představoval formalistický způsob posouzení dovolání, který Ústavní 

soud zcela odmítá, neboť nectí základní principy, na nichž je založeno dovolací řízení z 

hlediska posouzení přípustnosti dovolání.“
172

 Pokud totiž Nejvyšší soud odmítne 

dovolání pro nepřípustnost, je možné využít proti takovému rozhodnutí (a proti 

rozhodnutí, které bylo dovoláním napadeno) institut ústavní stížnosti, neboť byl 

efektivně vyčerpán mimořádný opravný prostředek. Podle Ústavního soudu
173

 je 

                                                 
171

 K tomu například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. února 2017, sp. zn. 22 Cdo 2508/2015: 

„Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je 

podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 

237 o. s. ř., je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, 

přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. ř. či jeho části. K 

přípustnosti dovolání nepostačuje ani vymezení jednotlivých dovolacích námitek, aniž by společně s nimi 

byla vymezena otázka přípustnosti dovolání, neboť dovolací řízení nemá být bezbřehým přezkumem, v 

němž procesní aktivitu stran nahrazuje soud. Otázku přípustnosti dovolání si není oprávněn vymezit sám 

dovolací soud, neboť tím by narušil zásady, na nichž spočívá dovolací řízení, zejména zásadu dispoziční a 

zásadu rovnosti účastníků řízení. Z judikatury Ústavního soudu se potom podává, že pokud občanský 

soudní řád vyžaduje a Nejvyšší soud posuzuje splnění zákonem stanovených formálních náležitostí 

dovolání, nejedná se o přepjatý formalismus, ale o zákonem stanovený postup.“ Obdobně tedy Usnesení 

Ústavního soudu ze dne 12. února 2015, sp. zn. II. ÚS 2716/13: „Náležitosti dovolání a následky plynoucí 

z jejich nedodržení jsou tedy v občanském soudním řádu stanoveny zcela jasně. Účastníkovi řízení 

podávajícímu dovolání proto nemohou při zachování minimální míry obezřetnosti vzniknout pochybnosti 

o tom, co má v dovolání uvést. Odmítnutí dovolání, které tyto požadavky nesplní, není formalismem, nýbrž 

logickým důsledkem nesplnění zákonem stanovených požadavků.“ 
172

 Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2016, sp. zn. II. ÚS 849/16. 
173

 Nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2017, sp. zn. II. ÚS 1966/2016: „Je zřejmé, že k efektivnímu 

vyčerpání dovolání nedojde, bude-li podáno vadně, tedy aniž by obsahovalo zákonem stanovené 

náležitosti, jež jsou uvedeny v § 241a odst. 2 a 3 občanského soudního řádu, nebo když bude nepřípustné 

z některého z důvodu uvedeného v § 238 občanského soudního řádu. Podmínka efektivního vyčerpání 

dovolání naopak bude splněna, jestliže bude důvod jeho odmítnutí spočívat v tom, že nejsou dány 
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posouzení splnění předpokladů přípustnosti podle § 237 OSŘ již vlastně meritorním (či 

kvazimeritorním
174

) posouzením dovolání, které závisí na volném uvážení dovolacího 

soudu. Nejvyšší soud by však neměl (i podle Ústavního soudu) dovolání, které sice 

splňuje předpoklady přípustnosti i dovolací důvod, ale s právním názorem v něm 

obsaženým dovolací soud nesouhlasí (např. dovolatelem předestřená otázka nebyla 

podle NS posouzena v rozporu s ustálenou praxí), odmítnout pro nesplnění náležitostí 

dle § 241a odst. 2 a 3 OSŘ.  

Konkrétní předpoklad přípustnosti nemusí být uveden výslovně (není nezbytné 

použít uvozující formulaci zákonného ustanovení), je dostatečné, pokud lze z dovolání 

jako celku (tedy relevantní údaje mohou být formulovány v kterékoli části dovolání) 

určit bez jakýchkoli pochyb, který z předpokladů přípustnosti má být podle dovolatele 

naplněn.
175

 Navíc, Ústavní soud vyjádřil i velice důležitý názor, který by měl brát NS 

v úvahu při výkladu a aplikaci podmínek přípustnosti dovolání, a to že dovolatel bude 

                                                                                                                                               
předpoklady přípustnosti dovolání podle § 237 občanského soudního řádu. S ohledem na jejich vymezení 

je totiž posouzení těchto předpokladů v podstatě meritorním posouzením dovolání, jehož výsledek nemůže 

dovolatel předem znát. Za této situace tak odmítnutí dovolání pro nepřípustnost nelze vykládat jinak, než 

jako závisející na uvážení dovolacího soudu. Ustanovení § 72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu pro tento 

případ zároveň vylučuje, aby mělo takovéto odmítnutí dovolání jakékoliv negativní důsledky ve vztahu k 

dovolateli z hlediska jeho možnosti domoci se přezkumu rozhodnutí odvolacího soudu ze strany 

Ústavního soudu. Již samotným posouzením dovolání jako nepřípustného z důvodu nesplnění 

předpokladů přípustnosti dovolání podle § 237 občanského soudního řádu, jestliže dovolací soud nemá 

pochybnost o správnosti rozhodnutí odvolacího soudu a tento svůj závěr náležitě odůvodní, je z hlediska 

ochrany práv dovolatele naplněn účel dovolání. Zmíněných možných negativních důsledků si při své 

rozhodovací činnosti musí být dovolací soud vědom. Tento soud je při svém rozhodování - stejně jako 

jakýkoliv jiný orgán veřejné moci - vázán ústavním pořádkem a musí upřednostnit takový výklad zákonné 

úpravy řízení před ním, který dbá ústavně zaručených práv a svobod. To znamená, že i když dovolatel 

podle názoru dovolacího soudu nesprávně posoudí, zda se jím předestřený dovolací důvod či otázka, od 

níž se má odvíjet přípustnost dovolání, týká právního posouzení věci, toto pochybení s ohledem na 

nejednoznačnost rozhraničení právních a skutkových otázek nesmí mít vůči němu takové následky, že se 

proti rozhodnutí odvolacího soudu již nebude moci bránit prostřednictvím ústavní stížnosti. Dovolací 

soud musí za současné zákonné úpravy provést uvedené hodnocení v rámci posouzení splnění 

předpokladů přípustnosti dovolání podle § 237 občanského soudního řádu, a nikoliv již při posuzování 

jeho obsahových náležitostí podle § 241a odst. 2 a 3 občanského soudního řádu. V posledně uvedeném 

případě posuzuje splnění předmětných obsahových náležitostí pouze z toho hlediska, zda dovolatel jasně 

a určitě uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, a zda vymezil dovolací důvod, 

nikoliv zda dovolatelem předestřená právní otázka či právní posouzení nejsou ve své podstatě pouhou 

polemikou se skutkovými zjištěními.“ 
174

 Stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16. 
175

 Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2017, sp. zn. I. ÚS 2135/2016: „Ústavní soud také ve svých 

rozhodnutích konstatoval, že zákon nestanoví konkrétní způsob, jakým má být v dovolání uvedeno, v čem 

dovolatel spatřuje naplnění předpokladů přípustnosti dovolání. Tyto skutečnosti z něj musí být seznatelné, 

mohou však být vyjádřeny v kterékoliv jeho části (např. nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1966/16 ze 

dne 15. 3. 2017). Není proto nezbytně nutné, aby dovolatel výslovně použil určitou uvozující formulaci, z 

níž by vyplynulo, že se zabývá otázkou přípustnosti dovolání. Tento údaj může být v dovolání formulován 

v jakékoliv jeho části a může mít jakoukoliv formu, jestliže z ní bude jednoznačně vyplývat, v čem 

dovolatel naplnění podmínek dovolání spatřuje. Jinými slovy, při posuzování obsahových náležitostí 

nesmí Nejvyšší soud postupovat přepjatě formalisticky a odmítnout dovolání jen z toho důvodu, že 

dovolatel určitou náležitost nevyjádřil zcela pregnantně.“ 
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vždy sledovat ochranu svých subjektivních práv, což je nutné vzít v potaz i tam, kde 

zákonodárce sledoval účelem řízení sjednocování judikatury.
176

  

Jak je výstižně uvedeno v odborné literatuře
177

, je určitou výhodou pro 

dovolatele skutečnost, že pro přípustnost dovolání není podstatné, zdali dovolatel 

„vybral“ ten správný předpoklad přípustnosti, dovolací soud totiž sám posoudí, který 

z předpokladů přípustnost skutečně založí (bez ohledu na to, který uvede přímo 

dovolatel). Dovolatelé si však někdy zdánlivě zjednodušují situaci ohledně specifikace 

předpokladů přípustnosti odkazem na ustanovení § 237 OSŘ jako celku. Předpoklady 

přípustnosti jsou však ve vzájemném rozporu (zejména s předpokladem – právní otázka, 

která dosud nebyla v rozhodování Nejvyššího soudu vyřešena). Petr Vojtek
178

 k tomu 

dále doplňuje, že odcitoval-li dovolatel ustanovení § 237 OSŘ a ze zbytku podání není 

zřejmé, který předpoklad je však podle dovolatele naplněn, a z jakého důvodu, trpí 

takové dovolání vadou v nedostatečném vymezení předpokladů přípustnosti a takové 

dovolání by mělo být odmítnuto.   

Předpoklad přípustnosti podle § 237 OSŘ musí být, jak uvádí Karel 

Svoboda
179

, v dovolání rovněž opřen o dovolací důvod ve smyslu § 241a odst. 1 a 3 

OSŘ, tedy by měl dovolatel uvést právní otázku, která nebyla ze strany odvolacího 

soudu dle dovolatele správně vyřešena, a dále uvést, v čem spočívá nesprávnost tohoto 

právního posouzení. Jedná se sice o dvě samostatné náležitosti dovolání, ovšem u 

každého dovolacího důvodu musí být zřejmé, jaký se k němu vztahuje předpoklad 

přípustnosti. Pokud by u některého dovolacího důvodu takový předpoklad chyběl, bude 

dovolání projednatelné pouze ve vztahu k těm dovolacím důvodům, u nichž je 

předpoklad přípustnosti řádně vymezen. 

                                                 
176

 Nález Ústavního soudu ze dne 10. května 2005, sp. zn. IV. ÚS 128/05: „Dovolací soud si musí být při 

výkladu a aplikaci podmínek připuštění dovolání vědom toho, že účastník řízení jím vždy sleduje ochranu 

svých subjektivních práv bez ohledu na to, jaký jiný účel řízení o mimořádném opravném prostředku 

sleduje. Ochranu subjektivních práv proto nelze pouštět ze zřetele ani tam, kde je zákonodárcem 

sledovaným účelem řízení o mimořádném opravném prostředku tzv. sjednocování judikatury. Tento účel 

nemůže převážit nad ochranou subjektivních práv účastníka řízení tak, že se ochrana subjektivního práva 

zcela vyprázdní a tento účastník se stává pouze jakýmsi "dodavatelem materiálu" pro sjednocování 

judikatury, nýbrž je třeba hledat vztah přiměřené rovnováhy mezi omezením práva na přístup k soudu a 

tímto účelem, který současně reprezentuje veřejný zájem, jímž je v daném případě zajištění souladné 

aplikace a interpretace jednoduchého práva obecnými soudy.“ 
177

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 237, s. 189. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
178

 Ibid. 
179

 SVOBODA, Karel, s. 36. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
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Při vymezení předpokladů přípustnosti by měl dovolatel s ohledem na textaci 

zákona uvést i konkrétní judikaturu
180

 (tedy kromě případů, kdy je podle dovolatele 

dovolání přípustné z důvodu, že se jedná o dosud neřešenou právní otázku) Nejvyššího 

soudu, případně Ústavního soudu.
181

  

Ústavní soud podrobil totiž kritice postup Nejvyššího soudu, který považoval 

odkaz na judikaturu Ústavního soudu za nedostatečnou – k tomu Nález Ústavního 

soudu sp. zn. I. ÚS 3507/2016 ze dne 21. prosince 2016: „Pouhá skutečnost, že účastník 

řízení ve svém dovolání neodkáže na konkrétní judikaturu Nejvyššího soudu, nýbrž 

toliko na přiléhavou judikaturu Ústavního soudu, nemůže vést k odmítnutí dovolání pro 

nemožnost pokračování v řízení z důvodu vady. Pokud Nejvyšší soud jen z tohoto 

důvodu dovolání pro vady odmítl, dopustil se tím zásahu do účastníkova práva na 

spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny; nadto Nejvyšší soud nedostál svým 

povinnostem plynoucím z čl. 4 Ústavy, jenž ukládá soudům chránit základní práva a 

svobody, a nerespektoval čl. 89 odst. 2 Ústavy stanovící, že nálezy Ústavního soudu jsou 

závazné pro všechny orgány.“
182

 Ústavní soud dále k uvedenému dodal
183

, že „není 

                                                 
180

 K tomu je vhodné poznamenat, že se nejedná o vadu dovolání, pokud podle Nejvyššího soudu 

citovaná judikatura na daný případ nedopadá (např. Stanovisko Pléna Ústavního soudu ze dne 28. 

listopadu 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16). 
181

 K tomu dále například Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017, sp. zn. I. ÚS 2696/2015: „V 

nálezu sp. zn. II. ÚS 1966/16 ze dne 15. 3. 2017 Ústavní soud uvedl, že jednou z povinných náležitostí 

dovolání je, že v něm musí být uvedeno, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti 

dovolání (což je náležitost odlišná od dovolacího důvodu). Účel tohoto požadavku spočívá v tom, aby se 

advokát dovolatele ještě před podáním dovolání seznámil s relevantní judikaturou Nejvyššího soudu, a 

aby po seznámení se s ní zvážil, zda takovéto dovolání má šanci na úspěch, a tento názor sdělil dovolateli. 

Zákon nestanoví konkrétní způsob, jakým má být v dovolání uvedeno, v čem dovolatel spatřuje splnění 

předpokladů přípustnosti dovolání. Tyto skutečnosti z něj musí být seznatelné, mohou však být vyjádřeny 

v kterékoliv jeho části. To znamená, že dovolatel je ze zákona povinen nejen uvést právní posouzení věci, 

které pokládá za nesprávné (a vyložit, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení, srov. § 241a 

odst. 3 občanského soudního řádu), ale též konfrontovat tuto nesprávnost s dosavadní rozhodovací 

činností Nejvyššího soudu, neboť tomu náleží úkol sjednocovat rozhodovací činnost soudů v civilním 

řízení. Podle toho je dovolatel povinen vymezit, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání 

(§ 241a odst. 2 občanského soudního řádu). Měl by tedy uvést, který z předpokladů vymezených v § 237 

občanského soudního řádu je naplněn a proč. Jinými slovy: dovolatel je povinen jasně uvést, v čem se 

odvolací soud odchýlil od relevantní rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, nebo v čem je relevantní 

rozhodovací praxe Nejvyššího soudu rozporná, nebo v čem je třeba relevantní rozhodovací praxi 

Nejvyššího soudu změnit, nebo zda se jedná o právní otázku Nejvyšším soudem dosud nevyřešenou. 

Případně lze přípustnost dovolání podle okolností vymezit i odkazem na rozhodovací činnost Ústavního 

soudu (srov. např. nález sp. zn. II. ÚS 2000/16 ze dne 6. 12. 2016).“ 
182

 Obdobně Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016, sp. zn. II. ÚS 2000/2016: „Přestože 

vyjádření Nejvyššího soudu k ústavní stížnosti vychází ze zcela správného rozlišení rozdílné působnosti 

Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, nelze přisvědčit Nejvyššímu soudu v jeho závěru, že jakkoli rozpor s 

nálezy Ústavního soudu může zakládat důvodnost dovolání, nemůže jím být odůvodněna jeho přípustnost. 

Ústavní soud je naopak přesvědčen, že námitka dovolatele, že v jeho věci odvolací soud poté, co mu byla 

věc vrácena Ústavním soudem, právní závěry vyslovené ve zrušujícím nálezu nerespektoval, zakládá 

přípustnost dovolání, které tudíž nelze odmítnout formálně z důvodu, že stěžovatel nepodřadil svou 

námitku pod některý z dovolacích důvodů uvedených v § 237 občanského soudního řádu. Nejde primárně 

o začlenění námitek pod některý z tam uvedených důvodů, nýbrž o to, aby dovolatel vzal v úvahu 
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možno přehlížet, že právě prostřednictvím judikatury Ústavního soudu dovolatelé často 

dostatečně specifikují i judikaturu Nejvyššího soudu, což platí právě např. i v otázce 

střetu dobré víry a vlastnického práva v případech nabytí od nevlastníka. V řešení této 

otázky se totiž Ústavní soud a Nejvyšší soud dlouhodobě lišily a tento názorový střet byl 

všeobecně znám; pokud stěžovatelé citovali judikaturu Ústavního soudu k této věci a 

uvedli, že se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe, nemohly vzniknout 

pochybnosti o tom, jaká rozhodnutí Nejvyššího soudu byla dle stěžovatelů v otázce 

vymezení přípustnosti podstatná, byť nebyla konkrétně vyjmenována.“  

Ústavní soud v několika rozhodnutích shrnul, že dovolání bude přípustné i 

tehdy, „jestliže závisí napadené rozhodnutí na vyřešení otázky hmotného nebo 

procesního práva vztahující se k ochraně základních práv a svobod, při jejímž řešení se 

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe Ústavního soudu, jedná se o 

otázku, které dosud nebyla Ústavním soudem vyřešena nebo je dovolacím soudem 

rozhodována rozdílně, anebo je rozhodována dovolacím soudem rozdílně, přestože o ní 

Ústavní soud již rozhodl, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka 

vztahující se k ochraně základních práv a svobod posouzena jinak, není-li o ní dosud 

rozhodnuto vykonatelným rozhodnutím Ústavního soudu“
184

. Ústavní soud tak vlastně 

rozšířil zákonem jasně definované předpoklady přípustnosti dovolání, které jsou 

vztaženy pouze k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. Bylo by tak možné hovořit 

dokonce o nastolení dalšího předpokladu přípustnosti dovolání ze strany Ústavního 

soudu, a nabízí se tak polemika nakolik je Ústavní soud oprávněn „doplňovat“ zákon
185

. 

                                                                                                                                               
judikaturu Nejvyššího soudu k dané věci, vymezil se vůči ní a tuto svoji aktivitu promítl do textu dovolání 

s tím, že uvede, která z podmínek zakládajících přípustnost dovolání je podle něj splněna. Ústavní soud 

má za to, že takový, jinak zcela oprávněný požadavek lze klást pouze na dovolatele, který bude namítat 

nesoulad s judikaturou Nejvyššího soudu. Je však absurdní trvat na tom, aby také dovolatel, v jehož věci 

bylo rozhodnutí odvolacího a dovolacího soudu Ústavním soudem zrušeno, se vymezoval proti judikatuře 

Nejvyššího soudu. Zcela tedy postačí srozumitelná námitka, že rozhodnutí odvolacího soudu 

nerespektovalo závazný právní názor Ústavního soudu.“ 
183

 Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2017, sp. zn. I. ÚS 2135/16. 
184

 Nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2016, sp. zn. III. ÚS 1594/16 nebo Stanovisko pléna 

Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16. Shodně rovněž Nález Ústavního 

soudu ze dne 6. června 2017, sp. zn. I. ÚS 980/17. 

Proti tomu například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. července 2016, sp. zn. 32 Cdo 852/2016: 

„Rozhodnutí Ústavního soudu nejsou ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu v intencích 

ustanovení § 237 o. s. ř.“ Svůj nesouhlas vyjádřil i Ludvík David v Odlišném stanovisku ke Stanovisku 

pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16, podle něho je vymezení 

předpokladu přípustnosti dovolání vymezením se pouze proti ustálené judikatuře Ústavního soudu vlastně 

rozšířením důvodů přípustnosti dovolání, tedy fakticky pátý předpoklad přípustnosti dovolání připojený 

ke čtyřem předchozím. 
185

 Shodně i například Odlišné stanovisko soudce Ludvíka Davida ke Stanovisku pléna Ústavního soudu 

ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16.  
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Ke vztahu mezi Nejvyšším a Ústavním soudem (resp. mezi dovoláním a ústavní 

stížností) je dále pojednáno v části 7 této práce. 

Ústavní soud vytkl Nejvyššímu soudu i příliš formální přístup k hodnocení 

splnění předpokladů přípustnosti – jako například odmítnutí dovolání, v němž dovolatel 

nepoužil čísla jednací relevantních rozhodnutí.
186

 V jiném nálezu
187

 se Ústavní soud 

domníval, že z dovolání je v návaznosti na argumentaci odvolacího soudu patrné, v čem 

dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, přestože tyto výslovně 

neuvedl. 

K jednotlivým předpokladům přípustnosti dovolání (podle § 237 OSŘ) 

Odchýlení se od ustálené rozhodovací praxe 

Ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu se podle literatury
188

 rozumí 

právní otázka, kterou se dovolací soud buď při své rozhodovací činnosti již přímo 

zabýval a vyřešil ji, nebo otázka, kterou se sice Nejvyšší soud dosud přímo nezabýval, 

ale z jeho rozhodnutí je nezpochybnitelné, jakým způsobem má být posouzena. Jak dále 

Karel Svoboda poznamenává
189

, musí se jednat přímo o určitou vyřešenou právní 

otázku, nikoli pouze obdobnou, navíc je nezbytné, aby byla vyřešena bez rozporů (tedy 

                                                 
186

 Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2014, sp. zn. IV. ÚS 1256/14: „Pokud se jedná o první 

variantu, nemůže takový přístup Ústavní soud hodnotit jinak, než přílišně formalistický, mající za 

důsledek zásah do práva dovolatele na spravedlivý proces. Takový požadavek totiž z ust. § 241a odst. 2 

o.s.ř. nevyplývá a dle náhledu Ústavního soudu není racionálního důvodu, proč by údaj o tom, od které 

"ustálené rozhodovací praxe" se řešení v dovolání vymezené právní otázky odvolacím soudem odchyluje, 

nepostačilo vymezit i pouze slovním popisem bez uvedení konkrétní spisové značky nebo značek, jak bylo 

učiněno v případě stěžovatelky. Pokud by platila druhá z uvedených variant a Nejvyšší soud přehlédl část 

argumentace stěžovatelky uvedené v dovolání, jednalo by se o zřejmé a zásadní pochybení Nejvyššího 

soudu, mající za následek neprojednání dovolání.“ 

K tomu na doplnění však v jiném rozhodnutí uvedl Ústavní soud (Nález Ústavního soudu ze dne 3. 

května 2017, sp. zn. I. ÚS 2135/2016), že však nelze splnit tuto obsahovou náležitost dovolání odkazem 

na jakoukoli judikaturu: „Za splnění předmětné obsahové náležitosti na druhou stranu pochopitelně nelze 

považovat jakýkoli odkaz na judikaturu, který se v podání dovolatele objeví. Úlohou dovolacího soudu 

není, aby svým výkladem textu dovolání fakticky doplňoval, jeho náležitosti domýšlel a složitě bádal nad 

tím, které podmínky přípustnosti asi tak považoval dovolatel za naplněné. Povinnost vymezit shledané 

podmínky přípustnosti je v zákoně již více než čtyři roky, daný zákonný požadavek není přehnaně 

komplikovaný a jakékoli nejasnosti lze vyřešit nahlédnutím do judikatury Nejvyššího soudu vztahující se k 

této otázce (viz výše). Stěží si lze představit advokáta či osobu s právním vzděláním, která by při míře 

pečlivosti, jež by odpovídala významu věci předkládané vrcholné soudní instanci, nedokázala formulovat 

dovolání v souladu se zákonnými požadavky.“ 
187

 Nález Ústavního soudu ze dne 19. listopadu 2015, sp. zn. I. ÚS 354/15, v němž Ústavní soud zároveň 

uvedl, že: „To platí i pro dovolací řízení, a tak i Nejvyšší soud je při posuzování náležitostí dovolání 

povinen volit postup vstřícnější k právu účastníka na soudní ochranu. Odmítnutí dovolání pro nedostatek 

náležitostí znamená nezvratné odepření přístupu k dovolacímu soudu a meritorního přezkumu dovolání, 

které lze z pohledu ústavně zaručených práv jednotlivců akceptovat jen v případech podání 

nevyvolávajících žádné pochybnosti o své nedostatečnosti z pohledu základních zákonných náležitostí 

dovolání.“ 
188

 SVOBODA, Karel, s. 34. In: op. cit., poznámka pod čarou 20.  
189

 Ibid.  
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neexistuje následná ustálená rozhodovací praxe
190

, která však řeší tuto právní otázku 

jiným způsobem). Právní otázka musí být podle autora
191

 rovněž vyřešena ve všech 

souvislostech, tedy pro všechny možné alternativy (či eventuality), a to na základě 

posouzení obecných právních závěrů uvedených v rozhodnutí a rovněž ze skutkového 

kontextu. Slovem ustálená je myšlena taková rozhodovací praxe, v níž již byla určitá 

právní otázka vyřešena. Jak dále uvádí Karel Svoboda
192

, není přitom důležité, zdali se 

tak stalo pouze v jediném rozhodnutí, nebo již opakovaně. Jak je již zmíněno výše, 

uvedené je posuzováno k okamžiku vydání rozhodnutí o dovolání (není tedy posuzován 

stav rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k okamžiku vydání dovoláním napadeného 

rozhodnutí odvolacího soudu). Dovolací soud má totiž sjednocovat judikaturu, není tak 

podle Karla Svobody nezbytné vydávat meritorní rozhodnutí (opakující již jednou 

vydané rozhodnutí) v situaci, kdy již v době vydání takového rozhodnutí byla právní 

otázka vyřešena, jen z toho důvodu, že takové rozhodnutí bylo vydáno v době od 

rozhodnutí odvolacího soudu.  

Definice ustálené rozhodovací praxe podle Karla Svobody popsaná výše je 

relativně obsáhlá a tímto pojmem se zabývá z nejrůznějších hledisek. Ze svého pohledu 

se však domnívám, že se nedá souhlasit s tím, že by se za ustálenou rozhodovací praxi 

dalo považovat již jediné rozhodnutí dovolacího soudu. V takovém případě je podle mě 

pouze dovolacím soudem vysloven určitý právní názor, který by však měl být 

minimálně jednou zopakován, aby se dalo hovořit o „ustálení“. Nesouhlasím ani s tím, 

že by se za ustálenou rozhodovací praxi dala považovat právní otázka, kterou se NS 

přímo nezabýval (ale z jeho rozhodnutí je nezpochybnitelné, jakým způsobem má být 

posouzena). Ztotožňuji se však s tvrzením, že by měla být právní otázka vyřešena 

přímo, nedomnívám se už, že by bylo nezbytné, aby byla vyřešena i ve všech 

souvislostech.  

                                                 
190

 Na doplnění k tomu Ibid., s. 35: Za rozhodovací praxi nelze považovat stanoviska Nejvyššího soudu, 

která vydává za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů nižších soudních stupňů nebo i sjednocení 

rozhodovací praxe dvou odlišných kolegií, tedy občanskoprávního a obchodního kolegia a trestního 

kolegia.  
191

 Ibid., s. 34. 
192

 Ibid., s. 34 - 35. 
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V dovolání pak nestačí pouze uvedení, že odvolání je v rozporu s určitým 

konkrétním rozhodnutím Nejvyššího soudu, ale musí z něho být zřejmé, s kterým 

konkrétním právním závěrem odvolacího soudu má být tato judikatura v rozporu.
193

  

Dosud nevyřešená právní otázka 

Tento předpoklad je dle OSŘ vymezen pouze ve vztahu k neexistující 

judikatuře Nejvyššího soudu.
194

 Dovolací důvod bude řádně specifikován, pokud 

dovolatel uvede konkrétní otázku hmotného nebo procesního práva, která dle něho 

dosud nebyla vyřešena dovolacím soudem.
195

 Otázka by měla být podle literatury
196

 

vymezena takovým způsobem, aby odpověď na ni přinesla vyřešení právního problému 

a řešení typové právní situace. Lze očekávat, že právě tento předpoklad bude v současné 

době využíván relativně často, a to s ohledem na nabytí účinnosti „nového“ občanského 

zákoníku nebo zákona o obchodních korporacích.
197

 

Rozdílnost rozhodovací praxe
198

 

Předpoklad přípustnosti bude v tomto případě řádně vymezen, jestliže 

dovolatel odcituje příslušnou část § 237 OSŘ a rovněž uvede konkrétní rozhodnutí 

Nejvyššího soudu, která jsou ve vzájemném rozporu. Dovolací důvod by měl být 

vymezen formulací konkrétní právní otázky, která je řešena rozdílně, s odůvodněním, 

v čem tento rozpor spočívá. Z dovolání musí být rovněž zřejmé (k naplnění legitimace 

k jeho podání), že ze zrušení (změny) rozhodnutí odvolacího soudu může mít dovolatel 

                                                 
193

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013: „Má-li být dovolání 

přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 proto, že napadené rozhodnutí 

závisí na řešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od 

ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, musí být z obsahu dovolání patrno, o kterou otázku 

hmotného nebo procesního práva jde a od které „ustálené rozhodovací praxe“ se řešení této právní 

otázky odvolacím soudem odchyluje.“ 
194

 SVOBODA, Karel, s. 43. In: op. cit., poznámka pod čarou 20: Domnívá-li se tedy dovolatel, že je 

právní závěr odvolacího soudu v rozporu s judikaturou Ústavního soudu (tedy nikoliv Nejvyššího soudu), 

měl by jako předpoklad přípustnosti dovolání uvést buď „odchýlení se od své dosavadní rozhodovací 

praxe“ (pokud sice právní otázka již byla Nejvyšším soudem řešena, ale v rozporu s judikaturou 

Ústavního soudu), nebo „dosud neřešenou právní otázku“ (pokud se touto právní otázkou zabýval jen 

Ústavní soud, nikoliv však Nejvyšší soud). 
195

 K tomu např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013. 
196

 SVOBODA, Karel, s. 42 - 43. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
197

 Již byly například vyloženy Nejvyšším soudem pojmy jako „svévole“ a „škodolibost“, s nimiž v části 

o náhradě za škodu na věci v ceně zvláštní obliby pracuje občanský zákoník. K tomu Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2018, sp. zn. 25 Cdo 992/2018. 
198

 Dle zákona (§ 20 zákona o soudech a soudcích) by situace rozdílného rozhodování v rámci Nejvyššího 

soudu měla být primárně řešena velkým senátem (bez ohledu, zdali na uvedené upozornil např. 

dovolatel), nicméně se takové případy mohou objevit – pak je přípustné dovolání. 
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přímo a objektivně procesní prospěch. Dovolatel však podle literatury
199

 nemusí uvést 

své řešení dané právní otázky.  

Odchýlení se od posouzení již vyřešené právní otázky 

Ke správnému vymezení předpokladu přípustnosti dovolání bude opět 

nezbytné vedle citace příslušné části § 237 OSŘ uvést i konkrétní judikaturu Nejvyššího 

soudu, která má být překonána.
200

 Řádné vymezení tohoto předpokladu musí být 

provedeno ve vztahu k judikatuře Nejvyššího soudu (tedy nikoli například ve smyslu, 

aby byla právní otázka řešená odvolacím soudem posouzena jinak, než ji posoudil 

odvolací soud).
201

 Dovolací důvod pak bude dle literatury
202

 dovolatelem řádně popsán, 

pokud dovolatel uvede konkrétní právní otázku, popíše, jak je dosud řešena Nejvyšším 

soudem, a zdůvodní, proč by mělo být toto řešení přehodnoceno. 

3.3.3 Výjimky z předpokladů přípustnosti podle § 238 OSŘ 

Ze splnění obecných předpokladů přípustnosti dovolání uvedených v 

§ 237 OSŘ jsou v následujícím ustanovení (§ 238 OSŘ
203

) taxativně uvedeny výjimky 

založené jednak na tzv. majetkovém censu, jednak se jedná o případy, u nichž převažuje 

zájem na právní jistotě (tedy aby již nebylo jakkoli ovlivněno pravomocné rozhodnutí, 

jak je poznamenáno v odborné literatuře
204

). Nejedná se však o výjimky aplikovatelné 

na usnesení, v nichž je dovolání přípustné podle § 238a OSŘ. Novelou OSŘ 

                                                 
199

 SVOBODA, Karel, s. 44. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
200

 K tomu např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. října 2016, sp. zn. 22 Cdo 1929/2016. 
201

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. května 2015, sp. zn. 33 Cdo 792/2015. 
202

 SVOBODA, Karel, s. 45. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
203

 Ustanovení § 238 odst. 1 OSŘ: „Dovolání podle § 237 není přípustné 

a) ve věcech upravených v části druhé občanského zákoníku, je-li řízení o nich vedeno podle tohoto 

zákona a nejedná-li se o manželské majetkové právo, 

b) ve věcech upravených zákonem o registrovaném partnerství, je-li řízení o nich vedeno podle tohoto 

zákona, 

c) proti rozsudkům a usnesením, vydaným v řízeních, jejichž předmětem bylo v době vydání rozhodnutí 

obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč, včetně řízení o výkon rozhodnutí 

a exekučního řízení, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k 

příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží, 

d) ve věcech odkladu provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, 

e) proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4, 

f) proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o předběžném opatření, pořádkovém opatření, znalečném 

nebo tlumočném, 

g) proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o žalobě z rušené držby, 

h) proti rozhodnutím v části týkající se výroku o nákladech řízení, 

i) proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o 

povinnosti zaplatit soudní poplatek, 

j) proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce, 

k) proti rozhodnutím, kterými odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc vrátil soudu 

prvního stupně k dalšímu řízení.“ 
204

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 238, s. 190 - 192. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
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provedenou zákonem číslo 404/2012 Sb. došlo k rozšíření výčtu výjimek (uvedených v 

§ 238 OSŘ), a to v návaznosti na rozšíření obecné přípustnosti dovolání podle § 237 

OSŘ. Příliš široce nastavená přípustnost dovolání vedla totiž před účinností novely 

k zahlcení Nejvyššího soudu přezkumem různých procesních rozhodnutí (zejména 

návrhu na osvobození od soudních poplatků či ustanovení zástupce pro řízení). Takové 

spory podle Petra Vojtka
205

 většinou nevedly k řešení podstatných otázek hmotného 

práva a nesplňovaly podstatu činnosti Nejvyššího soudu. Na druhou stranu lze 

polemizovat, nakolik je skutečně v souladu s Ústavou fakt, že jsou ze zákona vyloučena 

z přezkumu některá rozhodnutí pouze na základě paušálního tvrzení, že se nejedná o 

zásadní rozhodnutí. Jako příklad je v literatuře
206

 zmíněna náhrada nákladů řízení, která 

může často ve složitých skutkových otázkách přesáhnout i samotnou částku, o níž je 

řízení vedeno. 

Jednotlivá rozhodnutí, proti nimž není dovolání přípustné (i kdyby byly 

splněny předpoklady přípustnosti podle § 237 OSŘ) jsou řazeny tak, že první dvě 

ustanovení
207

 jsou nejobecnějšího charakteru a mají přednost před všemi následujícími. 

Kromě dvou zmíněných výjimek lze mezi obecné výjimky z přípustnosti zařadit i 

výjimku uvedenou v § 238 odst. 1 písm. c) OSŘ, i ta bude mít aplikační přednost ze 

strany Nejvyššího soudu před následujícími. Tato výjimka je podle Karla Svobody
208

 

založena na sdělení, že Nejvyšší soud nemá řešit údajně protiprávní rozhodnutí 

odvolacího soudu, které mělo relativně malý vliv na práva a povinnosti příslušného 

účastníka. 

Poslední „obecnou“ výjimkou je ustanovení § 238 odst. 1 písm. k) OSŘ. Tato 

výjimka bude mít podle literatury
209

 aplikační přednost před výjimkami uvedenými pod 

                                                 
205

 Ibid. 
206

 HAMULÁKOVÁ, Klára, s. 880 a násl. In: op. cit., poznámka pod čarou 72.  

Na druhou stranu je však nezbytné připustit, že velká část dovolání nesměřovala k řešení významných 

právních otázek s tímto související, ale spíše k přezkumu závěrů odvolacího soudu o účelnosti 

vynaložených nákladů. Rozhodně tím nebyla naplněna jedna ze základních funkcí Nejvyššího soudu jako 

sjednocovatele judikatury, spíše docházelo k řešení konkrétních věcí. V souvislosti s funkcí 

„usměrňování“ judikatury tak může Nejvyšší soud využít například publikování rozhodnutí soudů nižších 

stupňů ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. K tomu například VOJTEK, Petr, Komentář k § 238, 

s. 190 - 192. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
207

 Tedy ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) a b) OSŘ: „a) ve věcech upravených v části druhé občanského 

zákoníku, je-li řízení o nich vedeno podle tohoto zákona a nejedná-li se o manželské majetkové právo,  

b) ve věcech upravených zákonem o registrovaném partnerství, je-li řízení o nich vedeno podle tohoto 

zákona.“ 
208

 SVOBODA, Karel, s. 46 – 47. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
209

 Ibid., s. 47.  
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písm. d) až j), upravuje totiž princip, že Nejvyšší soud má řešit až konečné rozhodnutí 

odvolacího soudu, kterým jsou práva a povinnosti již vyřešena meritorně a definitivně. 

Výjimky uvedené pod písm. d), f) až j) jsou pak dle literatury
210

 vyjádřením 

zásady, že do rozhodnutí předběžné povahy či do rozhodnutí, která pouze prozatímně 

upravují poměry mezi účastníky, není dovolání přípustné, neboť na jejich základě může 

být nevratný zásah do práv a povinností účastníků způsoben pouze výjimečně.  

Podrobněji k výjimce podle § 238 odst. 1 písm. c) OSŘ 

Dovolání není podle této výjimky přípustné proti rozsudkům a usnesením, 

vydaným v řízeních, jejichž předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího 

napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč, včetně řízení o výkon 

rozhodnutí a exekučního řízení, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o 

pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží
211

. Limit částkou 

50.000 Kč se týká i sporů o zaplacení částky v jiné měně než koruna česká, v těchto 

případech se přepočet kurzu provede ke dni vydání rozhodnutí, které je dovoláním 

napadáno.  

I z této výjimky jsou stanoveny výjimky. Finanční limit se totiž neuplatní, 

pokud jde o vztahy ze spotřebitelských smluv (tedy řízení, v nichž se jedná o práva a 

povinnosti mezi podnikatelem a spotřebitelem podle § 1810 a násl. občanského 

zákoníku)
212

 a o pracovněprávní vztahy (tj. řízení, jejichž meritem jsou práva a 

povinnosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem).  

Pro účely omezení přípustnosti dovolání zákon pamatuje i na kvantifikaci 

opětujícího se peněžitého plnění a dále peněžitého plnění na dobu života, na dobu 

                                                 
210

 Ibid., s. 59.  
211

 Ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) OSŘ. 
212

 Podle Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013 však nelze 

peněžité plnění přiznané výrokem o nákladech řízení označit pro účely posouzení přípustnosti dovolání za 

plnění ze vztahu ze spotřebitelské smlouvy, ani když je takový výrok akcesorickým výrokem 

v rozhodnutí, které se takové věci týkalo. Pro úplnost je nezbytné dodat, že se však objevuje i 

komentářová literatura (PUTNA, Mojmír, s. 983. In: op. cit., poznámka pod čarou 38) zastávající pro 

tento případ opačný názor (tedy že specifikum určitého vztahu ovlivňuje i rozhodnutí o nákladech řízení). 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2014, sp. zn. 25 Cdo 2376/2014: Za vztah ze spotřebitelské 

smlouvy nebude považován spor o náhradu škody způsobené porušením zákazu neoprávněného odběru 

elektřiny, přestože byla mezi účastníky uzavřena spotřebitelská smlouva. 

Vztahem ze spotřebitelské smlouvy nebude ani spor o zaplacení směnky, přestože směnka byla vystavena 

k zajištění pohledávky plynoucí ze spotřebitelské smlouvy (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 

prosince 2013, sp. zn. 29 Cdo 3578/2013). 
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neurčitou nebo na dobu určitou delší než 5 let
213

. V prvním případě je pro splnění 

přípustnosti nezbytné, aby součet všech opětujících se plnění přesáhl limit 50.000 Kč. 

Ve druhém případě se limit pro splnění přípustnosti dovolání porovnává s pětinásobkem 

výše ročního plnění.
214

  

 Novelou občanského soudního řádu, zákonem číslo 296/2017 Sb., byla část 

tohoto ustanovení znějící „dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém 

plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč“ nahrazena slovy „rozhodnutí obsahující dovoláním 

napadený výrok bylo vydáno v řízení, jehož předmětem bylo v době vydání rozhodnutí 

peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč“. Formulace je tedy vztažena nikoli k výroku, 

ale k předmětu řízení. Tato změna měla podle důvodové zprávy zejména vyřešit 

přípustnost (resp. nepřípustnost) dovolání proti procesnímu rozhodnutí, které bylo sice 

vydáno v rámci řízení o peněžitém plnění, ale samo výrok o plnění neobsahovalo (např. 

mezitímní rozsudek).
215

 

 Na první pohled jednoduchá právní úprava se může, jak poznamenává Petr 

Vojtek
216

, zkomplikovat v případě tzv. štěpení nároků nebo nároků se samostatným 

skutkovým základem. Před účinností novely tedy rozhodně platilo, že rozhodnutí, 

v němž je rozhodnuto o více samostatných nárocích, je třeba z pohledu přípustnosti 

dovolání zkoumat ve vztahu k jednotlivým účastníkům i jejich nárokům samostatně.
217

 

Zároveň nebylo pochyb o tom, že pokud je ve výroku, proti kterému dovolání směřuje, 

                                                 
213

 Nejvyšší soud před novelou občanského soudního řádu (zákonem číslo 404/2012 Sb.), kterou bylo toto 

upřesnění vloženo, judikoval, že pokud nelze výši peněžitého plnění určit, omezení přípustnosti dovolání 

se neuplatní a dovolání je přípustné – vizte Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. ledna 2006, sp. zn. 21 

Cdo 792/2005. Novela tak měla v tomto směru za cíl omezit přípustnost dovolání (oproti nastavení 

rozhodovací praxe Nejvyššího soudu). 
214

 Ustanovení § 238 odst. 2 OSŘ.  
215

 K této zákonné změně se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 

2018, sp. zn. 25 Cdo 2877/2018: „Za rozhodnou pro posouzení přípustnosti dovolání z hlediska 

finančního limitu je třeba považovat sice výši peněžitého plnění, jež bylo předmětem odvolacího řízení, 

avšak pouze v rozsahu, jenž může být rozhodnutím dovolacího soudu dotčen, tedy, o němž bylo 

rozhodnuto dovoláním napadeným výrokem. I podle důvodové zprávy k zákonu č. 296/2017 Sb., který 

mimo jiné nově formuloval § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., si navrhovaná změna v prvé řadě pomocí 

rozšíření výjimek z jinak široce formulované přípustnosti dovolání klade za cíl odbřemenění dovolacího 

soudu. Ke změnám navrhovaným v písmenu c) odst. 1 důvodová zpráva uvádí, že „ve sporech o peněžitá 

plnění nepřevyšující 50 000 Kč je přípustnost dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu vyloučena jen v 

případech, kdy o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč bylo rozhodnuto dovoláním napadeným 

výrokem. Jinak řečeno, tam, kde předmětem sporu je zaplacení částky nepřevyšující 50 000 Kč, 

nevylučuje ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) přípustnost dovolání proti těm rozhodnutím odvolacího 

soudu, která (ač vydána v rámci takového sporu) nejsou rozhodnutími o peněžitém plnění (např. šlo-li o 

mezitímní rozsudek). Navrhovaná změna má tuto možnost vyloučit.“ Z citované důvodové zprávy nutno 

dovodit, že znění § 238 odst. 1 písm. c) účinné od 30. 9. 2017 znamená zúžení možnosti podání dovolání v 

tzv. „bagatelních věcech“, nikoli její rozšíření.“ 
216

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 238, s. 191 - 192. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
217

 K tomu Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. září 1999, sp. zn. 25 Cdo 2136/99. 
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rozhodováno o více nárocích se samostatným skutkovým základem, ovšem výše 

žádného z nich nepřevyšuje zákonem stanovený limit, není dovolání přípustné (i kdyby 

byl jejich součtem zákonný limit překročen).
218

 Přestože tedy došlo výše zmíněnou 

novelou ke změně tohoto ustanovení a již se limit plnění určuje pro předmět řízení, 

přiklání se nadále literatura
219

 k tomu, že tím však nedošlo ke změně v tom smyslu, že 

by se aktuálně samostatné požadavky sčítaly, limit 50.000 Kč je nadále nezbytné 

zkoumat pro každý ze samostatných nároků zvlášť, resp. není podstatná částka, o níž 

odvolací soud rozhodl, ale výše peněžitého plnění, do níž je podáno dovolání. 

Předmětné ustanovení dále upravuje, že k „příslušenství pohledávky se přitom 

nepřihlíží“. Příslušenstvím pohledávky jsou ve smyslu § 513 občanského zákoníku 

úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. Výše příslušenství je 

z pohledu přípustnosti dovolání dle odborné literatury
220

 relevantní, pokud je takové 

příslušenství žalováno samostatně (z pohledu procesního práva již pak nejde o 

příslušenství, ale o samostatný nárok). 

Novela OSŘ provedená zákonem číslo 296/2017 Sb. postavila na jisto, že se 

limit 50.000 Kč týká i řízení o výkon rozhodnutí a exekučního řízení.
221

 Pro limit 

v exekučním řízení není například relevantní, zdali má exekuční titul základ ve 

spotřebitelském vztahu (exekuční řízení je totiž na nalézacím řízení zcela nezávislé).
222

 

Podle některých autorů
223

 je pro posouzení přípustnosti dovolání rozhodná výše částky, 

pro niž je exekuce nařízena. V odborné literatuře
224

 se však lze setkat i s názorem, že 

pro posouzení přípustnosti dovolání není podstatná výše plnění, která má být 

prostřednictvím exekuce vymožena, ale obsahem exekuce jsou práva povinného, jež 

mají být postižena (například postižení vlastnického práva k nemovité věci, které 

převyšuje částku, pro niž byla exekuce nařízena).
225

 Resp., zmíněný autor
226

 

                                                 
218

 Ibid. 
219

 SVOBODA, Karel, s. 51. In: op. cit., poznámka pod čarou 20 nebo VOJTEK, Petr, Komentář k § 238, 

s. 191 - 192. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 

HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 238, s. 894 - 895. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. Obdobně i 

PAVLIŠ, Tomáš, DEDUCH, Jiří, op. cit., poznámka pod čarou 72. 
220

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 238, s. 894 - 895. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
221

 Lze však říci, že judikatura v té době již byla ohledně této otázky ustálená. Například Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013. 
222

 K tomu například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. července 2016, sp. zn. 20 Cdo 2749/2016 nebo 

HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 238, s. 893 - 894. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
223

 Například: HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 238, s. 893 - 894. In: op. cit., poznámka pod čarou 

72. 
224

 SVOBODA, Karel, s. 55. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
225

 Tak dovodil i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí vydaném ještě před účinností zákona číslo 296/2017 

Sb. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. května 2017, sp. zn. 20 Cdo 1616/2017: „Skutečnost, že 
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k uvedenému uzavírá, že pojetí předmětu exekuce je nezbytné chápat dvojím způsobem. 

Za prvé, v řízeních, jimiž se přímo nezasahuje do majetku povinného, nebude dovolání 

přípustné, pokud bude předmětem řízení vymožení plnění částky do výše 50.000 Kč. 

V případě, že by však mělo být zasaženo do majetku povinného (který může mít 

hodnotu nad 50.000 Kč), bude dovolání přípustné, i kdyby nebyla reálně vymáhána 

částka nad zákonem stanovený limit. S tímto názorem lze souhlasit, neboť by měl být 

umožněn přezkum dovolacím soudem v závažných případech (kdy má být zasahováno 

do majetku osoby, který bude ve většině případů převyšovat 50.000 Kč), ať už 

představuje výše vymáhané částky jakoukoliv hodnotu. 

Nejvyšší soud v rámci své rozhodovací praxe potvrdil
227

, že se uvedené 

ustanovení uplatní i na „dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno 

usnesení, kterým soud prvního stupně rozhodl o žalobě na obnovu řízení ohledně 

peněžitého plnění nepřevyšujícího 50.000 Kč“.
228

 

Omezení přípustnosti v tzv. bagatelních věcech se uplatní v souladu 

s ustanovením § 238 odst. 3 OSŘ i pro rozhodnutí vydané v řízení o určení pravosti 

nebo výše pohledávky nepřevyšující 50.000 Kč. Jedná se o řízení zahájená na základě 

odporové žaloby, v nichž spor o pravost či výši pohledávky vznikne v probíhajícím 

                                                                                                                                               
předmětem exekuce je jistina ve výši 29 685 Kč s příslušenstvím, v daném případě není důvodem pro 

závěr, že dovolání není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2013, 

protože povinný se domáhá částečného zastavení exekuce prodejem nemovité věci. Předmětem exekuce i v 

její části, v níž má dojít k postižení nemovité věci, je jistina nedosahující částky 50 000 Kč, avšak 

obsahem exekuce v této její části [tedy tím, jaká práva povinného mají být postižena a od čeho se odvíjí 

úvaha o přípustnosti dovolání podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2013], je 

postižení vlastnického práva k nemovité věci (zde domu, objektu bydlení povinného). Skutečnost, že 

dovolání do rozhodnutí odvolacího soudu, která přímo a adresně směřují k postižení nemovité věci jejím 

prodejem, nelze pokládat za nepřípustná jen proto, že předmětem exekuce je částka nepřevyšující 50 000 

Kč, Nejvyšší soud již dříve a opakovaně zdůraznil, když shledal, že dovolání je přípustné do rozhodnutí 

odvolacího soudu o rozvrhu výtěžku z prodeje nemovité věci (například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

6. 9. 2016, sp. zn. 20 Cdo 2333/2016, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2017, sp. zn. 20 Cdo 

630/2017), nebo do usnesení o příklepu (např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2017, sp. zn. 20 

Cdo 154/2017). Totéž musí platit i při posouzení přípustnosti dovolání do usnesení o návrhu na částečné 

zastavení exekuce prodejem nemovité věci, má-li být důvodem pro částečné zastavení exekuce to, zda jsou 

či nejsou splněny předpoklady v pokračování exekuce jejím prodejem.“ 
226

 SVOBODA, Karel, s. 56. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
227

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2016, sp. zn. 29 Cdo 2194/2016. 
228

 Podle autora (SVOBODA, Karel, s. 58. In: op. cit., poznámka pod čarou 20) však novelou občanského 

soudního řádu (zákonem č. 296/2017 Sb.) bylo zdůrazněno, že se limit uplatní pro řízení o výkon 

rozhodnutí a v exekučním řízení. O obnově řízení se však výslovně v daném ustanovení nehovoří. Dospěl 

proto k závěru, že se uvedený limit na řízení o obnově řízení vztahovat vůbec nebude a v obecné rovině 

jsou dovolání do takových rozhodnutí přípustná. 

Je pravda, že novela byla přijata až po citovaném rozhodnutí Nejvyššího soudu. Na druhou stranu si však 

nejsem zcela jistá, že jejím cílem bylo nezahrnout obnovu řízení do této výjimky. Spíše bych se přikláněla 

k tomu, že se tato výjimka uplatní. 
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exekučním, vykonávacím či insolvenčním řízení. Gramatickým výkladem se však dle 

literatury
229

 toto ustanovení netýká sporů o pořadí pohledávky.  

3.3.4 Odůvodnění nepřípustnosti dovolání (zejména s ohledem na 

judikaturu Ústavního soudu) 

V souladu s ustanovením § 243f odst. 3 OSŘ by měl Nejvyšší soud při 

odmítnutí dovolání pro jeho nepřípustnost aspoň stručně uvést, proč je dovolání 

nepřípustné, rozhodnutí o náhradě nákladů však odůvodněno být nemusí.
230

 

K odůvodnění dovolání se však v rámci své judikatury vyjádřil již mnohokrát i Ústavní 

soud, který se zabýval zejména rozsahem odůvodnění dovolání a svými rozhodnutími 

de facto zpřísnil zákonné povinnosti Nejvyššího soudu v této souvislosti.
231

  

Podle Ústavního soudu
232

 se totiž soud nesmí ve svém odůvodnění omezit 

pouze na citaci zákona, i kdyby doplněnou odkazem na judikaturu, ale vysvětlení by 

mělo být individualizováno na konkrétní projednávaný případ: „Odůvodnění usnesení 

Nejvyššího soudu odmítající podané dovolání pro nepřípustnost proto musí splňovat 

požadavky předvídatelnosti a srozumitelnosti, kdy z něj musí být dostatečně patrno, na 

základě jakých důvodů dospěl k závěru o jeho nepřípustnosti. To neznamená, že takové 

odůvodnění má být podrobné či obsáhlé, jelikož podle ustanovení § 243f odst. 3 o. s. ř. 

platí, že v odmítacím usnesení soud „stručně uvede, proč je dovolání opožděné, 

nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení“. Postačuje 

proto stručné vysvětlení, z jakého důvodu se soud nebude zabývat dovoláním meritorně. 

                                                 
229

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 238, s. 893 - 894. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
230

 Nejvyšší soud měl možnost neodůvodnit vůbec usnesení odmítající nenárokové dovolání. Podle § 243 

odst. 2 OSŘ platilo, že: „Usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným 

podle § 237 odst. 1 písm. c) nebo podle obdobného užití tohoto ustanovení (§ 238 a 238a), nemusí být 

odůvodněno. Totéž platí, bylo-li dovolání odmítnuto podle § 243b odst. 1.“ 

Tato možnost však byla Nálezem Ústavního soudu ze dne 11. února 2004, sp. zn. Pl. ÚS 1/03 zrušena 

(promítnutým do OSŘ na základě zákona číslo 153/2004 Sb.).  

K tomu rovněž v kapitole 6.1 této práce. 
231

 Například podle Zdeňka Kühna (KÜHN, Zdeněk, op. cit., poznámka pod čarou 68) představuje 

možnost neodůvodnit své rozhodnutí problém pouze v situaci, kdy neexistují předchozí rozhodnutí 

nižších soudů. Argumentuje i postupem Evropského soudu pro lidská práva, který se v judikatuře nikdy 

nevyslovil proti neodůvodnění rozhodnutí vrcholným soudním orgánem při odmítnutí opravného 

prostředku. Navíc, podle něho tlak Ústavního soudu na odůvodnění dovolání vede k neefektivnosti české 

justice a trojinstančnosti soudního řízení. 
232

 Nález Ústavního soudu ze dne 1. října 2015, sp. zn. II. ÚS 1257/2015 a v něm je dále uvedeno: „Pokud 

by se však rozhodnutí soudu omezovalo pouze na odkaz na zákonnou úpravu a apodiktické konstatování, 

že podaný mimořádný opravný prostředek je nepřípustný, došlo by k nežádoucí situaci, kdy soud vlastně 

zcela pomine svoji povinnost transparentně a srozumitelně vykládat právo, neboť je vlastně pouze 

aplikuje. Tím se však zcela vyhýbá zmíněné komunikaci s účastníky řízení a namísto toho se staví do 

pozice vrchnostenského orgánu, který si je sice dobře vědom, jak správně rozhodnout, nicméně necítí 

potřebu to sdělovat někomu jinému. Takovýto postoj se však zcela vymyká podstatě soudní moci, kterou je 

podle Ústavy především ochrana základních práv a svobod (čl. 4), a také jejím funkcím, k nimž patří 

především povinnost soudů poskytovat ochranu právům zákonem stanoveným způsobem (čl. 90 Ústavy).“ 
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Toto vysvětlení se však nesmí omezit na pouhou citaci zákona, případně doplněnou 

odkazem na některé judikáty, obsahující však toliko obecný výklad přípustnosti dovolání 

bez jakéhokoliv náznaku individualizace na projednávaný případ. Rozhodovací činnost 

soudů totiž spočívá v interpretaci a aplikaci právních norem a jedná se i o určitou 

formu komunikace mezi soudem na straně jedné, vykonávajícím veřejnou službu, a 

účastníky řízení a koneckonců i celou veřejností na straně druhé.“.
233

  

Ústavní soud však zároveň připustil, že se Nejvyšší soud nemusí vypořádat 

jednotlivě s každým konkrétním judikátem citovaným stěžovatelem, kdy se většina 

takových judikátů věnuje pouze obecným parametrům bez vazby na souzený případ.
234

  

                                                 
233

 K tomu dále například Nález Ústavního soudu ze dne 17. srpna 2016, sp. zn. I. ÚS 2936/2015: 

„Konstatuje-li dovolací soud, že se nebude dovoláním meritorně zabývat, neboť předestřená právní 

otázka již byla v jeho judikatuře vyřešena, avšak odkáže pouze na rozhodnutí, ze kterých řešení dovolací 

otázky nevyplývá, přičemž neuvede žádnou další argumentaci podporující jeho závěr o nepřípustnosti 

dovolání, je jeho usnesení o odmítnutí dovolání nedostatečně odůvodněné a nepřezkoumatelné.“ 

Obdobně podrobil Ústavní soud (Nález Ústavního soudu ze dne 24. října 2016, sp. zn. I. ÚS 700/2016) 

kritice i rozhodnutí Nejvyššího soudu o odmítnutí dovolání pro nepřípustnost (bylo-li dovolání založeno 

na řešení otázky hmotného nebo procesního práva, která má být posouzena jinak), přičemž „Nejvyšší soud 

v odůvodnění pouze odkázal na dosavadní judikaturu významnou pro rozhodnutí posuzované věci, aniž by 

zdůvodnil, proč jsou v ní prezentované závěry správné, resp. proč nejsou správné závěry stěžovatele o 

nutnosti změny současného přístupu k řešení uvedené otázky, došlo k zásahu do práva stěžovatele na 

spravedlivý proces.“  

Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2016, sp. zn. II. ÚS 849/16: „musí Nejvyššímu soudu vytknout, že 

z odůvodnění napadeného usnesení nelze vůbec seznat, z jakého konkrétního důvodu vlastně dospěl k 

závěru, že dovolání stěžovatelky považuje za nepřípustné. Jak přitom již bylo uvedeno, i odůvodnění 

usnesení Nejvyššího soudu odmítající podané dovolání pro nepřípustnost musí splňovat alespoň 

požadavky předvídatelnosti a srozumitelnosti, kdy z něj musí být dostatečně patrno, na základě jakých 

důvodů dospěl Nejvyšší soud k závěru o nepřípustnosti projednávaného dovolání. Obzvláště za situace, 

kdy podané dovolání náležitosti stanovené zákonem (§ 241a občanského soudního řádu) potenciálně 

obsahuje, což je zcela zjevně i případ stěžovatelky. Ta totiž ve svém dovolání již na počátku výslovně 

uvedla (byť v obecné rovině), v čem spatřuje (v jakém právním závěru) dovolací důvody (nesprávné 

právní posouzení věci), přičemž posléze odkázala na mnohá rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu, se 

kterými měly být vyřčené právní závěry odvolacího soudu v rozporu. I v minimalisticky formulovaném 

odůvodnění napadeného usnesení tedy bylo s ohledem na shora uvedené povinnosti dovolacího soudu 

potřeba uvést, zda tvrzené námitky stěžovatelky, dle nichž bylo rozhodnutí obecného soudu v rozporu s 

předchozí judikaturou Nejvyššího soudu, jsou důvodnými či nikoliv. Přitom nemůže být sporu v tom 

směru, že nepostačuje skutečné důvody pro odmítnutí vyložit teprve ve vyjádření k ústavní stížnosti (jak v 

nyní posuzované věci Nejvyšší soud zřejmě učinil). Nyní posuzovanou věc ostatně nelze z hlediska 

skutkového stavu věci i (a to především!) jeho právního hodnocení (obzvláště pak s přihlédnutím k 

požadavku na dodržení obecné zásady spravedlnosti rozhodování) hodnotit jako bagatelní či 

jednoduchou tak, aby postačil pouhý odkaz na procesní zákonná ustanovení. Tento závěr činí Ústavní 

soud samozřejmě bez toho, že by se jakkoliv hodlal v této fázi řízení vyjadřovat k samotnému předmětu 

řízení a k důvodnosti uplatněného práva stěžovatelkou.“ 
234

 Nález Ústavního soudu ze dne 20. července 2017, sp. zn. I. ÚS 993/2017: „Pokud jde o rozsah 

odůvodnění soudního rozhodnutí, Ústavní soud ve své rozhodovací činnosti ustáleně judikuje, že se 

požaduje přiměřeně dostatečná míra odůvodnění, kdy rozsah této povinnosti se může měnit podle povahy 

rozhodnutí a musí být posuzován ve světle okolností každého případu s tím, že závazek odůvodnit 

rozhodnutí "nemůže být chápán tak, že vyžaduje podrobnou odpověď na každý argument" (viz kupř. 

nálezy ve věcech sp. zn. IV. ÚS 201/04, I. ÚS 729/2000, I. ÚS 116/05 a IV. ÚS 787/06, III. ÚS 961/09). 

Rozsah reakce na konkrétní námitky je tak co do šíře odůvodnění spjat s otázkou hledání míry, případně 

(za podmínek tomu přiměřeného kontextu) i s akceptací odpovědi implicitní. Těmto požadavkům 

napadené usnesení dovolacího soudu ve světle obsahu dovolání podaného předchozím právním 
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Tento názor Ústavního soudu však nepopírá povinnost Nejvyššího soudu 

vymezit ve svém rozhodnutí nosné důvody, které vedly k odmítnutí dovolání pro jeho 

nepřípustnost: „Ústavní soud přitom nikterak nepopírá tvrzení Nejvyššího soudu, že 

judikatura Ústavního soudu a ESLP nevyžaduje, aby soud v odůvodnění rozhodnutí 

odpovídal na každou vznesenou námitku či otázku; stejně tak plně akceptuje, že toto 

platí obzvláště o rozhodnutí dovolacího soudu, jímž se dovolání pro nedostatek 

náležitostí odmítá, které i dle zákona může být jen stručné. Přesto ale musí toto 

rozhodnutí obsahovat nosné důvody, pro které dovolací soud shledal dovolání 

nepřípustným, a nikoliv pouze citaci zákonné úpravy, neboť tento způsob odůvodnění by 

uvedené rozhodnutí činil fakticky nepřezkoumatelným. Ústavní soud ve své nálezové 

judikatuře již dříve uvedl, že zákonem předvídaná "stručnost" může znamenat odkaz na 

příslušné ustanovení zákona pouze ve zcela jednoduchých případech, přičemž v 

případech, kdy subsumpce není jednoznačná, je nezbytné v odůvodnění rozvést právní 

úvahy soudu, a nikoli se spokojit pouze s nicneříkajícím odkazem na zákonná 

ustanovení (viz např. nález sp. zn. III. ÚS 3766/14 ze dne 12. 1. 2016). V opačném 

případě, tj. typicky když Nejvyšší soud např. pouze ocituje ustanovení občanského 

soudního řádu či obecnou judikaturu Nejvyššího soudu vztahující se k přípustnosti 

dovolání, aniž by však odpovídajícím způsobem reagoval na právní argumentaci 

předestřenou dovolatelem, se jedná o odůvodnění nedostatečné a ve své podstatě 

nepřezkoumatelné. Takto se totiž dovolatel fakticky z odůvodnění usnesení Nejvyššího 

soudu vůbec nedozví, z jakých právních důvodů (na základě jakých právních úvah 

dovolacího soudu) bylo jeho podání odmítnuto jako nepřípustné.“
 235

 

Nejvyšší soud by měl rovněž podle Ústavního soudu v případě odmítnutí 

dovolání pro nepřípustnost z důvodu, že je položená právní otázka v souladu s ustálenou 

judikaturou dovolacího soudu, v takovém rozhodnutí odkázat na svá meritorní 

rozhodnutí o dovolání. Nemělo by se však jednat o rozhodnutí, která na primární 

                                                                                                                                               
zástupcem stěžovatelky dostojí. Nejvyšší soud se sice jednotlivě nevypořádal s poukazy stěžovatelky na 

konkrétní judikáty, nelze však přehlédnout, že valná část těchto judikátů se věnuje obecným parametrům 

dohody o přistoupení k závazku (převzetí plnění), základním předpokladům vydání bezdůvodného 

obohacení a otázce personálního propojení při jednání právnické osoby, avšak bez konkrétní vazby na 

souzený případ. Tato vazba je sice v dovolání přítomna, ale nikoli v rovině podřazení zjištěných 

skutkových okolností pod nosné důvody citovaných judikátů, nýbrž v rovině zpochybnění samotných 

skutkových závěrů odvolacího soudu.“ 
235

 Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2016, sp. zn. II. ÚS 849/16. 
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rozhodnutí pouze navazují, ale Nejvyšší soud by měl odkázat na svoji primární 

judikaturu, v níž byl právní problém skutečně řešen.
236

                                                                                                                                                                                     

3.4 Soudní poplatek  

Dovolatel podávající dovolání je povinen zaplatit soudní poplatek. Splnění této 

podmínky zkoumá soud ještě dříve než samotný návrh dovolání. Její nesplnění ani na 

základě výzvy soudu vede k zastavení řízení. Podle některých autorů
237

 se však 

zaplacení soudního poplatku za procesní podmínku považovat nedá, ale jedná se o 

„mimoprocesní požadavek (fiskální) povahy“. 

Povinnost zaplatit soudní poplatek obecně vzniká s podáním dovolání. Výše 

soudního poplatku za dovolání je specifikována v příloze 1 zákona o soudních 

poplatcích, položka 23. Sazba poplatku
238

 je uvedena pevnou částkou a její výše závisí 

na předmětu dovolacího řízení. Je rozlišeno, zdali se jedná o dovolání proti rozhodnutím 

ve věci samé, nebo dovolání proti ostatním rozhodnutím (v prvé řadě proti rozhodnutím 

procesní povahy). Dovolání se týká výjimka z obecného pravidla uvedeného v § 6 odst. 

2 SoudP a v § 6a odst. 2 SoudP
239

, podle níž platí, že „je-li dovolání podáno proti 

jednomu rozhodnutí odvolacího soudu, vybere se poplatek podle bodu 1 písmene d) 

nebo podle bodu 2 této položky pouze jednou“
240

, nebere se tedy v potaz počet různých 

samostatných nároků či procesních otázek.
241

 Rovněž platí, že došlo-li ke zrušení 

rozhodnutí o věci samé v důsledku dovolání, neplatí poplatek za řízení poplatník, který 

ve věci již jednou poplatek zaplatil.
242

 

 Zákonem číslo 296/2017 Sb. byl do § 4 odst. 1 zákona o soudních poplatcích 

doplněn nový vznik poplatkové povinnosti: „uložením povinnosti zaplatit poplatek v 

souvislosti s rozhodnutím soudu o odmítnutí dovolání pro nepřípustnost podle § 238 

občanského soudního řádu“. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že je zaveden princip, 

                                                 
236

 Nález Ústavního soudu ze dne 5. září 2017, sp. zn. II. ÚS 1383/2017. 
237

 MACKOVÁ, Alena, s. 217. In: op. cit., poznámka pod čarou 5. 
238

 Položka 23, přílohy 1 zákona o soudních poplatcích: sazby byly naposledy zvýšeny zákonem číslo 

296/2017 Sb. 
239

 § 6 odst. 2 SoudP: „Je-li v návrhu na zahájení řízení uplatněno více peněžitých plnění, je základem 

procentního poplatku jejich součet. Peněžitá plnění, pro která je stanovena rozdílná sazba poplatku, jsou 

však samostatným základem poplatku.“ 

§ 6a odst. 2 SoudP: „Jsou-li pro řízení podle jeho předmětu stanoveny v sazebníku rozdílné sazby 

poplatku, poplatky podle těchto sazeb se sčítají.“ 
240

 Položka 23, bod 7, příloha 1 zákona o soudních poplatcích. 
241

 Pokud by však bylo dovolání podáno proti rozhodnutí, v němž je více předmětů ve smyslu bodu 1 

písm. a) až c) položky 23, popsaná výjimka se neuplatní. 
242

 § 6a odst. 5 zákona o soudních poplatcích. 



Karolína Černá: Dovolání v civilním procesu 

65 

 

podle kterého se v tomto případě neuplatní osobní osvobození v případech dovolání, 

které bylo podáno i přes zjevnou nepřípustnost. Poplatková povinnost v tomto případě 

vzniká rozhodnutím o odmítnutí dovolání. Tato novela si klade za cíl zejména zabránit 

či omezit podávání zjevně nepřípustných návrhů, kterými byl dovolací soud zbytečně 

zatěžován.
243

  

Zákonem číslo 296/2017 Sb. bylo dále stanoveno, že se soudní poplatek platí i 

za dovolání proti mezitímnímu rozhodnutí i v případě řízení o výkonu rozhodnutí a 

exekučních řízeních (které byly před touto novelou od soudního poplatku osvobozeny). 

O poplatcích za dovolání rozhoduje obecně soud, který rozhodl o věci v prvním 

stupni. Zjistí-li však dovolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o 

dovolání, že poplatek nebyl zaplacen (ve správné výši či vůbec), vyzve dovolatele 

k jeho zaplacení v určité lhůtě usnesením (obsahujícím rovněž poučení o procesních 

důsledcích nezaplacení).
244

 Není-li poplatek zaplacen v této lhůtě dovolacímu soudu, 

dovolací soud řízení po jejím uplynutí zastaví
245

. Dále platí, že je-li poplatek zaplacen 

po marném uplynutí lhůty, k jeho zaplacení se nepřihlíží.
246

  

Pokud jde o osvobození od soudního poplatku, může vycházet přímo ze 

zákona
247

 nebo může být účastníkovi přiznáno na základě rozhodnutí předsedy senátu 

ve smyslu § 138 OSŘ. Zákonem číslo 296/2017 Sb. zrušeno ustanovení § 11 odst. 3 

písm. e) SoudP, jímž bylo stanoveno, že se osvobození od soudního poplatku podle 

ustanovení § 11 odst. 1 (specifikuje řízení ve věcech osvobozených od soudního 

poplatku) a § 11 odst. 2 SoudP (specifikuje osoby osvobozené od soudního poplatku) 

vztahuje (s výjimkou pozůstalostního řízení) i na řízení před dovolacím soudem. 

                                                 
243

 TRNĚNÁ, Klára, s. 103. In: op. cit., poznámka pod čarou 20: Problematická situace by mohla 

vzniknout v případě osob, které jsou osvobozeny od soudního poplatku podle § 138 OSŘ z důvodu jejich 

poměrů, tedy z důvodu nedostatku jejich majetku, ty budou zřejmě obtížně hradit tento soudní poplatek, a 

soudy by tak vlastně mohly být zatíženy ještě více – vymáháním nevymožitelných soudních poplatků. 
244

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 241b, s. 208. In: op. cit., poznámka pod čarou 99: Pokud by nastala 

situace, že v předkládací zprávě (vyhotovené soudem prvního stupně pro dovolací soud) údaj o soudním 

poplatku chybí, dovolací soud spis vrátí tomuto soudu (aniž by jakkoli rozhodoval, považuje totiž takový 

spis za předložený předčasně). 

Pokud by však dovolací soud zjistil, že byly splněny podmínky pro osvobození od soudního poplatku (a 

soud prvního stupně přesto poplatek vybral), pak buď může po vydání rozhodnutí v přípisu, jímž vrací 

spis, upozornit soud prvního stupně, ať takový poplatek vrátí, nebo takto uhrazený poplatek nezahrne do 

nákladů řízení (a dovolateli bude vrácen soudem prvního stupně). 
245

 Již tedy není spis vrácen soudu prvního stupně k provedení takových úkonů. VOJTEK, Petr, Komentář 

k § 241b, s. 208. In: op. cit., poznámka pod čarou 99:  Pokud by však dovolatel teprve v tomto stadiu 

podal žádost o osvobození od soudního poplatku, musí dovolací soud spis předložit soudu prvního stupně 

k rozhodnutí o takové žádosti. 
246

 § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích. Toto ustanovení bylo rovněž upraveno novelou zákona číslo 

296/2017 Sb.  
247

 § 11 zákona o soudních poplatcích. 
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Rozhodnutí o osvobození musí být dle literatury
248

 provedeno speciálně i pro dovolací 

řízení bez ohledu na fakt, zdali byl účastník osvobozen od soudních poplatků 

v předcházejících řízeních. Individuální osvobození od soudního poplatku lze, stejně 

jako v řízeních u soudů nižších stupňů, přiznat fyzickým i právnickým osobám, 

„odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné 

uplatňování nebo bránění práva“
249

. Podle Ústavního soudu
250

 by bylo účastníkovi 

odepřeno právo na spravedlivý proces, „pokud by soud neumožnil stěžovateli zaplatit 

dodatečně soudní poplatek poté, co soud dospěl k závěru, že na jeho straně nejsou dány 

podmínky k osvobození“.
251

 Jak doplňuje odborná literatura
252

, osvobození od soudních 

poplatků nepřechází na právního nástupce účastníka a zaniká smrtí. 

3.5 Náležitosti dovolání 

Dovolání musí v první řadě obsahovat obecné náležitosti uvedené v § 42 odst. 4 

OSŘ. Dále musí být z dovolání zřejmé, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém 

rozsahu se rozhodnutí napadá (tzv. „kvantitativní rozsah“
253

), vymezení důvodu 

dovolání (tzv. „kvalitativní rozsah“
254

), v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů 

přípustnosti dovolání a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh)
255

.   

Rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje, bude specifikováno uvedením 

odvolacího soudu
256

, který takové rozhodnutí vydal, datem vydání a číslem jednacím. 

Rozsahem, v němž se rozhodnutí napadá, je myšleno určení výroku rozhodnutí, proti 

                                                 
248

 TRNĚNÁ, Klára, s. 106. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
249

 § 138 OSŘ. 
250

 Nález Ústavního soudu ze dne 24. srpna 2016, sp. zn. II. ÚS 1138/15. 
251

 Ibid: „Podá-li si účastník návrh na přiznání osvobození od soudních poplatků, je správným postupem 

soudu, pokud tento byť z části tomuto návrhu nechce vyhovět, aby o něm nejprve rozhodl a znovu 

účastníka vyzval k zaplacení soudního poplatku či zbývající částky částečně prominutého soudního 

poplatku, a teprve pokud ani v této lhůtě účastník nezaplatí, může soud usnesením řízení zastavit. Není 

zde důvodu, aby se rozhodování Nejvyššího soudu v souvislosti s osvobozením od poplatku za podané 

dovolání tomuto postupu vymykalo. Ba naopak, vzhledem k tomu, že proti rozhodnutí Nejvyššího soudu v 

této věci není přípustný žádný opravný prostředek dle občanského soudního řádu, je nutno na 

respektování tohoto postupu Nejvyšším soudem trvat o to důrazněji.“ 
252

 TRNĚNÁ, Klára, s. 106. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
253

 Např. VOJTEK, Petr, Komentář k § 241b, s. 209. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
254

 Ibid. 
255

 Ustanovení § 241a odst. 2 OSŘ. Náležitost spočívající ve vymezení předpokladů přípustnosti dovolání 

byla posuzována Ústavním soudem (Stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. 

Pl. ÚS-st. 45/16) a byla shledána konformní s Ústavou ČR.  
256

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 241a, s. 203. In: op. cit., poznámka pod čarou 99: Vzhledem k tomu, že 

je dovolání podle § 237 OSŘ přípustné pouze proti rozhodnutí odvolacího soudu, bude v případě, že 

dovolatel napadne i rozhodnutí soudu prvního stupně a spojí s ním dovolací návrh, takové řízení proti 

tomuto rozhodnutí zastaveno z důvodu funkční nepříslušnosti dovolacího soudu. 
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kterému dovolání směřuje.
257

 Uvedení dovolacího návrhu znamená určení, jak má být 

dovolacím soudem o dovolání rozhodnuto, zdali má Nejvyšší soud rozhodnutí 

odvolacího soudu zrušit nebo změnit. Konečně, dovolatel musí v dovolání vymezit 

předpoklady přípustnosti dovolání (podle § 237 až 238a OSŘ) a dále musí specifikovat 

dovolací důvod.  

Základní náležitosti dovolání (tedy kvalitativní, kvantitativní rozsah a 

zdůvodnění přípustnosti dovolání) lze doplnit
258

 pouze v průběhu trvání lhůty 

k dovolání
259

, přičemž vymezení dovolacího důvodu a rozsah, ve kterém se rozhodnutí 

odvolacího soudu napadá, může dovolatel i měnit pouze po dobu trvání lhůty k podání 

dovolání (a bez souhlasu soudu)
260

. Po uplynutí této lhůty by již dovolací soud 

k takovému podání nepřihlížel. Je však možné již uplatněný dovolací důvod dle 

literatury
261

 upřesnit a rovněž kdykoli během dovolacího řízení měnit dovolací návrh, 

kterým není dovolací soud vázán. Až do právní moci rozhodnutí dovolacího soudu lze 

podle komentářové literatury
262

 zúžit rozsah projednané věci (na základě částečného 

zpětvzetí), je však vyloučeno kvantitativní rozšíření dovolání. 

V dovolání nestačí odkázat na předchozí podání předložená soudu prvního 

stupně či odvolacímu soudu, Nejvyšší soud vychází pouze z textace podaného 

dovolání.
263

  

Podle Ústavního soudu
264

 by měl dovolací soud volit při posuzování splnění 

náležitostí dovolání vstřícný přístup, neboť „odmítnutí dovolání pro nedostatek 

                                                 
257

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 241a, s. 203. In: op. cit., poznámka pod čarou 99: Dovolatel by měl 

věnovat specifikaci výroků pozornost. Pokud by totiž například označil, že napadá rozhodnutí v celém 

rozsahu, ovšem v takovém rozhodnutí by byly obsaženy i výroky v jeho prospěch, dovolací soud by pak 

musel přistoupit k odmítnutí dovolání pro jeho nepřípustnost.  
258

 Odborná literatura (např. HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 241b, s. 917 - 918. In: op. cit., 

poznámka pod čarou 72 nebo SVOBODA, Karel, s. 16. In: op. cit., poznámka pod čarou 20) se však kloní 

k tomu, že tyto náležitosti lze v uvedené lhůtě nejen doplnit, ale rovněž měnit, přestože o změně je 

výslovně hovořeno pouze v souvislosti se změnou vymezení důvodu dovolání a rozsahu, ve kterém je 

rozhodnutí odvolacího soudu napadáno (dle § 242 odst. 4 OSŘ). 
259

 Ustanovení § 241b odst. 3 OSŘ. Při nesplnění podmínky povinného zastoupení bude tato lhůta 

subsidiárně prodloužena do uplynutí lhůty, která byla soudem poskytnuta nezastoupenému dovolateli 

k nápravě tohoto nedostatku. K tomu v podrobnostech v kapitole 3.2.1 o povinném zastoupení.  
260

 Ustanovení § 242 odst. 4 OSŘ. 

 

Pokud by však rozhodnutí odvolacího soudu neobsahovalo řádné poučení (o lhůtě a kde se dovolání 

podává), může být o tyto náležitosti doplněno po dobu trvání lhůty k dovolání dle § 240 odst. 3 OSŘ. 
261

 HAMULÁKOVÁ, Klára, s. 457. In: ŠÍNOVÁ, Renáta a Klára HAMUĽÁKOVÁ. Civilní proces: 

obecná část a sporné řízení. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2020. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-

787-3. VOJTEK, Petr, Komentář k § 242, s. 212. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
262

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 242, s. 921 - 922. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
263

 Ustanovení § 241a odst. 4 OSŘ. Vloženo na základě zákona číslo 404/2012 Sb. Podle důvodové 

zprávy k tomuto zákonu byla totiž taková podání nejasná a nepřehledná. 
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náležitostí znamená nezvratné odepření přístupu k dovolacímu soudu a meritorního 

přezkumu dovolání“. Jak vyplývá z výše uvedeného, správně uvést veškeré náležitosti 

dovolání a zejména řádně vymezit předpoklad přípustnosti dle požadavků Nejvyššího 

soudu může být pro dovolatele skutečně složité, proto by měl být přístup NS opravdu 

„vstřícný“, jak požaduje Ústavní soud, neboť odmítnutím dovolání pro nesplnění 

náležitostí znemožňuje Nejvyšší soud meritorně přezkoumat napadené rozhodnutí (ale 

zároveň tím i není možné přezkoumat toto rozhodnutí ze strany Ústavního soudu). 

Splnění náležitostí dovolání podle představ Nejvyššího soudu lze však ze strany 

dovolatele skutečně jen těžko předvídat. 

V souvislosti s náležitostmi dovolání se nabízí otázka, zdali má soud prvního 

stupně povinnost, resp. je oprávněn, účastníka vyzvat k odstranění vad dovolání 

spočívajících v nedostatečném vymezení předpokladu přípustnosti podle § 237 OSŘ 

nebo dovolacího důvodu a stanovit lhůtu k takovému odstranění? V ustanovení § 243b 

OSŘ je totiž pro dovolací řízení vyloučena aplikace ustanovení § 43 OSŘ
265

. Odborná 

literatura není v řešení této otázky jednotná. Na jednu stranu se lze setkat se striktním 

konstatováním, že se vzhledem k vyloučení použití ustanovení § 43 OSŘ není soud 

prvního stupně oprávněn pokusit odstranit vady dovolání, pro něž nelze v řízení 

pokračovat.
266

 Nutno podotknout, že se jedná o většinový názor. Na druhé straně lze 

však nalézt i zajímavou argumentaci
267

, proč by se mělo ustanovení § 43 OSŘ aspoň 

v určité míře v dovolacím řízení uplatnit, kterou zmiňuji v následujících odstavcích. 

                                                                                                                                               
264

 Nález Ústavního soudu ze dne 19. listopadu 2015, sp. zn. I. ÚS 354/15 a v něm je dále uvedeno: „V 

souladu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod jsou obecné soudy při posuzování podání 

účastníků řízení povinny volit postup vstřícnější k jejich právu na soudní ochranu, respektive právu na 

přístup k soudu. To platí i pro dovolací řízení, a tak i Nejvyšší soud je při posuzování náležitostí dovolání 

povinen volit postup vstřícnější k právu účastníka na soudní ochranu. Odmítnutí dovolání pro nedostatek 

náležitostí znamená nezvratné odepření přístupu k dovolacímu soudu a meritorního přezkumu dovolání, 

které lze z pohledu ústavně zaručených práv jednotlivců akceptovat jen v případech podání 

nevyvolávajících žádné pochybnosti o své nedostatečnosti z pohledu základních zákonných náležitostí 

dovolání.“ 
265

 Ustanovení § 43 odst. 1 OSŘ: „Předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo 

doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo 

neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění 

provést.“ 
266

 Tento názor zaujímají nejnovější publikace komentující ustanovení § 241b OSŘ: VOJTEK, Petr, 

Komentář k § 241b, s. 208. In: op. cit., poznámka pod čarou 99 nebo HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář 

k § 241a a 241b, s. 915 - 917. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. Podle nich je jasně vymezeno, že se 

ustanovení § 43 OSŘ pro odstranění vad dovolání neuplatní a soud prvního stupně není oprávněn se 

pokusit vady odstranit, předloží tedy v tomto případě spis dovolacímu soudu se zprávou, že nelze v řízení 

pokračovat. 

Obdobně též ZAHRADNÍKOVÁ, Radka, s. 358. In: op. cit., poznámka pod čarou 2. 

HAMULÁKOVÁ, Klára, s. 454. In: op. cit., poznámka pod čarou 261.  
267

 SVOBODA, Karel, s. 18 - 22. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
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Zcela minoritní názor připouští sice, že § 243b OSŘ výslovně vylučuje pro 

dovolací řízení užití § 43 OSŘ, na druhou stranu však občanský soudní řád v § 243c 

odst. 1 OSŘ počítá s odstraněním vad v průběhu trvání lhůty k dovolání a dále 

v ustanovení § 241b odst. 1 OSŘ uvádí, že § 209 OSŘ
268

 platí pro dovolání obdobně (v 

něm je přitom odkázáno právě na § 43 OSŘ). Ze systematiky zařazení jednotlivých, na 

první pohled, protichůdných ustanovení § 241b OSŘ a 243b OSŘ autor dovozuje, že se 

§ 241b OSŘ týká úkonů soudu prvního stupně v rámci dovolacího řízení, zatímco 

§ 243b OSŘ části dovolacího řízení již před dovolacím soudem. Lze však i polemizovat 

s možností, zdali není ustanovení § 243b OSŘ v poměru speciality k § 241b OSŘ. Tuto 

možnost však autor vylučuje s odkazem na výše uvedené tvrzení, že každé z příslušných 

ustanovení řeší jinou fázi dovolacího řízení. V praxi lze podle autora jen těžko připustit 

názor, že by soud prvního stupně při zjištění vad podání nevyzval k jejich odstranění. 

Uzavírá tedy, že soud prvního stupně má povinnost vyzvat k odstranění vad podle § 43 

OSŘ. V rámci dovolacího řízení tak nebude podle tohoto názoru ustanovení § 43 OSŘ 

v návaznosti na § 243b OSŘ aplikováno pouze dovolacím soudem, u něhož je vedena 

„druhá fáze“ dovolacího řízení a pro něhož povinnost vyzvat k odstranění vad neplatí.  

S výše uvedeným souvisí podle autora i otázka, jaká lhůta by měla být ve výzvě 

soudu prvního stupně dovolateli k odstranění vad stanovena. Z § 241b odst. 1 OSŘ ve 

spojení s §209 OSŘ by totiž plynulo, že takovou lhůtu určuje předseda senátu soudu 

prvního stupně, aniž byla dána do souvislosti se lhůtou uvedenou v § 241b odst. 3 OSŘ 

(tj. jen v průběhu trvání dovolací lhůty).
269

 Na první pohled se tak podle výše 

rozebraného názoru jedná zdánlivě o dvě protichůdné právní normy, při bližším 

zkoumání lze však dospět k závěru, že vedle sebe mohou fungovat, přičemž použití 

konkrétní z nich závisí na specifických podmínkách každého jednotlivého řízení. Soud 

prvního stupně by totiž měl mít objektivně možnost takovou výzvu účinně uskutečnit, 

což nebude možné v případě, že dovolatel podal dovolání na konci zákonné dovolací 

lhůty. Je na odpovědnosti dovolatele, aby dovolání podal dostatečně včas, že bude mít 

soud prvního stupně možnost vyzvat k odstranění případných vad dovolání. Je nezbytné 

brát v potaz povahu dovolání jako mimořádného opravného prostředku a dát uvedené 

                                                 
268

 Ustanovení § 209 OSŘ: „Předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných 

vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je 

podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se 

zprávou o tom odvolacímu soudu.“ 
269

 Autor (SVOBODA, Karel, s. 18 - 22. In: op. cit., poznámka pod čarou 20) argumentuje i citací Nálezu 

Ústavního soudu ze dne 19. listopadu 2015, sp. zn. III. ÚS 363/2015, o němž je pojednáno v kapitole 

3.2.1 výše. 
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do souvislosti se zájmem na zachování právní moci rozhodnutí odvolacího soudu (a 

právní jistoty účastníků). Pokud však naopak bude dovolání podáno na začátku běhu 

lhůty a soud prvního stupně je objektivně schopen výzvu uskutečnit, měl by tak učinit.  

I přes zajímavou argumentaci se však kloním k názoru většinové odborné 

literatury a domnívám se, že se ustanovení § 43 OSŘ v dovolacím řízení, a to i v části 

dovolacího řízení vedené před soudem prvního stupně, nepoužije. Zákon jasně 

vymezuje, které nedostatky v náležitostech dovolání a v jaké lhůtě mohou být 

odstraněny či upraveny. Navíc, vzhledem k tomu, že dovolání musí být sepsáno 

odborníkem, neměl by to být soud prvního stupně, který bude speciálně k odstranění 

vad (vyjma povinného zastoupení či uhrazení soudního poplatku) vyzývat, ale dovolatel 

sám (resp. prostřednictvím advokáta) by měl podat dovolání bezvadné, případně svou 

chybu sám v zákonem dané lhůtě opravit. Nedomnívám se, že by soudy prvního stupně 

byly dokonce v některých případech schopny určit vady, které v dovolání shledá 

Nejvyšší soud, a tedy dovolatele řádně vyzvat. Nehledě na přetíženost soudů prvního 

stupně. Nález Ústavního soudu
270

, kterým je autorem argumentováno, totiž podle mého 

názoru dopadá na trochu jinou situaci popsanou na konci kapitoly 3.2.1 týkající se 

subsidiarity lhůty k odstranění vady v návaznosti na lhůtu k odstranění nedostatku 

povinného zastoupení určenou na základě volného uvážení soudu prvního stupně. 

Z uvedeného však nelze dovodit, že by bylo obecně na volné úvaze soudu prvního 

stupně poskytnout dovolateli na základě výzvy dodatečnou lhůtu k opravě vad či 

doplnění náležitostí dovolání. I když nelze podle mého názoru podle aktuální právní 

úpravy obecně § 43 OSŘ v dovolacím řízení použít, nedomnívám se, že by taková 

úprava byla správná. Opět tím dochází k potlačení role dovolání jako „ochránce“ 

individuální spravedlnosti, kdy meritorní přezkum napadeného rozhodnutí bude 

v podstatě záviset na schopnosti advokáta, jehož si dovolatel pro sepsání dovolání 

vybral.   

Závěrem k tomuto doplňuji, že byla Ústavnímu soudu předložena ke zrušení část 

ustanovení § 243b ve slovech „§ 43“ a zrušení § 241b odst. 3 věty první pro rozpor 

s ústavně zaručeným právem na soudní ochranu.
271

 V rámci tohoto řízení nebylo 

zpochybňováno, že je v dovolacím řízení vyloučena aplikace § 43 OSŘ, ale byla řešena 

ústavnost tohoto vyloučení. Ústavní soud však dospěl k závěru, že tato ustanovení jsou 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 19. listopadu 2015, sp. zn. III. ÚS 363/2015. 
271

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. března 2019, sp. zn. Pl. ÚS 14/18. 
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ústavně konformní a zjednodušeně řečeno dovodil, že soud prvního stupně není povinen 

obecně vyzvat k odstranění vad dovolání (kromě povinného zastoupení), a to právě 

s ohledem na povinnost dovolatele být v řízení zastoupen odborníkem, který by měl být 

schopen vyhodnotit a sepsat bezvadné dovolání, ve spojení s dostatečně dlouhou 

dvouměsíční lhůtou k podání takového dovolání. Velice zajímavé názory jsou však 

obsaženy i v Odlišném stanovisku
272

, jehož autoři mimo jiné argumentují, že v České 

republice neexistuje specifické odborné vzdělání pro advokáty, kteří jsou oprávněni 

zastupovat klienta před dovolacím soudem, což může být jeden z důvodů, proč nemají 

podání ve většině případů dostatečnou kvalitu. Podle soudců však nelze připustit, aby na 

chyby právních zástupců dopláceli samotní dovolatelé, kteří pak mají jen omezené 

možnosti domoci se náhrady škody po svém právním zástupci. Derogace zmíněných 

ustanovení by podle nich navíc ani nesnížila efektivitu dovolacího řízení (což byl jeden 

z argumentů právní úpravy). Zajímavým srovnáním je i povinnost soudu prvního stupně 

vyzvat k zaplacení soudního poplatku, ovšem nikoliv ohledně vad podaného dovolání.  

  

                                                 
272

 Proti tomu například Odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Vojtěcha Šimíčka, 

Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka. 
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4. DOVOLACÍ DŮVOD 

4.1 Obecně k dovolacímu důvodu 

Vymezení dovolacího důvodu představuje jednu z povinných náležitostí 

dovolání. Na první pohled by se mohlo zdát, že vzhledem k tomu, že je podle současné 

právní úpravy možné podat dovolání pouze z jednoho dovolacího důvodu, bude jeho 

vymezení snadné. V praxi tomu však tak není a vedle nesprávného vymezení 

přípustnosti dovolání patří nesprávné vymezení dovolacího důvodu mezi časté důvody 

odmítnutí dovolání. V této kapitole budou nastíněny možné důvody, proč činí tato 

náležitost dovolatelům potíže, a rovněž pohled judikatury Nejvyššího a Ústavního 

soudu na některé otázky, které mohou v souvislosti s vymezením dovolacího důvodu 

vzniknout. 

Od zavedení institutu žaloby pro zmatečnost do českého právního řádu (na 

základě zákona číslo 30/2000 Sb.) a na základě novely občanského soudního řádu 

provedené zákonem číslo 404/2012 Sb.
273

 je jediným dovolacím důvodem fakt, že 

rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení
274

. Podle 

Nejvyššího soudu
275

 je nesprávným právním posouzením, pokud „odvolací soud 

posoudil věc podle právní normy, která na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo sice 

správně určil právní normu, ale nesprávně ji vyložil, případně ji na daný skutkový stav 

nesprávně aplikoval“. Nesprávným právním posouzením bude dle dovolacího soudu
276

 i 

situace, kdy odvolací soud podřadí skutkové části právní normy jen některé z právně 

významných skutečností a ostatní pomine (hovoří se o tzv. neúplném právním 

posouzení). V každém případě se však vždy musí jednat podle odborné literatury
277

 o 

nesprávné právní posouzení, které má vliv na výrok rozhodnutí odvolacího soudu, proti 

                                                 
273

 Do nabytí účinnosti zákona číslo 404/2012 Sb. byly dovolací důvody upraveny v § 241a odst. 2 a 3 

OSŘ: „(2) Dovolání lze podat jen z těchto důvodů: a) řízení je postiženo vadou, která mohla mít za 

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, b) rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. 

(3) Je-li dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) a b), popřípadě podle obdobného užití těchto 

ustanovení (§ 238 a 238a), lze dovolání podat také z důvodu, že rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, 

které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování.“ 
274

 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. září 1993, sp. zn. 1 Cdo 11/93: „Za nesprávné právní 

posouzení věci ve smyslu ustanovení § 241 odst. 2 písm. d) o. s. ř. [POZNÁMKA: Nyní § 241a odst. 1 

OSŘ] nelze považovat hodnotící závěr odvolacího soudu o učiněných skutkových zjištěních, byť právě ten 

je rozhodující pro aplikaci konkrétního hmotněprávního ustanovení.“ Obdobně rovněž Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 15. září 2010, sp. zn. 22 Cdo 766/2009. 
275

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2001, sp. zn. 29 Cdo 1373/2000 nebo shodně Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 26. června 1997, sp. zn. 2 Cdon 1493/96. 
276

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. září 1998, sp. zn. 2 Cdon 386/97. 
277

 KRČMÁŘ, Zdeněk, s. 1920 - 1921. In: op. cit., poznámka pod čarou 38.  
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němuž dovolání směřuje. Právní normou, podle které odvolací soud věc posoudil (a 

nesprávně), může být jak norma hmotného práva (ve většině případů), tak i procesně 

právní norma. Podrobnosti k této problematice jsou uvedeny v kapitole 4.3.  

Dovolacím důvodem je pak v „širším smyslu“
278

 dle § 241a odst. 3 OSŘ i 

odůvodnění a popis okolností, pro něž se má Nejvyšší soud příslušnou právní otázkou 

zabývat, tedy vysvětlení, v čem je dle dovolatele určité právní posouzení nesprávné.   

Zákonem číslo 296/2017 Sb. byla do ustanovení § 241a odst. 1 OSŘ přidána 

věta, že „dovolání nelze podat z důvodů vad podle § 229 odst. 1
279

, § 229 odst. 2 písm. 

a) a b)
280

 a § 229 odst. 3
281

“. Bylo tak postaveno na jisto, že tyto vady nemohou být 

samostatným dovolacím důvodem. Soud však k těmto vadám podle § 242 odst. 3 OSŘ 

přihlédne (i bez návrhu), výlučně pokud bylo dovolání shledáno jako přípustné.  

Při vymezení dovolacího důvodu není dovolatel oprávněn uvést nové 

skutečnosti či důkazy, dovolací řízení se totiž nemá zabývat skutkovým posouzením 

dané věci provedeným ze strany odvolacího soudu, ale zkoumá rozhodnutí odvolacího 

soudu po právní stránce. K tomu v podrobnostech v kapitole 4.2 této práce. Dovolatel 

není oprávněn poukazovat ani na podání, která učinil za řízení před soudem prvního 

stupně nebo v odvolacím řízení.
282

 Důvod dovolání navíc lze opřít jen o právní otázku, 

která již byla řešena soudem prvního stupně nebo odvolacím soudem a byl na ní založen 
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 SVOBODA, Karel, s. 65. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
279

 Ustanovení § 229 odst. 1 OSŘ: „(1) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout pravomocné 

rozhodnutí soudu prvního stupně nebo odvolacího soudu, kterým bylo řízení skončeno, jestliže a) bylo 

rozhodnuto ve věci, která nenáleží do pravomoci soudů, b) ten, kdo v řízení vystupoval jako účastník, 

neměl způsobilost být účastníkem řízení, c) účastník řízení neměl procesní způsobilost nebo nemohl před 

soudem vystupovat (§ 29 odst. 2) a nebyl řádně zastoupen, d) nebyl podán návrh na zahájení řízení, 

ačkoliv podle zákona ho bylo třeba, e) rozhodoval vyloučený soudce nebo přísedící, f) soud byl nesprávně 

obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, g) bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v 

důsledku trestného činu soudce nebo přísedícího, h) účastníku řízení byl ustanoven opatrovník z důvodu 

neznámého pobytu nebo proto, že se mu nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, ačkoliv k 

takovému opatření nebyly splněny předpoklady.“ 
280

 Ustanovení § 229 odst. 2 písm. a) a b) OSŘ: „(2) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout 

také pravomocný rozsudek soudu prvního stupně nebo odvolacího soudu nebo pravomocné usnesení 

těchto soudů, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, anebo pravomocný platební rozkaz (směnečný a 

šekový platební rozkaz) nebo elektronický platební rozkaz, jestliže a) v téže věci bylo již dříve zahájeno 

řízení, b) v téže věci bylo dříve pravomocně rozhodnuto.“  
281

 Ustanovení § 229 odst. 3 OSŘ: „(3) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout též pravomocný 

rozsudek odvolacího soudu nebo jeho pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, 

jestliže mu byla v průběhu řízení nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před soudem. Totéž 

platí, jde-li o pravomocný rozsudek soudu prvního stupně, proti němuž není odvolání přípustné podle § 

202 odst. 2.“ 
282

 Ustanovení § 241a odst. 4 OSŘ. Toto ustanovení vychází z Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 

dubna 2010, sp. zn. 29 Cdo 4405/2008. 
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z hlediska právního posouzení výrok odvolacího soudu
283

. Dovolání však není 

přípustné, pokud je napadána právní otázka, která už byla pravomocně vyřešena v jiném 

řízení (ohledně níž tedy vlastně odvolací soud žádné závěry nečinil).
284

 

Při sepisování dovolání činí dovolatelům potíže i správné rozlišení mezi 

předpokladem přípustnosti a dovolacím důvodem. V literatuře
285

 lze nalézt následující 

pomůcku pro řádné odlišení: zatímco dovolací důvod má odpovědět „co“ má Nejvyšší 

soud řešit (jakou právní otázku, resp. právní posouzení) a „proč“ (proč je konkrétní 

právní posouzení nesprávné, tedy proč má dovolací soud změnit svoji rozhodovací 

praxi, v čem se odvolací soud odchýlil od ustálené judikatury dovolacího soudu, proč 

dosud nebyla určitá právní otázka vyřešena
286

 nebo proč je určitá právní otázka 

posuzována dovolacím soudem rozdílně). Předpoklad přípustnosti určuje obecný 

procesní důvod (zejména některý z uvedených v § 237 OSŘ), pro který by se měl 

dovolací soud danou věcí zabývat, zároveň je součástí specifikace předpokladu 

přípustnosti i uvedení konkrétní judikatury dovolacího soudu (popis právních závěrů, 

které z této judikatury vychází, však již představuje dovolací důvod v jeho širším 

smyslu).  

Při podání dovolání je rovněž nezbytné správně určit všechny dovolací důvody 

(pokud rozhodnutí odvolacího soudu závisí na více nezávislých důvodech). K tomu 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. března 2015, sp. zn. 23 Cdo 3650/2014: „Protože dovolání může 

být podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné jen tehdy, jde-li o řešení právních otázek, je dovolatel 

oprávněn napadnout rozhodnutí odvolacího soudu pouze z důvodu, že rozhodnutí spočívá na nesprávném 

právním posouzení věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.). Při respektování shora uvedených kritérií nemohou 

přípustnost dovolání založit námitky dovolatelky, že rozhodnutí odvolacího soudu bylo pro žalobkyni 

překvapivé, že odvolací soud opomenul posouzení žalovanou uplatněnou obranu proti žalobnímu nároku, 

že právní závěr odvolacího soudu, že žalovaná „jednala s péčí řádného hospodáře, když (…)“, je v 

nesouladu se skutkovými zjištěními učiněnými soudem prvního stupně (s nimiž se odvolací soud ztotožnil). 

Takováto argumentace žalobkyně totiž nepředstavuje přípustný dovolací důvod podle § 241a odst. 1 o. s. 

ř., podle něhož lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na 

nesprávném právním posouzení věci. (...) je třeba konstatovat, že rozhodnutí odvolacího soudu nestojí na 

posouzení této otázky. Přípustnost dovolání přitom může založit jen taková otázka, na níž výrok 

odvolacího soudu byl z hlediska právního posouzení založen (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 2. 

června 2014, sp. zn. 23 Cdo 4184/2013 veřejnosti dostupné na www.nsoud.cz).“ 
284

 K tomu Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. dubna 2015, sp. zn. 28 Cdo 4029/2013: „Dovolání není 

přípustné, jestliže dovolatel napadá rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím zpochybnění věcné 

správnosti rozhodnutí pozemkového úřadu, když dovozuje, že žalovaní nebyli oprávněnými osobami podle 

restitučních předpisů, neboť nebyli dědici původního vlastníka předmětných nemovitostí. Mimo správního 

soudnictví, resp. řízení podle části páté o. s. ř., nejsou obecné soudy oprávněny přezkoumávat věcnou 

správnost správních aktů.“ 
285

 SVOBODA, Karel, s. 66. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
286

 Ibid., s. 68: Toto vysvětlení může být ze strany dovolatele poskytnuto odůvodněním, proč nelze použít 

na daný případ určitou judikaturu Nejvyššího soudu (uvedením odlišností) nebo uvedením, že vlastně 

žádná relevantní judikatura Nejvyššího soudu nebo Ústavního soudu ve vztahu k danému konkrétnímu 

případu není. 

http://www.nsoud.cz/
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Nejvyšší soud opakovaně judikuje
287

, pokud se rozhodnutí odvolacího soudu zakládá na 

dvou či více na sobě nezávislých důvodech, pak sama okolnost, že jeden z těchto důvodů 

eventuálně neobstojí (ale jiný důvod ano), nemůže mít vliv na správnost závěru 

odvolacího soudu, což podle Nejvyššího soudu má vést k nepřípustnosti dovolaní 

napadajícího pouze jeden z více důvodů rozhodnutí odvolacího soudu. Jinými slovy, 

nezbytnou podmínkou přípustnosti dovolání je v takovém případě, že budou dovoláním 

pokryty všechny tyto dovolací důvody.
288

 Naopak, pokud by dovolání spočívalo na 

jednom důvodu, od něhož by se případně odvíjel důvod další, stačí uvést pouze „hlavní“ 

z nich.
289

 V této souvislosti je nezbytné doplnit, že Ústavní soud vyjádřil své pochyby o 

ústavnosti přístupu Nejvyššího soudu odmítajícího dovolání pro nepřípustnost, pakliže 

jím nejsou napadeny všechny důvody rozhodnutí odvolacího soudu, „a to tím spíše 

pokud by měl být, byť i nikoliv primárně, používán též jako prostředek k regulaci 

vysokého nápadu dovolání k Nejvyššímu soudu“
 290

. Tato námitka Ústavního soudu byla 

však vyřčena jako tzv. obiter dictum. V každém případě by měl být Nejvyšší soud 

obezřetný při hodnocení přípustnosti dovolání, které směřuje proti rozhodnutí 

odvolacího soudu postaveného na více právních důvodech, a věnovat pozornost jejich 

vzájemnému vztahu.  

Oproti vymezení předpokladů přípustnosti je Nejvyšší soud vázán určením 

právní otázky, která byla v dovolání uvedena (tj. právním posouzením, které pokládá za 

nesprávné)
291

, není však vázán jejím řešením (tedy vyložením, v čem nesprávnost 
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 Citováno v Nálezu Ústavního soudu ze dne 19. července 2016, sp. zn. I. ÚS 2804/2015. 
288

 K tomu i Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. května 2016, sp. zn. 32 Cdo 5169/2015. Dále rovněž 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2005, sp. zn. 29 Odo 663/2003: „Spočívá-li rozsudek, jímž 

odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, na posouzení více právních otázek, z nichž každé 

samo o sobě vede k zamítnutí žaloby, není dovolání ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. 

přípustné, jestliže řešení některé z těchto otázek nebylo dovoláním zpochybněno, nebo jestliže ohledně 

některé z těchto otázek není splněna podmínka zásadního právního významu napadeného rozhodnutí ve 

věci samé.“ Uvedené rozhodnutí je použitelné i za současné právní úpravy, ovšem již Nejvyšší soud 

nepřihlíží k zásadnímu právnímu významu.  
289

 Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2016, sp. zn. I. ÚS 2804/2015. 
290

 Ibid. 
291

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. března 2015, sp. zn. 23 Cdo 3650/2014: „Přípustnost dovolání 

proti napadenému rozhodnutí odvolacího soudu by v obecné rovině přicházela v úvahu podle ustanovení 

§ 237 o. s. ř. Dovolací soud je při přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu vázán uplatněným 

dovolacím důvodem (srov. § 242 odst. 3 větu první o. s. ř.); vyplývá z toho mimo jiné, že při zkoumání, 

zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, 

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v 

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně 

anebo která již dovolacím soudem vyřešena byla, ale má být posouzena jinak, a zda je tedy dovolání 

podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné, může posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v 

dovolání označil. Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. není založena již tím, že dovolatel 

tvrdí, že jsou splněna kritéria přípustnosti dovolání obsažená v tomto ustanovení. Přípustnost dovolání 

nastává tehdy, jestliže dovolací soud, který jediný je oprávněn tuto přípustnost zkoumat (srov. § 239 o. s. 
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spočívá) předestřeným ze strany dovolatele. Vymezení důvodu dovolání a rozsah, ve 

kterém se napadá rozhodnutí odvolacího soudu, mohou být ze strany dovolatele 

doplňovány či měněny pouze ve lhůtě k podání dovolání dle § 241b odst. 3 OSŘ, resp. § 

242 odst. 4 OSŘ.
292

 Dovolací soud je jimi vázán. 

4.2 Uvedení nových skutečností a důkazů v dovolacím důvodu 

Zákaz uvedení nových skutečností a důkazů vyplývá přímo ze zákona 

(ustanovení § 241a odst. 6 OSŘ). Pouze výslovně však vyjadřuje, co už je de facto 

uvedeno v § 241a odst. 1 OSŘ - dovolací soud je oprávněn podrobit rozhodnutí 

odvolacího soudu přezkumu pouze z hlediska právního, nezkoumá však již skutková 

zjištění. Ve spojení s ustanovením § 243f odst. 1 OSŘ platí, že do dovolání nelze uvést 

skutečnosti či důkazy, které nastaly až po vyhlášení rozhodnutí odvolacího soudu, proti 

němuž dovolání směřuje (jinými slovy nelze uvést jiná zjištění, než uvedená 

v odůvodnění odvolacího soudu). 

Za novou skutečnost se považuje „okolnost, které hmotné nebo procesní právo 

(je-li dovolacím důvodem údajně nesprávné právní posouzení otázky procesního práva) 

přikládá právní význam a jejíž případná existence by mohla přivodit jiné než dovoláním 

napadané rozhodnutí, na jejíž případné existenci odvolací soud své rozhodnutí vůbec 

nepostavil, a která proto nebyla zohledněna při vydání dovoláním napadeného 

rozhodnutí“.
293

   

Novou skutečností tedy mohou být takové skutkové okolnosti, které nastaly až 

po vydání rozhodnutí odvolacího soudu - ty nelze v dovolání uplatnit obecně dle 

zákona. Za „novou skutečnost“ by však bylo podle literatury
294

 možné považovat i 

skutečnosti, které podle dovolatele existovaly již v době vydání rozhodnutí odvolacího 

                                                                                                                                               
ř.), dospěje k závěru, že kritéria přípustnosti dovolání uvedená v ustanovení § 237 o. s. ř. skutečně 

splněna jsou. 
292

 K tomu například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. února 2017, sen. zn. 29 NSČR 220/2016: 

„tzv. blanketní dovolání může být doplněno o údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se 

rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jen do uplynutí dovolací lhůty (jak ji vymezuje § 240 o. s. ř.). 

Dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzivní) lhůtě určené v § 241b 

odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud odmítne podle § 243c odst. 1 o. s. ř., přičemž nemůže přihlížet ani k 

pozdějšímu doplnění dovolání.“ 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. března 2005, sp. zn. 29 Odo 25/2005: „Lhůta k doplnění tzv. 

blanketního dovolání o dovolací důvody, stanovená v § 241b odst. 3 o. s. ř., je lhůtou zákonnou, jejíž 

zmeškání vede k odmítnutí dovolání; to platí i tehdy, běží-li tato lhůta až do uplynutí lhůty, určené 

dovolateli soudem ke splnění podmínky povinného zastoupení (§ 241 o. s. ř.). Postupem podle § 55 o. s. ř. 

může soud rozhodnout jen o prodloužení lhůty k odstranění nedostatku povinného zastoupení, nikoli o 

prodloužení lhůty k doplnění dovolacích důvodů.“ 
293

 SVOBODA, Karel, s. 73 - 74. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
294

 Ibid., s. 75 - 76.  
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soudu, ale (i) které odvolací soud nezjistil. Tyto okolnosti však nemohou být podrobeny 

přezkumu dovolacím soudem, neboť není oprávněn zabývat se skutkovými okolnostmi, 

které odvolací soud neřešil (a nezaujal na ně tedy ani právní názor)
295

; (ii) kterými se 

odvolací soud nezabýval (nepřikládal jim žádný právní význam) – tato skutečnost je již 

relevantním dovolacím důvodem, takový postup je totiž v rozporu s právní normou, 

kterou měl použít (nebo použil) odvolací soud při právním posouzení věci; (iii) jejichž 

existencí se sice soud zabýval, přisoudil jim i právní význam, ale v rámci volné úvahy 

při hodnocení provedených důkazních prostředků dospěl k závěru, že právní skutečnost 

nebyla prokázána, a že tedy odvolatel neunesl důkazní břemeno. Nejvyšší soud není 

oprávněn jakkoliv zasahovat do volného hodnocení důkazů soudu odvolacího
296

, a proto 

se nejedná o způsobilý dovolací důvod.     

Nejvyšší soud
297

 opakovaně podřadil pod „stav v době vydání napadeného 

rozhodnutí odvolacího soudu“ dle § 243f odst. 1 OSŘ i změnu právní normy. Pokud 

tedy došlo například v době od vydání napadeného rozhodnutí ke zrušení určité právní 

normy, dospěl dovolací soud k závěru, že k takovému zrušení nebude přihlížet právě 

s ohledem na právní stav v době vydání napadeného rozhodnutí. Tento závěr 

Nejvyššího soudu vychází i z ustálené judikatury Ústavního soudu
298

. Někteří autoři
299

 

však s tímto názorem polemizují, neboť podle nich ustanovení § 243f odst. 1 OSŘ 

dopadá na změnu skutkového stavu, nemá však poskytnout „návod“, jaká právní norma 

dopadá na danou situaci. S tímto se však neztotožňuji, dle mého názoru neodpovídá 

argumentace zákonnému znění § 243f odst. 1 OSŘ, v němž se neuvádí „skutkový stav“, 

ale pouze „stav“, který tak může být skutkový i právní, což ostatně odpovídá i 

komentářové literatuře k tomuto ustanovení
300

.  

                                                 
295

 K tomu například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2016, sp. zn. 22 Cdo 5394/2015.  
296

 K tomu například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2016, sp. zn. 23 Cdo 5153/2015: 

„Dovolatelka tak polemizuje se skutkovými závěry soudu nižšího stupně, přičemž současně vytváří své 

vlastní. Uplatňuje tak jiný než přípustný dovolací důvod podle ustanovení § 241a o. s. ř., podle něhož lze 

dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním 

posouzení věci. Nejvyšší soud např. ve svém rozhodnutí ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, 

podotkl, že uplatněním způsobilého dovolacího důvodu dle § 241a odst. 1 o. s. ř. není zpochybnění 

právního posouzení věci, pokud vychází z jiného skutkového stavu než ze kterého vycházel odvolací soud, 

a že samotné hodnocení důkazů odvolacím soudem (opírající se o zásadu volného hodnocení důkazů 

zakotvenou v ustanovení § 132 o. s. ř.) nelze (ani v režimu dovolacího řízení podle občanského soudního 

řádu ve znění účinném od 1. ledna 2013) úspěšně napadnout žádným dovolacím důvodem.“ 
297

 Například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2013, sp. zn. 26 Cdo 2960/2013. 
298

 Nález Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2000, sp. zn. II. ÚS 305/99. 
299

 SVOBODA, Karel, s. 77. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
300

 Např. VOJTEK, Petr, Komentář k § 243f, s. 225. In: op. cit., poznámka pod čarou 99 nebo 

HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243f, s. 940 - 941. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
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Kromě nových skutečností nesmí být dle zákona v dovolání uplatněny ani nové 

důkazy. Tento zákaz platí absolutně. Není tedy podle Karla Svobody
301

 rozhodující, 

zdali se má jednat o nové důkazní prostředky o skutečnostech, které jsou nové, nebo 

jakékoli důkazní prostředky, prostřednictvím nichž má být zjištěn jiný stav věci. 

Uplatnění nových důkazních prostředků jako jediný dovolací důvod povede k odmítnutí 

dovolání.  

Ze zákazu uvádění nových skutečností a důkazů je možné podle Karla 

Svobody
302

 uvést výjimku, která se uplatní v případě, že nelze přičíst dovolateli 

procesní zavinění, že byly nové skutečnosti (důkazy) uvedeny až v dovolacím řízení. 

Dovolání je tedy založeno na porušení ústavně zaručeného práva dovolatele na 

spravedlivý proces, k němuž došlo až před odvolacím soudem, aniž by měl dovolatel 

možnost se bránit. Příkladem může být situace, kdy by odvolací soud nepoučil 

účastníka o jeho povinnosti prokázat podstatnou skutkovou nebo procesní okolnost 

(podle § 118a odst. 1 až 3 OSŘ) a bez uvedeného vydal rozhodnutí nebo neprovedení 

určitého důkazního prostředku v rozporu s procesní normou. Účastník by tak nemohl 

předložit skutečnosti či důkazy ve svůj prospěch. Názory na obdobné situace jsou 

podrobněji rozebrány v následující kapitole 4.3 této práce. 

4.3 Dovolání pro porušení procesního práva (při dovolání proti 

rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé) 

Problematickou otázkou se jeví vymezení dovolacího důvodu ve vztahu 

k porušení procesního práva. Je totiž nezbytné odlišit „vadu řízení“ postavenou na 

ustanovení § 242 odst. 3 OSŘ a „otázku procesního práva“ podle § 237 OSŘ. Podle 

prvního ustanovení se k vadám, které mohly mít vliv na nesprávné rozhodnutí ve věci, a 

ke zmatečnostním vadám přihlíží až ve chvíli, kdy je dovolání shledáno přípustným, 

nejedná se tedy o způsobilý dovolací důvod. V návaznosti na § 237 OSŘ, v němž se 

výslovně hovoří o vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, komentářová 

literatura
303

 vyvozuje, že dovolacím důvodem může být i nesprávné právní posouzení 

procesněprávní normy (dokonce i při podání dovolání proti rozhodnutí ve věci samé
304

). 
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 SVOBODA, Karel, s. 77. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
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 Ibid., s. 77 - 78.  
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 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 241a, s. 911 - 912. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 

Shodně VOJTEK, Petr, Komentář k § 241a, s. 203. In: op. cit., poznámka pod čarou 99: „Půjde tím 

zejména o případy, kdy soud nejenom volí určitý procesní postup, nýbrž i příslušné procesní pravidlo 

výslovně řeší a vykládá tím otázku procesního práva.“ 
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 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 241a, s. 911 - 912. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
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V souvislosti s předchozí „závorkou“ literatura dovozuje
305

, že „nesprávné právní 

posouzení se totiž může týkat i dílčích otázek, které však měly vliv na konečné 

rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé. Dovoláním lze tedy napadnout nejen právní 

závěr odvolacího soudu týkající se bezprostředně předmětu řízení, ale i posouzení 

předběžné otázky, důkazního břemene, vázanosti soudu rozhodnutím jiného orgánu 

apod.“  

K vymezení dovolacího důvodu se ve svých rozhodnutích vyjádřil i Ústavní 

soud, který ho de facto rozšířil, když uvedl, že dovolacím důvodem může být „jakákoliv 

námitka, jejíž podstatou je tvrzení porušení ústavně zaručených základních práv a 

svobod rozhodnutím nebo postupem odvolacího soudu v občanském soudním řízení, je 

uplatnitelná i jako dovolací důvod podle § 241a odst. 1 občanského soudního řádu. 

Výjimku představují pouze ty námitky, k jejichž uplatnění zákon stanoví jiný právní 

prostředek ochrany práva, jako je tomu např. v případě žaloby pro zmatečnost podle § 

229 odst. 1 až 3 občanského soudního řádu“.
306

 Pokud tedy namítne dovolatel 

                                                 
305

 Ibid.  
306

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 28. března 2013, sp. zn. III. ÚS 772/13 a v něm dále: „Ve vztahu k 

ustanovení § 241a odst. 1 občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 404/2012 Sb., dále Ústavní soud 

podotýká, že ačkoliv převzalo dikci § 241a odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu, ve znění účinném 

do 31. prosince 2012, jehož výklad se s ohledem na existenci více dovolacích důvodů omezoval toliko na 

otázky hmotného práva, jeho nové znění je třeba interpretovat šířeji, a to ve spojení s pojmem "otázek 

hmotného nebo procesního práva" podle § 237 občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 404/2012 

Sb. Takto vymezený dovolací důvod se týká nesprávného posouzení věci nejen z hlediska práva hmotného, 

nýbrž též práva procesního, a tudíž zahrnuje i výše uvedené "vady řízení" ve smyslu § 241 odst. 2 písm. a) 

občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2012, je-li s nimi spojena existence 

příslušné právní otázky. Je patrné, že nejde o změnu, která by ve srovnání s právní úpravou dovolání 

přípustného podle § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

zužovala rozsah uplatnitelných dovolacích důvodů. Obdobným způsobem vymezovala jejich rozsah i 

judikatura Ústavního soudu, která vedle účelu tohoto typu dovolání, jímž bylo (a stále je) sjednocování 

judikatury obecných soudů, kladla důraz i na povinnost dovolacího soudu poskytovat jednotlivci ochranu 

jeho základních práv, jež je pro soudní moc jako celek výslovně vyjádřena v čl. 4 Ústavy České republiky 

[srov. např. nález ze dne 18. prosince 2007 sp. zn. II. ÚS 182/05 (N 227/47 SbNU 973)]. Uvedené závěry 

samozřejmě nebrání, aby dovolací soud při posuzování přípustnosti dovolání rozlišoval mezi otázkami 

právními a skutkovými (jak předpokládá samotný § 237 občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 

404/2012 Sb.), jeho odlišný názor na to, zda v dovolání uplatněné argumentaci stran skutkových zjištění 

obecných soudů lze přiznat ústavněprávní relevanci, a tedy zda v konkrétní věci z tohoto důvodu vyvstává 

právní otázka porušení ústavně zaručených základních práv a svobod, ale nesmí být důvodem omezení 

přístupu neúspěšného dovolatele k Ústavnímu soudu. Ústavní soud připomíná, že vzhledem k míře 

uvážení, která je s posouzením těchto otázek nepochybně spojena, resp. složitosti tohoto posouzení, bude 

pro účastníky řízení často nemožné, aby předvídali jeho výsledek (srov. rozsudek Evropského soudu pro 

lidská práva ze dne 12. října 2010 ve věci stížnosti Adamíček proti České republice č. 35836/05). Právě 

tato skutečnost byla nakonec důvodem, pro který Ústavní soud v minulosti přehodnotil svůj původní 

přístup a včasnost ústavní stížnosti proti rozhodnutí odvolacího soudu, jejímuž podání předcházelo 

odmítnutí dovolání pro nepřípustnost z důvodu neuplatnění dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. 

b) nebo § 241a odst. 3 občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2012, začal 

posuzovat podle § 72 odst. 4 občanského soudního řádu [srov. usnesení ze dne 29. března 2011 sp. zn. IV. 

ÚS 3634/10 (U 3/60 SbNU 777), bod 13]. Zbývá dodat, že nabytím účinnosti zákona č. 404/2012 Sb. 
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protiústavnost právních závěrů či postupu odvolacího soudu, došlo tím k naplnění 

dovolacího důvodu spočívajícího v nesprávném právním posouzení.
307

 Důležitým 

názorem uvedeným v citovaném Usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 772/13 (a 

zopakovaném v citovaném Nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3324/15) je zahrnutí 

vad řízení (v původním znění § 241 odst. 2 a) OSŘ ve znění účinném do 31. prosince 

2012) do aktuálního dovolacího důvodu, a to za předpokladu, že je s touto vadou 

spojena existence příslušné právní otázky.  

V návaznosti na výše citované Usnesení ÚS sp. zn. III. ÚS 772/13 Ústavní 

soud
308

 svůj přístup „upravil“ a uvedl: „Jak patrno z obsahu tohoto dovolání, stěžovatel 

                                                                                                                                               
nedošlo k takové změně právního stavu, která by ve vztahu k budoucí praxi cokoliv měnila na důvodnosti 

těchto závěrů.“   

Závěry Ústavního soudu citované ve výše uvedeném usnesení byly potvrzeny i v nálezech Ústavního 

soudu. Např. Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2016, sp. zn. I. ÚS 3324/15, v podrobnostech: 

„Podle čl. 4 Ústavy jsou základní práva a svobody pod ochranou soudní moci. Dovolací řízení se nemůže 

nacházet mimo ústavní rámec ochrany základních práv a pravidel spravedlivého procesu vymezeného 

Úmluvou a Listinou. Nejvyšší soud je tedy povinen v rámci dovolání posoudit, zda nebyla v předchozích 

fázích řízení porušena základní práva dovolatele, včetně jeho práva na spravedlivý proces. Každá 

důvodná námitka porušení ústavních práv je podkladem pro zrušení napadeného rozhodnutí v řízení o 

dovolání. Nejvyšší soud je v této fázi řízení povinen při posuzování příslušného dovolacího důvodu toto 

pravidlo uplatňovat bezvýjimečně a nepřenášet tuto odpovědnost na Ústavní soud. (...) Proto jej Ústavní 

soud uplatňuje právě i v občanskoprávních věcech a opakovaně ve své judikatuře zdůrazňuje, že jakákoliv 

námitka, jejíž podstatou je tvrzení porušení ústavně zaručených základních práv a svobod rozhodnutím 

nebo postupem odvolacího soudu v občanském soudním řízení, je uplatnitelná i jako dovolací důvod 

podle § 241a odst. 1 občanského soudního řádu, tedy že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na 

nesprávném právním posouzení věci. To platí i pro tzv. vady řízení ve smyslu § 241a odst. 2 písm. a) 

občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2012 [usnesení sp. zn. III. ÚS 772/13 ze dne 

28. 3. 2013 (U 5/68 SbNU 541), body 11 a 12; (...)]. (...) Podle Ústavního soudu stěžovatel splnil 

podmínky § 241b odst. 3 občanského soudního řádu. Ve svém dovolání řádně a zcela dostatečně vymezil 

dovolací důvod (porušení práva na spravedlivý proces) a nezbytně z něj vyplývá i přípustnost dovolání, 

neboť porušení základního práva musí být buď v rozporu s dosavadní judikaturou Nejvyššího soudu, nebo 

o věci musí Nejvyšší soud rozhodnout jinak. Navíc v případě stěžovatele je zásadní, že v doplnění 

dovolání odkázal i na judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, se kterou měl být postup krajského 

soudu v rozporu. Tím zcela splnil svou povinnost podle § 241a odst. 2 občanského soudního řádu i 

explicitně.“ K tomu obdobně rovněž Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2016, sp. zn. 849/16.  

Ústavní soud (Nález Ústavního soudu ze dne 25. července 2017, sp. zn. I. ÚS 850/2017) však zároveň 

upřesnil, že uvedené neznamená, že „tato námitka je sama o sobě způsobilá zdůvodnit přípustnost 

dovolání (jako v případě ústavní stížnosti, kdy nemůže namítaná neústavnost zásahu orgánu veřejné moci 

zdůvodnit projednání nepřípustné ústavní stížnosti). Bylo povinností stěžovatele konfrontovat vytýkaná 

protiústavní pochybení obecných soudů se stávající judikaturou Nejvyššího soudu, případně Ústavního 

soudu, neboť jen tak může uvést, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání“. 

V této souvislosti lze upozornit i na nedávný nález Ústavního soudu (Nález Ústavního soudu ze dne 3. 

června 2020, sp. zn. II. ÚS 2310/19), v němž Ústavní soud shrnuje, že ne každá procesní vada řízení před 

soudem je zároveň zásahem do ústavního práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 Listiny. 
307

 Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2016, sp. zn. 849/16: „Jestliže tedy dovolatel namítne 

protiústavnost právních závěrů či postupu odvolacího soudu (což nyní stěžovatelka činila), je tím naplněn 

i dovolací důvod spočívající v tvrzeném nesprávném posouzení věci. Je pak úkolem dovolacího soudu se 

touto argumentací (při odmítnutí dovolání pro nepřípustnost alespoň ve stručné podobě) zabývat a 

vypořádat se s ní.“ 
308

 Nález Ústavního soudu ze dne 26. září 2017, sp. zn. III. ÚS 3717/16 a v něm dále: „Nejvyšší soud je 

vrcholným soudním orgánem, jehož úkolem je rovněž sjednocování výkladu tzv. podústavního práva 

rozhodováním o dovolání, jehož účelem je vyřešení právní otázky hmotného nebo procesního práva. 
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v jeho odůvodnění v čl. IV a VI namítl procesní pochybení, kterých se měl dopustit 

odvolací soud konkrétně tím, že nepostupoval v souladu s ustanovením § 118a odst. 2, § 

118b a § 213 odst. 2 o. s. ř. Podle platné právní úpravy ovšem přípustným dovolacím 

důvodem nejsou ani nesprávné skutkové závěry, ani vady řízení s nimi spojené, jak je 

vymezovala předchozí úprava dovolání [srov. § 241a odst. 2 písm. a), odst. 3 o. s. ř. ve 

znění účinném do 31. 12. 2012]. Aby se určitou procesní vadou mohl/měl za povinnost 

dovolací soud zabývat, musela by být splněna podmínka plynoucí z § 242 odst. 3 o. s. ř., 

případně by taková vada sama musela představovat dovolací důvod, jakožto otázka 

procesního práva, na jejímž vyřešení rozhodnutí odvolacího soudu spočívalo, resp. 

záviselo (srov. § 237 o. s. ř.). Poukazuje-li stěžovatel na usnesení Ústavního soudu sp. 

zn. III. ÚS 772/13, dle kterého je (jakákoliv) námitka založená na tvrzeném porušení 

ústavně zaručených základních práv a svobod, uplatitelná jako dovolací důvod, nelze 

mu bez dalšího přisvědčit. Názor vyjádřený v tomto usnesení nutno chápat jako 

požadavek, aby dovolací soud v souladu s čl. 4 Ústavy příslušná ustanovení občanského 

soudního řádu interpretoval a aplikoval ústavně konformním způsobem. Poskytování 

ochrany základním právům a svobodám však může a musí probíhat podle pravidel 

stanovených zákonem (čl. 36 odst. 4 Listiny), která je součástí právního řádu. 

Neznamená to tedy, že by v takovém případě dovolání bylo "projednatelné", aniž by 

obsahovalo náležitosti stanovené mj. v § 241a o. s. ř., anebo nesplňovalo předpoklady 

jeho přípustnosti podle § 237 o. s. ř.“  

I když lze v judikatuře Nejvyššího soudu nalézt rozhodnutí, která citují závěry 

Ústavního soudu z Usnesení sp. zn. III. ÚS 772/13
309

, představuje však tento přístup 

dovolacího soudu spíše výjimku. Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi opakovaně 

uvádí
310

, že pouze tvrzená vada řízení nemůže sama o sobě založit přípustnost dovolání. 

                                                                                                                                               
Nelze proto požadovat, aby nerespektoval zákonodárcem vymezený účel dovolání jako mimořádného 

opravného prostředku (postup praeter legem). Opačný postup by vedl ke zpochybňování povahy dovolání, 

jak je nyní (od 1. 1. 2013) zakotvena v občanském soudním řádu; ta však spočívá v řešení otázek právní 

povahy a proto způsobilých k zobecnění, normování a opakované aplikaci. Naopak řešení 

individualizovaných skutkových otázek je z povahy věci k zobecnění nezpůsobilé a účel dovolání, jak je 

nyní zakotven, naplnit nemůže.“. 
309

 Např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. listopadu 2019, sp. zn. 20 Cdo 3406/2019 – pro 

zajímavost, předsedou senátu byl JUDr. Karel Svoboda, Ph.D., jehož názory jsou v souvislosti 

s obhajobou uvedeného „přístupu“ v této práci citovány. 

Dále např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. června 2019, sp. zn. 20 Cdo 1567/2019 nebo Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2020, sp. zn. 30 Cdo 3517/2019. 
310

 Například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2016, sp. zn. 23 Cdo 4186/2015: „Část 

dovolání týkající se druhé nastolené právní otázky, jejíž chybné posouzení ze strany odvolacího soudu 

dovolatel spatřuje v nesprávném postupu soudu, jenž měl vést v důsledku až k porušení dovolatelova 

práva na spravedlivý proces, rovněž nezakládá přípustnost dovolání, neboť v něm byl uplatněn jiný 
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Dovolání musí být založeno pouze na dovolacím důvodu uvedeném v § 241a odst. 1 

OSŘ (tedy na základě nesprávného právního posouzení), až teprve poté může dovolací 

soud přihlédnout (i bez jejího uplatnění) i k namítané procesní vadě (v souladu s § 242 

odst. 3 OSŘ). Podle některých rozhodnutí Nejvyššího soudu
311

 byl dokonce „závěr o 

naplnění dovolacího důvodu nesprávného právního posouzení věci argumentací o 

porušení ústavně zaručených práv a svobod rozhodnutím či postupem odvolacího soudu 

překonán později vydaným plenárním stanoviskem Ústavního soudu
312

“. Z uvedeného 

vyplývá, že judikatura Nejvyššího soudu je v tomto ohledu v zásadním rozporu. 

                                                                                                                                               
dovolací důvod, než jaký je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (...) Neprovedení důkazu, který dle 

dovolatele vedl k závažným pochybením a zásahu do procesních práv dovolatele, představuje námitku vad 

řízení. Těmito otázkami se dovolací soud nemohl samostatně zabývat, neboť k otázkám týkajících se vad 

řízení může dovolací soud přihlédnout pouze v případě přípustného dovolání (§ 243 odst. 2 o. s. ř.). 

Samotná tvrzená vada řízení však přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. založit nemůže (srov. usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 19. června 2015 sp. zn. 23 Cdo 248/2015).“ Nebo Usnesení Nejvyššího soudu ze 

dne 19. června 2015, sp. zn. 23 Cdo 248/2015: „Přípustnost dovolání nemůže založit ani námitka, kterou 

dovolatelka uplatňuje vadu řízení (námitka vztahující se k neprovedení určitých důkazů). Podle 

ustanovení § 242 odst. 3 věty druhé o. s. ř. smí dovolací soud k vadám řízení přihlédnout pouze tehdy, je-

li dovolání přípustné. Tento předpoklad však v posuzované věci naplněn není. Podle ustanovení § 241a 

odst. 1 o. s. ř. lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném 

právním posouzení věci. Vada řízení nepředstavuje způsobilý dovolací důvod.“  

Obdobně Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2019, sp. zn. 23 Cdo 1558/2019, které však bylo 

zrušeno Nálezem Ústavního soudu ze dne 3. června 2020, sp. zn. II. ÚS 2310/2019. 

Shodně i KLIMPL, Vít. Nad aktuálními nálezy Ústavního soudu zabývajícími se rozhodováním 

Nejvyššího soudu o civilním dovolání. Právní rozhledy 6/2018, s. 216. 
311

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. června 2020, sp. zn. 28 Cdo 836/2020: „Odkaz dovolatele na 

závěry vyplývající z usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 3. 2013, sp. zn. III. ÚS 772/13, a z nálezu 

Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2017, sp. zn. II. ÚS 3643/15 (o naplnění dovolacího důvodu nesprávného 

právního posouzení věci argumentací o porušení ústavně zaručených práv a svobod rozhodnutím či 

postupem odvolacího soudu) je tak zjevně nepřípadný, neboť dovolatelem připomenuté závěry byly 

precedenčně nadřazeným a časově později přijatým plenárním stanoviskem Ústavního soudu zřetelně 

překonány.“ 

Shodně i Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. února 2018, sp. zn. 22 Cdo 2081/2017: „Bez vlivu na 

závěr o nepřípustnosti dovolání považuje dovolací soud v reakci na připomínku žalobce o tom, že 

jakákoliv námitka, jejíž podstatou je tvrzení o porušení ústavně zaručených základních práv a svobod 

rozhodnutím nebo postupem odvolacího soudu v občanském soudním řízení je uplatnitelná i jako dovolací 

důvod podle§ 241a odst. 1 o. s. ř., za potřebné uvést, že tento závěr vyplývající z usnesení Ústavního 

soudu ze dne 28. 3. 2013, sp. zn. III. ÚS 772/13, byl překonán recentní rozhodovací praxí Ústavního 

soudu (k tomu srovnej nález Ústavního soudu ze dne 26. 9. 2017, sp. zn. III. ÚS 3717/16, body 22. a 23., a 

stanovisko pléna Ústavního soudu ze 28. 11. 2017, sp. zn. Pl. ÚS – st. 45/19, bod 39.). I Ústavní soud 

považuje za ústavně konformní požadavek kladený na dovolatele, který je spojen s podáním dovolání, tj. 

řádně vymezit nejen dovolací důvod (§ 241a odst. 1 o. s. ř.), ale i některý z předpokladů přípustnosti 

dovolání obsažený v § 237 o. s. ř. s tím, že argumentace porušením základních práv a svobod 

nenahrazuje ani vymezení dovolacího důvodu a ani některého z předpokladů přípustnosti dovolání.“ 
312

 Stanovisko Pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. Pl. ÚS – st 45/16. V něm je 

mimo jiné uvedeno: „39. Je potřeba dále zdůraznit, že požadavek uvést, v čem dovolatel spatřuje splnění 

předpokladů přípustnosti dovolání, je odlišný od požadavku na uvedení dovolacího důvodu (§ 241a odst. 

1 a 3 občanského soudního řádu). Vymezení důvodu dovolání je obvykle splněno samotnou právní 

argumentací (§ 241a odst. 3 občanského soudního řádu) a konstatováním, že rozhodnutí odvolacího 

soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Jestliže zákonodárce kromě této argumentace 

požaduje také vyjádření se k relevantní judikatuře Nejvyššího soudu, pak nelze z pouhého vylíčení 

dovolacího důvodu usuzovat, že dovolatel již nemusí plnit požadavek plynoucí z § 241a odst. 2 

občanského soudního řádu. Názor vyjádřený v nálezu sp. zn. I. ÚS 2447/13 ze dne 11. 11. 2013 proto 
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Názory komentářové literatury ohledně toho, že dovolacím důvodem může být 

i nesprávné právní posouzení procesněprávní normy jsou uvedeny v úvodu této 

kapitoly. Některé z nich výslovně připouští tento dovolací důvod i proti rozhodnutí 

odvolacího soudu ve věci samé.
313

 Pokud jde o výše zmíněná soudní rozhodnutí, 

například v publikaci
314

 je doslova citována část rozhodnutí Ústavního soudu (Usnesení 

ÚS sp. zn. III. ÚS 772/13, citace na str. 79 výše) bez jakýchkoli dalších závěrů, resp. 

z uvedeného vyplývá ztotožnění se s tímto názorem Ústavního soudu.
315

 Odborná 

literatura se však k těmto závěrům ÚS vyslovuje i kriticky.
316

   

Ohledně vad uvedených v § 242 odst. 3 (druhá věta) OSŘ pak komentářová 

literatura
317

 zastává názor, že vedle výslovně uvedených zmatečnostních vad nemohou 

být samostatným dovolacím důvodem ani vady, které mohly mít za následek nesprávné 

rozhodnutí ve věci (uvedené v § 242 odst. 3 OSŘ). Lze se však setkat i s názorem 

opačným, který je podle Karla Svobody
318

 založen právě na výše uvedené argumentaci 

Ústavního soudu (zejména v Usnesení sp. zn. III. ÚS 772/13) a na výslovném 

neuvedení „jiných vad, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci“ v § 

241a odst. 1 OSŘ
319

 (kdy novela občanského soudního řádu provedená zákonem číslo 

                                                                                                                                               
neobstojí a ze stejného důvodu neobstojí ani názor, že vymezení, v čem je spatřováno splnění předpokladů 

přípustnosti dovolání, může být zcela nahrazeno pouhou námitkou, že dovoláním napadené rozhodnutí 

porušilo ústavně zaručená práva dovolatele. (...).“ Dále k tomu citace jiné části tohoto stanoviska ÚS 

v poznámce pod čarou 331. 
313

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 241a, s. 911 - 912. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
314

 Ibid. 
315

 S tímto usnesením souhlasí SVOBODA, Karel, s. 81. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
316

 Např. PAVLIŠ, Tomáš, DEDUCH, Jiří, op. cit., poznámka pod čarou 72 (kteří kritizují Usnesení 

Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 772/13), podle nich, pokud řeší odvolací soud při posouzení rozhodnutí 

soudu prvního stupně otázky procesního práva, lze jejich řešení napadnout prostřednictvím dovolacího 

důvodu nesprávného právního posouzení, protože se muselo projevit i do výsledku odvolacího řízení. Jiné 

vady řízení, zmatečnost nebo skutkový omyl, zejména jestliže mají původ v odvolacím řízení, nemohou 

být způsobilým dovolacím důvodem. Je vyloučeno, aby dovolacímu přezkumu byla podrobena otázka, jíž 

by dovolací soud posuzoval vlastně jako soud prvního stupně.  
317

 Např. VOJTEK, Petr, Komentář k § 241a, s. 203. In: op. cit., poznámka pod čarou 99 nebo 

HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 241a, s. 920 - 921. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
318

 SVOBODA, Karel, s. 81 - 83. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
319

 K tomuto závěru se v poslední době částečně přiklonil i soudce Nejvyššího soudu Petr Vojtek, který 

v publikaci VOJTEK, Petr, Komentář k § 242, s. 213. In: op. cit., poznámka pod čarou 99 uvedl: „Tzv. 

jiné vady řízení, které se mohly projevit v samotném rozhodnutí a vést k jeho nesprávnosti, nepředstavují 

jakákoliv pochybení soudu, nýbrž jen taková, jejichž povaha se musela promítnout též do věcné správnosti 

rozhodnutí tak, že bylo rozhodnuto zákonu neodpovídajícím způsobem. Teoreticky nelze vyloučit, že i tzv. 

jiná vada by mohla představovat procesní otázku, šlo-li by o případ dosud neřešený či judikaturou 

neustálený ve smyslu § 237, pokud se soud jejím řešením zabýval a vypořádal se s ní v odůvodnění.“ 

Omezuje však jinou vadu pouze na případy, kdy by se jednalo o dosud neřešený či judikaturou neustálený 

případ ve smyslu § 237 OSŘ, pokud se soud jejím řešením zabýval a vypořádal se s ní v odůvodnění. 

Není ovšem zcela zřejmé, z čeho je toto omezení vyvozeno. 
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296/2017 Sb.
320

 postavila na jisto, že dovolání nelze podat z důvodů zmatečnostních 

vad, jiné vady řízení uvedené v § 242 odst. 3 OSŘ však výslovně uvedeny nejsou). 

Podle tohoto autora je výše nastíněný převažující přístup Nejvyššího soudu dále 

neudržitelný a uzavírá, že vada řízení může založit dovolací důvod, i když je napadeno 

rozhodnutí o hmotném právu. Podle něj je tak třeba „vyložit ustanovení § 242 odst. 3 

OSŘ tak, že právní otázkou, která může založit dovolací důvod nejen do procesního, ale 

i do meritorního rozhodnutí odvolacího soudu, je i porušení procesních předpisů, které 

podle odvolatele údajně způsobilo vadu, jež mohla mít za následek nesprávné 

rozhodnutí ve věci, a to za předpokladu, že takové porušení procesních předpisů bylo 

natolik zásadní, že jde o ústavně zaručené porušení práva na spravedlivý proces“
321

.  

I dovolání, v němž je dovolací důvod vymezen prostřednictvím otázky 

procesního práva (za splnění předpokladu, že vadné posouzení či vadná aplikace normy 

procesního práva vedly k zásahu do ústavně garantovaného práva na spravedlivý 

proces), musí podle Karla Svobody
322

 splňovat povinnosti uvedené v § 237 a 241a odst. 

2 OSŘ (a dovolatel má vymezit nejen dovolací důvod, ale i předpoklady přípustnosti 

takového dovolání
323

). K tomu pro úplnost, pokud však existuje pro procesní pochybení 

odvolacího soudu specifický postup, není založena přípustnost dovolání do rozhodnutí 

ve věci samé.
324

    

Ohledně výše uvedeného se domnívám, že je skutečně nezbytné dodržovat 

zákonné rozlišení dovolacího důvodu pro nesprávné právní posouzení procesněprávní 

normy a vad řízení (a to veškerých uvedených v § 242 odst. 3 OSŘ), k nimž může soud 

přihlédnout pouze za předpokladu splnění přípustnosti dovolání. Nedomnívám se však, 

že by „jiná vada řízení“, byť výslovně neuvedená v § 241a odst. 1 OSŘ, mohla být 

způsobilým dovolacím důvodem, a to i kdyby jí došlo k porušení ústavně zaručených 

práv. To však nebrání dovolacímu soudu k takovým vadám přihlédnout po splnění 

                                                 
320

 Tato novela zavedla výslovně do ustanovení § 241a odst. 1 OSŘ, že dovolání nelze podat z důvodů 

vad podle § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 OSŘ. Nejsou zde však uvedeny „jiné 

vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci“, které jsou společně s vadami 

zmatečnosti uvedeny v § 242 odst. 3 OSŘ. 
321

 SVOBODA, Karel, s. 84. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
322

 Ibid., s. 85.  
323

 Dovolatel nejčastěji vymezí předpoklad přípustnosti uvedením judikatury Nejvyššího (popř. 

Ústavního) soudu, se kterou je podle něho aplikace konkrétní normy procesního práva odvolacím soudem 

v rozporu a z níž je zároveň zřejmé, že právě taková chybná aplikace vedla k porušení práva dovolatele na 

spravedlivý proces. 
324

 SVOBODA, Karel, s. 85. In: op. cit., poznámka pod čarou 20: K tomu jako příklad: ještě před 

vydáním meritorního rozhodnutí potvrdí odvolací soud usnesení soudu prvního stupně o procesním 

nástupnictví, proti kterému však nepodá dovolatel dovolání, bude se však určení procesního pochybení 

domáhat v dovolání podaném proti meritornímu rozhodnutí odvolacího soudu.  
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podmínky přípustnosti dovolání. Přikláním se tak spíše k většinovému názoru 

Nejvyššího soudu. Tím však neříkám, že by byla tato právní úprava v pořádku. Dle 

mého názoru totiž nemožnost dovolatele „opřít“ dovolání o „zásadní“ vady řízení opět 

vede k oslabení nápravné funkce dovolání a oslabení zajištění individuální 

spravedlnosti. 

Dovolání proti skutkovým závěrům, které jsou v rozporu s obsahem spisu 

Tento dovolací důvod byl výslovně součástí § 241a OSŘ do 31. prosince 2012. 

V aktuální právní úpravě již tedy explicitně zmíněn není. Nejvyšší soud obecně ke 

skutkovým otázkám zastává názor, že námitka dovolatele ohledně nesprávnosti 

skutkového závěru není věcně projednatelná, neboť dovolací soud v rámci své činnosti 

přezkoumává pouze otázky právní, ne však skutkové.
325

 

V literatuře
326

 se objevuje názor, že rozhodnutí soudu založené na skutkových 

zjištěních, která nemají oporu v provedeném dokazování, lze vnímat jako vadu řízení, 

kterou by dnes bylo možné podřadit pod ustanovení § 242 odst. 3 OSŘ. V návaznosti na 

výše popsaný názor Karla Svobody, že procesní vada zasahující do některého z ústavně 

zaručených práv účastníka obstojí sama jako dovolací důvod, dovozuje, že i podle 

aktuální právní úpravy by mohl být zjevný rozpor mezi skutkovými zjištěními soudu a 

obsahem spisu a provedenými důkazními prostředky relevantním dovolacím důvodem. 

Pokud je podle tohoto autora v dovolání napadána správnost skutkových zjištění, měl by 

Nejvyšší soud ve svém odůvodnění alespoň stručně vysvětlit, z jakého důvodu podle 

něho nejsou napadená skutková zjištění ve zjevném rozporu s obsahem spisu.
 
I v tomto 

případě se podle mého názoru jedná o specifický případ vad řízení dle § 242 odst. 3 

OSŘ, přikláním se tak k výše uvedenému závěru na konci předchozí části této kapitoly. 

K těmto vadám může Nejvyšší soud přihlédnout za předpokladu přípustnosti dovolání, 

neboť dovolací soud by měl přezkoumávat pouze právní otázky (nikoli skutkové).  

                                                 
325

 K tomu například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. srpna 2016, sp. zn. 25 Cdo 292/2016: „Podle 

§ 241a odst. 3 o. s. ř. se důvod dovolání vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které 

pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení. (...) Jestliže 

dovolatel namítá nesprávnost závěru odvolacího soudu o tom, co bylo či nebylo prokázáno, a požaduje 

vlastně přezkoumání zjištěného skutkového stavu dovolacím soudem, tak tyto námitky proti zjištěnému 

skutkovému stavu nezakládají přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. “ 
326

 SVOBODA, Karel, s. 86 - 87. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 

K tomu přesně naopak v literatuře – DOBROVOLNÁ, Eva, s. 228. In: op. cit., poznámka pod čarou 16, 

podle níž lze však takový postup odůvodnit faktem, že již proběhla dvě řízení, a to přestože tím jistě 

dochází v některých případech k narušení individuální spravedlnosti.  
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4.4 Rozdíl mezi skutkovou a právní otázkou 

 Vymezení dovolacího důvodu se může jevit na první pohled relativně 

jednoduše, ale při bližším pohledu je zřejmé, že může dovolatelům činit potíže. Právním 

posouzením je totiž podle NS činnost soudu, při níž je konkrétní právní norma 

aplikována na zjištěný skutkový stav
327

. Vznesená právní otázka, která by měla být 

dovolacím důvodem, tak ve většině případů nebude čistě právní, ale vždy se bude 

dotýkat i konkrétního skutkového stavu věci. S tím souvisí i vymezení skutkové a 

právní otázky, tedy nalezení jejich rozlišení.  

Jak je již několikrát v této práci zmíněno, je možné v souladu s § 241a odst. 1 

OSŘ podat dovolání pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na 

nesprávném právním posouzení, nelze však namítat nesprávné skutkové závěry 

odvolacího soudu. Zároveň je však nezbytné podle literatury
328

 odlišit situaci, v rámci 

níž nesměřuje rozhodnutí proti skutkovým závěrům odvolacího soudu, ale proti 

způsobu, jak soud k těmto závěrům dospěl, tj. že došlo k porušení procesního práva ve 

vztahu k dokazování
329

 (dovolání by tedy již mělo být přípustné, protože nenapadá 

skutkový závěr jako takový).  

Rozlišení mezi určením, zdali se jedná o skutkovou, nebo právní otázku, má 

zásadní význam pro přípustnost dovolání. Nejvyšší soud by tak měl v rámci své činnosti 

důkladně zvažovat, jestli závěr odvolacího soudu, který na první pohled vypadá jako 

skutkový, není ve skutečnosti závěrem právním. Nejvyšší soud by podle ustálené 

                                                 
327

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. září 1997, sp. zn. 2 Cdon 1339/96: „Právním posouzením je 

činnost soudu, při níž aplikuje konkrétní právní normu na zjištěný skutkový stav, tedy z učiněných 

skutkových zjištění dovozuje, jaká mají účastníci podle příslušného právního předpisu práva 

a povinnosti.“ 
328

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 241a, s. 912 - 913. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 

Obdobná by byla i situace, kdyby odvolací soud bez dalšího převzal i právní závěry znalce (nejen 

odborné), což je v rozporu s účelem znaleckého posudku a ustanovením § 127 odst. 1 OSŘ. 

K tomu například Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. února 2016, sp. zn. 25 Cdo 878/2014: „Pokud 

soud důsledně neodliší odborné (tj. skutkové) závěry, jež přísluší znalci, a právní závěry, jež přísluší 

soudu, a mechanicky převezme závěr znalce, který nemá skutkovou, nýbrž právní povahu, popřípadě 

pokud určitý skutkový závěr učiněný soudem na základě znaleckého posudku není projevem zásady 

volného hodnocení důkazů, nýbrž výsledkem mylného právního názoru soudu na právní sílu toho kterého 

důkazu, a takové pochybení je uplatněno dovoláním, nejde o (nepřípustné) uplatnění dovolacího důvodu 

nesprávného skutkového zjištění, nýbrž o uplatnění (způsobilého) dovolacího důvodu nesprávného 

právního posouzení věci.“ 
329

 K tomu například Nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2017, sp. zn. II. ÚS 1966/2016: 

„Nesprávné právní posouzení věci podle § 241a odst. 1 občanského soudního řádu se může týkat 

jakékoliv otázky hmotného nebo procesního práva, jejíž odlišné posouzení by se mohlo promítnout do 

výsledku řízení. Může přitom vyvstat i v souvislosti se skutkovými zjištěními, přesněji řečeno se způsobem, 

jakým k nim odvolací soud dospěl. Jde o to, zda byla v konkrétním případě respektována zákonem 

stanovená pravidla pro hodnocení důkazů, včetně zákazu svévole, jenž lze jako obecný princip vyvodit 

přímo ze zásady právního státu.“ 
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judikatury Ústavního soudu dokonce neměl v případě, že se na rozdíl od dovolatele 

domnívá, že byl uplatněn dovolací důvod na základě otázky skutkové, takové dovolání 

odmítat pro vady (čímž by zabránil i možnému přezkumu ze strany ÚS), ale měl by 

dovolání přezkoumat (za předpokladu, že byl splněn předpoklad přípustnosti dle § 237 

až § 238a OSŘ). Ústavní soud k tomu doslova uvedl
330

: „Pro úplnost je třeba dodat, že i 

kdyby stěžovatel uplatnil v dovolání toliko zbylé námitky, jimiž byla zpochybňována 

především správnost skutkových zjištění obecných soudů, ani samotná tato skutečnost 

by neumožňovala odmítnout dovolání pro včas neodstraněné vady. Jak v minulosti 

konstatoval nejen Ústavní soud, ale i Evropský soud pro lidská práva, rozhraničení 

mezi skutkovými a právními otázkami není zcela zřejmé, a proto účastníci řízení 

nemohou být sankcionováni, pokud mají v dobré víře - byť mylně - za to, že platně 

otevřeli otázku (zásadního) právního významu (...). I v takovém případě by zkrátka byl 

řádně uplatněn dovolací důvod a dovolací soud by, pokud by byly současně splněny i 

ostatní zákonem stanovené podmínky, musel přistoupit k posouzení přípustnosti 

dovolání podle § 237 občanského soudního řádu [srov. nález ze dne 17. prosince 2014 

sp. zn. I. ÚS 3093/13, nález ze dne 19. listopadu 2015 sp. zn. I. ÚS 354/15]. Uvedený 

závěr platí obzvlášť za situace, kdy (efektivní) vyčerpání dovolání, jehož přípustnost 

závisí na uvážení dovolacího soudu (jak je tomu právě v případě dovolání přípustného 

podle § 237 občanského soudního řádu), představuje podmínku přípustnosti ústavní 

stížnosti podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Pokud by se dovolací soud 

neztotožnil s názorem stěžovatele, zda v dovolání uplatnil otázku právní nebo skutkovou, 

a toto dovolání odmítl právě z důvodu vad, odepřel by tím dovolateli přístup nejen k 

dovolacímu soudu, ale i k Ústavnímu soudu. Nešlo by totiž o rozhodnutí, kterým byl 

mimořádný opravný prostředek odmítnut dovolacím soudem jako nepřípustný z důvodů 

závisejících na jeho uvážení. Lhůta pro podání ústavní stížnosti proti dovoláním 

napadenému rozhodnutí odvolacího soudu by se proto nemohla odvíjet od doručení 

odmítavého usnesení dovolacího soudu (§ 72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu). 

Následně podaná ústavní stížnost by tak v tomto rozsahu zpravidla musela být - 

vzhledem k délce dovolacího řízení - odmítnuta jako opožděná.“
 331

   

                                                 
330

 Nález Ústavního soudu ze dne 5. dubna 2016, sp. zn. I. ÚS 3851/15. 
331

 K tomu rovněž Nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2017, sp. zn. II. ÚS 1966/2016: „I když 

dovolatel podle názoru dovolacího soudu nesprávně posoudí, zda se jím předestřený dovolací důvod či 

otázka, od níž se má odvíjet přípustnost dovolání, týká právního posouzení věci, toto pochybení s ohledem 

na nejednoznačnost rozhraničení právních a skutkových otázek nesmí mít vůči němu takové důsledky, že 

se proti rozhodnutí odvolacího soudu již nebude moci bránit prostřednictvím ústavní stížnosti. Dovolací 
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Tento názor je obecně odbornou veřejností přijímán.
332

 Objevuje se však i 

polemika
333

 zdůvodněná tím, že by mohl vést nakonec k setření rozdílu mezi skutkovou 

a právní otázkou a Nejvyšší soud by posuzoval i skutkové otázky, čímž by se vlastně 

stal další soudní instancí. Na druhou stranu se však domnívám, že je v pořádku vstřícný 

náhled Nejvyššího soudu, neměl by tedy přistupovat k odmítnutí dovolání, a tím 

znemožnit dovolateli přezkum ze strany Nejvyššího i Ústavního soudu, proto 

s judikaturou Ústavního soudu v tomto smyslu souhlasím. Výše zmiňovaná obava mi 

nepřipadá na místě. 

Několik příkladů rozlišení skutkové a právní otázky 

Příkladem nepřípustné skutkové otázky v rámci dovolacího řízení bude dle 

odborné literatury
334

 námitka dovolatele, že by Nejvyšší soud při širším dokazování 

mohl zjistit další okolnosti, které by pak ovlivnily i jeho meritorní rozhodnutí. Opačným 

                                                                                                                                               
soud musí za současné zákonné úpravy provést uvedené hodnocení v rámci posouzení splnění 

předpokladů přípustnosti dovolání podle § 237 občanského soudního řádu, a nikoliv již při posuzování 

jeho obsahových náležitostí podle § 241a odst. 2 a 3 občanského soudního řádu. V posledně uvedeném 

případě posuzuje splnění předmětných obsahových náležitostí pouze z toho hlediska, zda dovolatel jasně 

a určitě uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, a zda vymezil dovolací důvod, 

nikoliv zda dovolatelem předestřená právní otázka či právní posouzení nejsou ve své podstatě pouhou 

polemikou se skutkovými zjištěními.“  

Obdobně rovněž Stanovisko Pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. Pl. ÚS – st 45/16: 

„S ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu, který v některých případech odmítá jako vadná dovolání, 

která vznášejí skutkové otázky, plénum Ústavního soudu dodává následující. Je zřejmé, že primárním 

úkolem Nejvyššího soudu je sjednocování judikatury, ke kterému v otázkách skutkových dochází z povahy 

věci jen omezeně. Není zároveň pochyb, že v souladu se základními zásadami soudního řízení jsou 

nalézací, případně odvolací soudy nejlépe vybaveny a předurčeny ke zjišťování skutkového stavu. 

Dovolací řízení, které je obvykle neveřejné, zásadně ke zjišťování a přehodnocování skutkového stavu 

neslouží a sloužit nemůže. Podobně koneckonců ke skutkovým otázkám přistupuje i Ústavní soud v řízení 

o ústavních stížnostech. Ústavní soud nicméně přesto ve své judikatuře dovodil, že zcela výjimečně mohou 

nastat případy, kdy právě skutková zjištění soudů jsou natolik vadná, že ve svém důsledku představují 

porušení práv garantovaných čl. 36 odst. 1 Listiny (jde o tzv. extrémní rozpor mezi provedenými důkazy a 

skutkovými zjištěními). V takovém případě Ústavnímu soudu nezbývá než kasačním nálezem ochranu 

těmto právům poskytnout. Ústavní soud tím nenahrazuje činnost nalézacích a odvolacích soudů, přičemž 

důvodem pro kasační zásah není sama o sobě skutečnost, že by s učiněnými skutkovými zjištěními 

nesouhlasil. Jde obvykle o situace, kdy je zjištění skutkového stavu prima facie natolik vadné, že by k 

němu soud nemohl při respektování základních zásad hodnocení důkazů (srov. § 132 občanského 

soudního řádu a násl.) nikdy dospět. Podstatou přezkumu tedy nebývá přehodnocování skutkového stavu, 

nýbrž kontrola postupu soudů při procesu jeho zjišťování. Otázka, zda soudy při zjišťování skutkového 

stavu respektovaly procesní zásady, je přitom již otázkou právní (otázkou procesního práva) a jako 

taková může být prezentována i Nejvyššímu soudu v dovolání s náležitostmi uvedenými v § 241a odst. 2 a 

§ 237 občanského soudního řádu. (...) Z uvedeného vyplývá, že nemůže být za vadu podání považována 

skutečnost, že dovolatel, který namítá porušení svých ústavně zaručených práv (a řádně vymezil, v čem 

spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dle § 237 až 238a občanského soudního řádu), uplatnil dle 

názoru Nejvyššího soudu ve skutečnosti jiný dovolací důvod, než jakým je nesprávné právní posouzení 

věci (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3851/15 ze dne 5. 4. 2016, podle kterého není vadou 

dovolání, pokud dovolatelem vznesené otázky, jím považované za právní, jsou dle názoru Nejvyššího 

soudu skutkové povahy).“ 
332

 Např. HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 241a, s. 912 - 913. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
333

 SVOBODA, Karel, s. 89. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
334

 Ibid., s. 91.  
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příkladem by pak podle stejného autora byla námitka dovolatele, která se sice týká 

neúplného dokazování, ale směřuje k tomu, že byly porušeny normy procesního práva 

upravující rozsah procesního dokazování. Dovolání je pak založeno na právní otázce 

aplikace procesní normy (nikoliv na neúplně zjištěném skutkovém stavu).  

Dalším příkladem vymezení nepřípustné skutkové a naopak přípustné právní 

otázky může být rozhodnutí Nejvyššího soudu
335

: „skutečnost, že účastník řízení 

neunesl důkazní břemeno, je závěrem skutkovým (na rozdíl od závěru o tom, kdo z 

účastníků nese důkazní břemeno, který je závěrem právní), který nelze v dovolacím 

řízení přezkoumat.“
336

 

Právní otázku spatřuje některá literatura
337

 i v rozhodnutí odvolacího soudu, 

zda byly v dané věci splněny podmínky pro aplikaci normy hmotného práva 

s relativně neurčitým obsahem (například jednání v „dobré víře“ nebo rozpor se 

zásadou „poctivosti“). Závěr o jejich existenci totiž není podle Karla Svobody
338

 

skutkovou otázkou (přestože soud rozhoduje na základě zjištěného skutkového stavu), 

ale posouzením, zda má být aplikována daná právní norma (tj. právní otázkou). 

Nejvyšší soud k uvedenému již opakovaně judikoval, že: „dovolací soud přezkoumá 

otázku existence dobré víry jen v případě, kdyby úvahy soudu v nalézacím řízení byly 

zjevně nepřiměřené.“
339

 Proti tomu se v literatuře
340

 objevuje námitka, že by se měl 

Nejvyšší soud zabývat právní úvahou odvolacího soudu v úplnosti, nikoliv jen částečně 

(resp. jen v určitém případě). S tímto názorem si dovolím nesouhlasit a přikláním se „na 

stranu“ Nejvyššího soudu. Normy s relativně neurčitou hypotézou totiž právě nechávají 

na volném uvážení soudu, aby hypotézu sám vymezil, a to na základě provedených 

                                                 
335

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. února 2016, sp. zn. 23 Cdo 3574/2015. 
336

 Nelze však jako dovolací důvod uplatnit přezkoumání volného hodnocení důkazů provedeného 

odvolacím soudem (tedy, ke kterým důkazům bylo přihlédnuto a jak byly hodnoceny). K tomu Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 20. dubna 2017, sp. zn. 21 Cdo 96/2017.  
337

 SVOBODA, Karel, s. 93 - 94. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
338

 Ibid. 
339

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2016, sp. zn. 22 Cdo 3057/2016 nebo Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2016, sp. zn. 22 Cdo 599/2015, v němž NS uvedl, že: ustanovení § 2 

odst. 3 o. z. patří k právním normám s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, které tak přenechávají 

soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze 

širokého, předem neomezeného okruhu okolností. Odpovídající úsudek soudu musí být podložen 

důkladnými skutkovými zjištěními a musí současně přesvědčivě dokládat, že tato zjištění dovolují v 

konkrétním případě závěr, že výkon práva je s dobrými mravy skutečně v rozporu.“ Zároveň však ve 

stejném rozhodnutí doplnil, že: „dovolací soud má oprávnění učinit otázku aplikace ustanovení § 2 odst. 

3 o. z. o zákazu výkonu práva v rozporu s dobrými mravy předmětem svého přezkumu jen v případě zjevné 

nepřiměřenosti relevantních úvah soudů v nalézacím řízení.“ Podle Nejvyššího soudu by tak vlastně měl 

odvolací soud výlučnou pravomoc vykládat relativně neurčitou právní normu (jeho právní úvaha by totiž 

nebyla v podstatě dovolacím soudem přezkoumatelná). 
340

 SVOBODA, Karel, s. 94. In: op. cit., poznámka pod čarou 20.  
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skutkových zjištění. Dovolací přezkum by tak měl skutečně přicházet do úvahy jen při 

„excesu“ odvolacího soudu.  

Pokud jde o závěry učiněné na základě znaleckého posudku, obecně lze říci, 

že důkaz znaleckým posudkem má řešit skutkové otázky (ne právní). Výsledek 

znaleckého posudku nesměřuje k vyřešení právních otázek, a tedy i napadení odborných 

závěrů by v obecné rovině nebylo nastolením právní otázky. Pokud dovolatel nesouhlasí 

s tím, že se soud spokojil s důkazem znaleckým posudkem a neprovedl další důkazní 

prostředek (například nevyhověl žádosti o revizní posudek), je tak vlastně 

zpochybňována věrohodnost znaleckého posudku, která však bude podle literatury
341

 

spíše součástí volného hodnocení důkazů, jež nepředstavuje způsobilý dovolací důvod. 

V případě, že je dovolatelem napadán procesní způsob provedení důkazu (například 

nesouhlasí s vyloučením znalce apod.), a nejsou tak napadány závěry znalce, byla tím 

nastolena dle výše uvedeného otázka procesního práva, která může být dovolacím 

důvodem dle zákona. Konečně, v některých případech
342

 se závěr znaleckého posudku 

přibližuje právnímu posouzení věci. Soudy musí v takovém případě postupovat 

obezřetně a své rozhodnutí v návaznosti na předchozí informace uvedené v této části 

práce řádně a dostatečně odůvodnit. Nesrozumitelné a nepřezkoumatelné rozhodnutí by 

mohlo znamenat porušení práva účastníka na spravedlivý proces.
343

  

  

                                                 
341

 Ibid., s. 98 - 99.  
342

 Například: znalec bodově hodnotí bolest a ztížení společenského uplatnění. 
343

 K tomu například Nález Ústavního soudu ze dne 24. října 2016, sp. zn. I. ÚS 700/2016. 
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5. DOVOLACÍ ŘÍZENÍ 

Dovolací řízení je založeno na několika základních charakteristikách, které ho 

odlišují od jiných řízení (zejména od řízení před soudem prvního stupně). Řízení o 

dovolání probíhá zpravidla bez jednání, neboť jeho účelem je přezkum rozhodnutí 

odvolacího soudu z právního hlediska (přezkumu nejsou podrobena skutková zjištění). 

S předchozím pak souvisí i zásada limitovaného přezkumu, neboť Nejvyšší soud je 

vázán uplatněným dovolacím důvodem, rozsahem, ve kterém byl výrok rozhodnutí 

odvolacího soudu napaden a rovněž lze podrobit přezkumu pouze takové dovolání, 

které je přípustné, tedy které se týká pouze určitých zákonem vyjmenovaných věcí. 

V dovolacím řízení se uplatní zásada písemnosti (před ústností), kdy se jednotlivá 

podání doručují protistraně. Specifikem dovolacího řízení je rovněž „profesionální“ 

zastoupení ze strany advokáta nebo notáře.
344

  

Dovolací řízení se dělí na dvě fáze, a to fázi probíhající před nalézacím 

soudem, který ve věci rozhodoval v prvním stupni, a dále na fázi před dovolacím 

soudem. 

5.1 Řízení u soudu prvního stupně 

Dovolání se podává u soudu prvního stupně a jeho úkolem je provedení úkonů 

nezbytných před samotným předložením spisu dovolacímu soudu. Zákon
345

 v této 

souvislosti odkazuje na obdobné použití ustanovení týkajících se postupu soudu prvního 

stupně v rámci odvolacího řízení. V případě dovolacího řízení má však úkolů více.  

Soud prvního stupně předně provádí úkony související se soudním 

poplatkem. V případě nezaplacení soudního poplatku je pak oprávněn vydat přímo 

rozhodnutí o dovolání a zastavit dovolací řízení.
346

   

Soud prvního stupně dále vyhodnocuje, zdali bylo dovolání podáno včas. 

Musí tedy zhodnotit i řádnost poučení odvolacího soudu o dovolání, jeho případné 

nedostatky by totiž znamenaly prodloužení dovolací lhůty ze dvou na tři měsíce. Pokud 

by bylo dovolání podáno opožděně, vydá soud prvního stupně usnesení o odmítnutí 

                                                 
344

 O něm blíže v kapitole 3.2.1 výše. 
345

 Ustanovení § 241b odst. 1 OSŘ. 
346

 K soudnímu poplatku podrobněji v kapitole 3.4 výše. 

HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 241b, s. 914 - 915. In: op. cit., poznámka pod čarou 72: 

Zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku má přednost před odmítnutím žaloby pro opožděnost. 
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dovolání (včetně případného rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení
347

), proti 

kterému lze (jako v případě ostatních rozhodnutí soudu prvního stupně ve vztahu 

k dovolání) podat odvolání
348

. Pokud však nabude usnesení o odmítnutí dovolání právní 

moci, dovolací řízení je tím skončeno (i bez faktického rozhodnutí Nejvyššího soudu). 

Dále soud prvního stupně vyhodnocuje, jestli byla splněna podmínka 

povinného zastoupení. Pokud splněna nebyla, provádí úkony vedoucí k odstranění 

tohoto nedostatku. Soud prvního stupně musí ověřit, že byla nejen předložena plná moc 

udělená advokátu (či notáři)
349

, ale rovněž že bylo dovolání osobou s právnickým 

vzděláním přímo sepsáno. Pokud dovolatel požádá o ustanovení zástupce, je soud 

prvního stupně povinen o takové žádosti rozhodnout.
350

 Zákonem č. 296/2017 Sb. byla 

doplněna další možnost rozhodnutí soudu prvního stupně v rámci dovolacího řízení. 

Není-li totiž nedostatek ohledně povinného zastoupení odstraněn ani v dodatečné lhůtě 

určené soudem, předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení zastaví. 

Soud prvního stupně rovněž posuzuje v omezených případech i přípustnost 

dovolání, a to výlučně podle § 238 OSŘ (a, i když tak není výslovně uvedeno v zákoně, 

i podle § 238a  OSŘ), neboť v těchto případech není vyžadována jakákoli úvaha 

soudu.
351

 

Až teprve v okamžiku, kdy jsou splněny všechny podmínky dovolacího řízení, 

jak uvádí odborná literatura
352

, rozešle soud prvního stupně stejnopis dovolání ostatním 

účastníkům řízení, případně doručí vyjádření protistrany dovolateli, ověří, zdali jsou ve 

spisu obsaženy všechny přílohy (případně je vyžádá od účastníků či dalších institucí, 

pokud již byly v mezidobí vráceny) nebo opatří zprávy a listiny, na které je v dovolání 

                                                 
347

 S ohledem na fakt, že takové dovolání zřejmě protistraně nebude doručováno, náklady řízení by 

vzniknout neměly. 
348

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 241b, s. 206. In: op. cit., poznámka pod čarou 99: Bude-li usnesení 

soudu prvního stupně odvolacím soudem potvrzeno, lze proti takovému rozhodnutí odvolacího soudu 

podat dovolání (samozřejmě za předpokladu splnění předpokladů přípustnosti). V takovém případě by již 

prováděl přezkum Nejvyšší soud. Pokud by odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil, soud 

prvního stupně provede úkony a předloží spis dovolacímu soudu a sdělí mu, že dovolání bylo podáno 

včas, není Nejvyšší soud vázán právním názorem ani jednou předchozí soudní instancí (může rozhodnout 

znovu o odmítnutí dovolání). 
349

 Případně, že bylo doloženo právnické vzdělání v návaznosti na ustanovení § 241 odst. 2 OSŘ. 
350

 Jestliže bude této žádosti vyhověno, bude dovolateli zaslána výzva, aby jeho zástupce sepsal dovolání. 

Pokud však žádosti není vyhověno, bude dovolateli (zřejmě) znovu poskytnuta lhůta k odstranění 

nedostatku povinného zastoupení a k tomu mu dána dodatečná lhůta (povinnost učinit druhou výzvu však 

není jednoznačná). Neodstraní-li nedostatek ani v této dodatečné lhůtě, soud prvního stupně řízení zastaví 

(bez předložení dovolacímu soudu). K tomu v podrobnostech v kapitole 3.2.1 této práce. 
351

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 241b, s. 915 - 917. In: op. cit., poznámka pod čarou 72: 

Uvedené by mělo platit i přes ustanovení § 239 OSŘ. 
352

 SCHELLEOVÁ, Ilona, op. cit., poznámka pod čarou 31. 
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odkázáno. Soud prvního stupně shrnuje pro dovolací soud svoji činnost v rámci 

příslušného dovolacího řízení v předkládací zprávě, která je předložena společně se 

spisem. 

5.2 Řízení u dovolacího soudu 

5.2.1 Obecně k řízení u dovolacího soudu 

Není-li v ustanoveních týkajících se přímo dovolání (tedy v § 236 a násl. OSŘ) 

stanoveno jinak, platí pro dovolací řízení přiměřeně ustanovení o řízení před soudem 

prvního stupně (s výjimkami specifikovanými v zákoně). Podle výkladu Nejvyššího 

soudu
353

 termín přiměřeně má být chápán takovým způsobem, že se na právní vztahy 

„aplikují jen některé odpovídající části jiné právní úpravy, jež má být přiměřeně 

použita“. Na dovolací řízení se podle odborné literatury
354

 uplatní kromě přiměřené 

aplikace norem z třetí části OSŘ (řízení v prvním stupni; například ustanovení o 

účastnících, o rozhodnutí apod.) s výjimkou výslovně uvedených ustanovení v § 243b 

OSŘ, zejména ustanovení části první OSŘ, která mají obecnou platnost (např. 

ustanovení o pravomoci a příslušnosti soudů, vyloučení soudců), naproti tomu 

ustanovení druhé části OSŘ (činnost soudu před zahájením řízení) se neuplatní vůbec, 

ustanovení o odvolacím řízení se použijí jen tehdy, je-li tak v ustanoveních o dovolacím 

řízení výslovně uvedeno. Nejvyšší soud tedy například dovolací řízení zastaví, když 

žalobce zemře v průběhu dovolacího řízení před rozhodnutím o jeho dovolání (aniž by 

existovala osoba, která by byla jeho procesním nástupcem)
355

.  

                                                 
353

 V citovaném usnesení Nejvyššího soudu vyložil NS rozdíl mezi legislativním termínem „přiměřeně“ a 

„obdobně“: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. června 2007, sp. zn. 21 Cdo 612/2006: „Legislativní 

termín \"přiměřeně\" je nutno chápat jako interpretační pravidlo, jehož obsahem je takový postup při 

použití právního předpisu, při kterém se na právní vztahy aplikují jen některé odpovídající části jiné 

právní úpravy, jež má být přiměřeně použita; na rozdíl od legislativního termínu \"obdobně\", které ve 

spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu vyjadřuje, že toto ustanovení 

se vztahuje na vymezené právní vztahy v plném rozsahu, naznačuje termín \"přiměřeně\" volnější vztah 

mezi tímto ustanovením a vymezenými právními vztahy. Úvaha o míře přiměřené použitelnosti jiného 

ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu přitom musí vycházet zejména z cíle sledovaného právní 

úpravou daných právních vztahů, ze způsobu, jakým jsou tyto právní vztahy upraveny, a ze vzájemného 

srovnání jednotlivých ustanovení obsažených v obecně závazném právním předpisu, jenž má být 

přiměřeně použit, a způsobem, jakým právní úprava vymezuje dané právní vztahy; teprve na základě 

takové úvahy lze učinit jednoznačný závěr o přiměřené použitelnosti konkrétních ustanovení obsažených v 

témže nebo jiném právním předpise a o tom, u kterých z nich je přiměřené použití vyloučeno.“ 
354

 KRČMÁŘ, Zdeněk, s. 1965. In: op. cit., poznámka pod čarou 38. 
355

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. června 2017, sp. zn. 30 Cdo 3560/2016: „Za situace, kdy žalobce 

zemřel v průběhu dovolacího řízení před rozhodnutím o jeho dovolání a v době, kdy věc byla již 

předložena dovolacímu soudu, přičemž s ohledem na výsledek dědického řízení zde není osoba (dědic), 

která by byla jeho procesním nástupcem, rozhodl dovolací soud podle § 243b ve spojení s § 107 odst. 1, 2 

a 5 o. s. ř. o zastavení dovolacího řízení.“ 
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Jak je uvedeno výše, v dovolacím řízení nelze aplikovat ustanovení výslovně 

specifikovaná v § 243b OSŘ
356

, neboť rozhodnutí, které je v dovolacím řízení 

přezkoumáváno, je již v právní moci. V dovolacím řízení je vyloučena především 

změna okruhu účastníků (přistoupením i záměnou dle § 92 OSŘ), jedná se totiž o 

přezkum rozhodnutí odvolacího soudu, a okruh účastníků tedy, jak poznamenává 

odborná literatura
357

, musí být zachován (s výjimkou situace, kdy některému 

z účastníků zanikne způsobilost být účastníkem řízení). Účastník není oprávněn 

disponovat s žalobou (vzít ji zpět, ani částečně), (dovolání jako takové však může vzít 

dovolatel zpět kdykoliv – nemusí být k tomuto úkonu ani právně zastoupen). Rovněž 

není možné podle odborné literatury
358

 měnit žalobu, měnit skutkový základ, uplatnit 

nové nároky (ani námitkou započtení či vzájemnou žalobou), nelze uzavřít ani soudní 

smír. V rámci dovolacího řízení je také vyloučeno procesní nástupnictví při singulární 

sukcesi (nikoliv však pro universální sukcesi). V zákoně tak sice není výslovně 

stanoveno, ale podle Petra Vojtka
359

 se z logiky věci nepoužijí ani ustanovení týkající se 

přípravy jednání soudem prvního stupně (např. ustanovení § 114b či § 114c OSŘ). 

Konečně, v dovolacím řízení je výslovně vyloučena i aplikace § 43 OSŘ. Podle 

důvodové zprávy k zákonu 404/2012 Sb., jímž bylo toto ustanovení doplněno do § 243b 

OSŘ, je odstranění vad již v OSŘ upraveno. Dovolání lze vedle náležitostí výslovně 

uvedených v § 241b odst. 3 OSŘ ve lhůtě k podání dovolání doplnit podle odborné 

literatury
360

 i o další náležitosti (i když tak není v zákoně explicitně uvedeno). Jestliže 

však k takovému doplnění nedojde a dovolání bude neurčité nebo nesrozumitelné a 

v řízení nebude možné pokračovat, soud dovolání bez jakékoli výzvy
361

 k opravě či 

doplnění odmítne. Důvod pro tento přísný postup tkví ve faktu, že v dovolacím řízení 

by měl být dovolatel zastoupen dle zákona, čímž by mělo být mimo jiné zajištěno, že 

dovolání bude bez vad. Dále lze podle odborníků
362

 tuto striktnost vysvětlit i 

mimořádností tohoto opravného prostředku. Možnost použití § 43 OSŘ není však 
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 Ustanovení § 43, 92, 95 až 99 a 107a OSŘ.  
357

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 243b, s. 217 - 218. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
358

 Ibid. 
359

 Ibid. 
360

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243b, s. 925 - 926. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
361

 Blíže k použití § 43 OSŘ v dovolacím řízení v kapitole 3.5 této práce (zejména diskuze ohledně 

existence povinnosti soudu prvního stupně vyzývat k odstranění vad dovolání a stanovení lhůty 

k nápravě). 
362

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243b, s. 926. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
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zřejmě, podle odborného právního názoru
363

, vyloučena při odstraňování vad jiných 

podání (např. návrhu na odklad vykonatelnosti nebo námitky podjatosti).  

5.2.2 Nařízení jednání dovolacím soudem 

Podle § 243a odst. 1 OSŘ rozhodne Nejvyšší soud o dovolání zpravidla bez 

jednání. Jednání nařídí pouze, považuje-li to za potřebné. Jako příklad je v odborné 

literatuře
364

 uvedena situace, kdy je dle předsedy senátu vhodné, aby účastníci vysvětlili 

svoji argumentaci, případně aby byli seznámeni s rozhodnutím dovolacího soudu jeho 

vyhlášením (tedy dříve, než jim bude doručeno písemné vyhotovení). Pokud by bylo 

nařízeno jednání, bude dovolací soud postupovat obdobně podle § 215 a 216 odst. 3 

OSŘ (upravující předvolání k jednání a průběh jednání). Nutno podotknout, že dovolací 

soud v současné době nařizuje jednání zcela výjimečně. Účelem dovolacího řízení je 

totiž přezkum správnosti rozhodnutí odvolacího soudu, dokazování ani uplatnění 

nových skutečností či důkazů v něm není možné.
365

 S nařízením jednání ze strany 

dovolacího soudu se váží i dvě konkrétní otázky, a to nařízení jednání k prokázání vad 

dovolání a dále k zajištění práva účastníka na kontradiktorní řízení, o nichž je 

pojednáno dále. 

Jednání pro prokázání vad dovolání 

V současném znění právní úpravy dovolání již nelze uplatňovat žádné nové 

skutečnosti nebo důkazy. Jednání před Nejvyšším soudem tak nebude nařízeno, jak je 

poznamenáno v odborné literatuře
366

, ani za účelem prokázání dovolacího důvodu, ani 

za účelem prokázání případných vad řízení uvedených v § 242 odst. 3 OSŘ, k nimž 

soud (v případě přípustného dovolání) přihlíží z úřední povinnosti. Tyto vady tak musí 

vyplývat výlučně ze skutečností uvedených ve spise. Před nabytím účinnosti zákona 

                                                 
363

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 243b, s. 218. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
364

 SVOBODA, Karel, s. 126. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. Obdobně VOJTEK, Petr, Komentář k 

§ 243a, s. 216. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 

I podle Kateřiny Čuhelové (ČUHELOVÁ, Kateřina, s. 37 – 38. In: op. cit., poznámka pod čarou 80) by 

mohlo být nařízení jednání ku prospěchu řízení. Jako příklad uvádí nařízení jednání před rozhodnutím 

dovolacího soudu o zrušení rozhodnutí a vrácení věci některému z předchozích soudů. Pokud by bylo 

nařízeno jednání, strany by mohly dovolací soud seznámit se svými argumenty nebo uvést další 

judikaturu. Dovolací soud by se tak ve svém rozhodnutí již s těmito argumenty vypořádal a jeho 

rozhodnutí by mohlo být jednak kvalitnější, jednak by mohlo usnadnit situaci pro soud nižší instance, 

který má o věci znovu rozhodnout. 

Relativně „radikální“ názor zastává v tomto ohledu Hedvika Hartmanová (HARTMANOVÁ, Hedvika. 

Realizace zásady veřejnosti a hospodárnosti v občanském soudním řízení ve vztahu k dovolání. Právní 

rozhledy 9/1999, s. 471), podle ní by neměla být zásada písemnosti řízení aplikována jako obecné 

pravidlo, ale pouze výjimečně. Pokud soud směřuje k meritornímu rozhodnutí, mělo by být jednání 

nařízeno vždy. 
365

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. listopadu 2008, sp. zn. 28 Cdo 1842/2006. 
366

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243a, s. 924 a násl. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
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číslo 404/2012 Sb., jímž došlo ke změně úpravy dovolacích důvodů, však bylo možné, 

jak podotýká odborná literatura
367

, provádět důkazy k prokázání existence vad, které 

mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (jako jednoho z důvodů dovolání). 

V tomto případě prováděl dokazování přímo dovolací soud, případně soud prvního 

stupně nebo dožádaný soud.   

S výše uvedeným názorem, že by soud nenařídil jednání ani za účelem 

prokázání vad řízení, je v literatuře
368

 polemizováno. Karel Svoboda argumentuje 

ustanovením § 221 odst. 2 OSŘ, podle kterého musí soud přihlédnout k vadám, které 

mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a rovněž opakuje svůj názor
369

, že 

dovolacím důvodem mohou být vady řízení, pokud jimi bylo zasaženo do ústavně 

zaručených procesních práv dovolatele. Nemělo by tak být podle něj vyloučeno, aby 

dovolací soud jednání za účelem prokázání existence výše popsaných vad nařídil. 

Zřejmě však podle něj nebude jednání nařizováno, pokud by taková vada byla zřejmá 

z obsahu spisu. Domnívám se, že i ze zákona vyplývá, že v případě potřeby dovolací 

soud nařídí jednání, přičemž dle mého názoru ze zákona nevyplývá, že by nemělo být 

nařízeno jednání za účelem prokázání vad řízení, proto se kloním k názoru, že jednání 

může být i v tomto případě nařízeno, pokud je to dle soudu potřebné a nestačí informace 

uvedené ve spise. 

Jednání k zajištění práva na kontradiktorní řízení 

Podle ustálené praxe Nejvyšší soud ČR zpravidla nenařizoval jednání ani 

v případech, kdy mělo být rozhodnutí odvolacího soudu měněno v neprospěch 

účastníka, aniž by tento měl prostor pro předložení argumentů. Ústavní soud se v rámci 

své rozhodovací činnosti však s tímto postojem neztotožnil a dospěl k závěru, že 

„ustanovení § 243d o. s. ř. samo o sobě nelze označit za ustanovení protiústavní. Při 

jeho aplikaci v jednotlivých případech však nelze odhlédnout od ústavních požadavků 

spravedlivého řízení, zejména požadavku, aby veškerá konečná rozhodnutí soudů ve 

věci samé byla přijímána při respektování práva na kontradiktorní řízení; každá ze 

stran musí zásadně mít možnost nejen předložit důkazy a argumenty, které považuje za 

nutné, aby její požadavky uspěly, ale také možnost seznámit se a vznést připomínky ke 

všem důkazům za účelem ovlivnit rozhodnutí soudu. Z principu kontradiktornosti 
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 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243a, s. 924 a násl. In: op. cit., poznámka pod čarou 72.  
368

 SVOBODA, Karel, s. 126 - 127. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
369

 K tomu blíže v kapitole 4.3 této práce. 
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vyplývá, že rozhodnutí soudu nemůže být založeno na ničem, co nebylo předmětem 

diskuse stran, resp. co jim nebylo předloženo k diskusi. Nemůže být založeno ani na 

skutečnostech, které jsou známy jen soudci, ale nebyly prodiskutovány stranami.“
370

 

V odborné literatuře lze k tomuto názoru Ústavního soudu nalézt jednak zcela 

souhlasná stanoviska
371

, podle nichž nelze připustit, aby bylo v případě změny 

rozhodnutí vydáno překvapivé rozhodnutí, aniž by proběhla předchozí diskuze stran, a 

to přestože se v dovolacím řízení neprovádí dokazování. Povinnost nařídit jednání by 

tak měla podle těchto autorů platit de facto automaticky, pokud má dovolací soud 

změnit rozhodnutí odvolacího soudu.  

Na druhou stranu vyjadřují někteří autoři
372

 svoje výhrady. Předně omezují 

povinnost dovolacího soudu nařídit jednání ke změně rozhodnutí odvolacího soudu 

pouze na případy, v nichž byl závěr odvolacího soudu založen na úvaze soudu. 

Důležitým aspektem výše citovaného rozhodnutí byla totiž podle Karla Svobody
373

 

aplikace právní normy s relativně neurčitým obsahem, a tedy bylo právo pro účely 

posouzení daného případu Nejvyšším soudem dotvářeno (a vyloženo jiným způsobem, 

než bylo učiněno ze strany odvolacího soudu). Právě uvedená situace může odůvodnit 

nezbytnost nařízení jednání Nejvyšším soudem. Kromě uvedeného však Karel Svoboda 

zdůrazňuje i ustálenou judikaturu
374

, podle níž by měl soud postupovat podle § 118a 

OSŘ pouze ve chvíli, kdy tvrzení uvedená v řízení nedostačují k tomu, aby mohl být 

skutkový stav věci objasněn. Vedle výše popsané situace by měl dovolací soud podle 

tohoto autora nařídit jednání, pokud má ve věci rozhodovat na základě posouzení střetu 

dvou právních norem, které jsou ve vzájemné kolizi. Měl by tedy účastníky poučit, co je 

podle něho pro rozhodnutí podstatné, a dát prostor účastníkovi, v jehož neprospěch má 

být rozhodnuto, pro možnost reakce.  

                                                 
370

 Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2017, sp. zn. IV. ÚS 216/16. 
371

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243a, s. 924 - 926. In: op. cit., poznámka pod čarou 72 nebo 

do jisté míry i výše popsaný názor Hedviky Hartmanové (HARTMANOVÁ, Hedvika, op. cit., poznámka 

pod čarou 364). 
372

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 243d, s. 222. In: op. cit., poznámka pod čarou 99 nebo ještě podrobněji 

SVOBODA, Karel, s. 129. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
373

 SVOBODA, Karel, s. 128 - 129. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
374

 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. března 2011, sp. zn. 26 Cdo 1522/2010: „ustanovení § 

118a odst. 2 o. s. ř. sice sleduje ochranu práv účastníka tak, aby výsledkem řízení nebylo tzv. „překvapivé 

(nepředvídatelné) rozhodnutí“, postup podle něj ovšem přichází v úvahu jen tehdy, jestliže dosud uvedená 

tvrzení nedostačují k tomu, aby skutkový stav věci mohl být objasněn, a jestliže soud má proto rozhodnout 

podle pravidla o neunesení břemene tvrzení; postačují-li však v řízení poskytnutá tvrzení pro objasnění 

skutkové stránky věci i při případném jiném právním názoru soudu, není třeba k poučení podle § 118a 

odst. 2 o. s. ř. přistupovat“ 
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S výše uvedeným „zúženým“ postojem se ztotožňuji. Je samozřejmě 

v pořádku, že by měla být dodržena zásada kontradiktornosti řízení, ale nemělo by se 

jednat o „paušální“ postup, aniž by byl brán zřetel na konkrétní situaci případu.
375

 

Nabízí se také otázka, jak vlastně bude Ústavní soud dále postupovat – zdali bude rušit 

veškerá změnová rozhodnutí NS, pokud k nim dospěl Nejvyšší soud bez jednání.  

5.2.3 Náklady řízení 

Náhrada nákladů řízení v dovolacím řízení je upravena v § 243c odst. 3 OSŘ 

ve spojení s ustanovením § 224 OSŘ, platí tedy přiměřeně ustanovení o nákladech 

řízení před soudem prvního stupně. Ohledně rozhodnutí o nákladech řízení však platí 

pro dovolací řízení výjimka podle § 243f odst. 3 OSŘ, kdy není Nejvyšší soud v případě 

odmítnutí dovolání nebo zastavení dovolacího řízení povinen odůvodnit své rozhodnutí 

o náhradě nákladů dovolacího řízení.
376

 

Rozhodování o nákladech řízení závisí na způsobu rozhodnutí dovolacího 

soudu. Řešení otázky, zdali bude dovolací soud rozhodovat i o nákladech 

předcházejících řízení, záleží na tom, jestli rozhodnutím dovolacího soudu řízení 

končí
377

, nebo zda bude věc znovu projednána a rozhodována jinými obecnými soudy. 

Možné varianty rozhodování o nákladech řízení podle způsobu rozhodnutí dovolacího 

soudu shrnuje odborná literatura
378

 následovně. Pokud dovolací soud změní rozhodnutí 

odvolacího soudu, rozhodne zároveň o nákladech řízení před soudy nižších stupňů (a 

dovolacího řízení). Jestliže bude dovolání zamítnuto, odmítnuto nebo dovolací řízení 

zastaveno, bude Nejvyšší soud rozhodovat pouze o nákladech dovolacího řízení. 

V případě, že bude napadené rozhodnutí zrušeno, vztahuje se takové zrušení i na výrok 

o nákladech řízení a příslušný soud v rámci dalšího řízení (ať už odvolací soud nebo 

                                                 
375

 Což je nastíněno i přímo v Nálezu Ústavního soudu ze dne 9. února 2017, sp. zn. IV. ÚS 216/16: 

„Pokud za takové konkrétní situace dovolací soud, aniž by otázku existence a míry spoluzavinění 

poškozené učinil předmětem kontradiktorní diskuse stran, dospěl ohledně prokázání protiprávního 

jednání poškozené k opačnému závěru než soud nalézací a soud odvolací, porušil tím výše zmíněné 

požadavky spravedlivého procesu plynoucí z čl. 38 odst. 2 Listiny, resp. čl. 6 odst. 1 Úmluvy.“ 
376

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243c, s. 932 - 933. In: op. cit., poznámka pod čarou 72: I přes 

uvedené by však měl dovolací soud rozhodnutí aspoň stručně odůvodnit, zejména pokud dochází 

k zastavení řízení.  

K tomu blíže v kapitole 6.1 této práce. 
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 K tomu například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001: 

„Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí 

odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno. 

V usnesení o zastavení řízení jen pro část uplatněného nároku soud nerozhoduje o náhradě nákladů 

řízení.“ 
378

 HAMULÁKOVÁ, Klára, s. 463. In: op. cit., poznámka pod čarou 261. Shodně PIRK, Tomáš, s. 189. 

In: SVOBODA, Karel, Miroslav HROMADA, Jiří LEVÝ, David VLÁČIL, Šárka TLÁŠKOVÁ a Tomáš 

PIRK. Náklady řízení. V Praze: C.H. Beck, 2017. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-650-0. 
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soud prvního stupně) rozhodne o nákladech řízení všech předchozích řízení, včetně 

dovolacího, a to jediným výrokem.
 
Pokud dovolací soud zruší rozhodnutí odvolacího 

soudu a řízení zastaví (příp. rozhodne o postoupení věci orgánu, do jehož pravomoci 

věc náleží; například postup podle § 243e odst. 4 OSŘ
379

), rozhodne dovolací soud 

samostatnými výroky znovu o nákladech odvolacího řízení, popř. i nákladech řízení 

prvního stupně, a o nákladech dovolacího řízení.  

5.3 Rozsah přezkumu dovolacím soudem 

V literatuře
380

 se rozlišuje tzv. kvantitativní a kvalitativní rozsah dovolání.  

Kvantitativní rozsah (resp. přezkum dovolacího soudu) navazuje na výroky napadeného 

rozhodnutí. Dovolatel je povinen ve svém dovolání specifikovat, proti kterým výrokům 

odvolacího soudu dovolání směřuje. Kvalitativním rozsahem dovolání se rozumí 

důvody, pro které je rozhodnutí odvolacího soudu napadáno. 

Dovolací soud je v rámci přezkumu rozhodnutí odvolacího soudu vázán 

důvodem vymezeným v dovolání dle § 241a odst. 1 OSŘ
381

 a rovněž rozsahem, který 

dovolatel ve svém podání požaduje (s určitými výjimkami, jak je podrobněji uvedeno 

dále).
382

 Účastník je oprávněn vymezení dovolacího důvodu i rozsah, v němž je 

rozhodnutí napadeno, v průběhu trvání lhůty pro dovolání měnit (nebo doplnit), a to i 

bez souhlasu soudu.  

5.3.1 Kvalitativní rozsah dovolání 

Dovolací soud v souladu s ustanovením § 242 odst. 3 OSŘ přezkoumá 

napadené rozhodnutí odvolacího soudu z důvodu vymezeného v dovolání (tzv. 

kvalitativní rozsah dovolání). Jinými slovy, právní názory odvolacího soudu, které 

nebyly v dovolání napadeny, nebudou přezkumu Nejvyššího soudu podrobeny, a tedy 

takové právní názory obstojí.
383

 S tím souvisí i řešení situace, kdy rozhodnutí 

odvolacího soudu spočívá na posouzení více právních otázek, přičemž každá (bez 

                                                 
379

 pro vady uvedené v § 229 odst. 1 písm. a), b) nebo d) a v § 229 odst. 2 písm. a) nebo b) OSŘ.  
380

 Např. VOJTEK, Petr, Komentář k § 242, s. 212. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
381

 SVOBODA, Karel, s. 114. In: op. cit., poznámka pod čarou 20: Vymezením dovolacího důvodu ve 

smyslu § 241a odst. 3 OSŘ (v části „v čem spočívá nesprávnost tohoto posouzení“) však Nejvyšší soud 

vázán nebude, neboť se jedná o vyložení právního názoru dovolatele, který nemůže být pro dovolací soud 

závazný (závazný není pro dovolací soud ani právní názor soudu odvolacího). 
382

 K tomu například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2010, sp. zn. 30 Cdo 2217/2008. 
383

 K tomu například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. května 2010, sp. zn. 26 Cdo 3958/2009: 

„Jestliže dovolatel nezpochybnil správnost právních názorů, na nichž rozhodnutí odvolacího soudu 

spočívá, pak tyto právní názory obstojí již jen proto, že nemohly být podrobeny dovolacímu přezkumu (§ 

242 odst. 3 věta první o. s. ř.); musí proto obstát i napadené rozhodnutí z uvedených právních názorů 

vycházející.“ 
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ohledu na ostatní) vede k zamítnutí návrhu. V tomto případě je pro přípustnost dovolání 

nezbytné, aby jím byly napadeny všechny takové otázky či všechny otázky splňovaly 

předpoklady přípustnosti dle § 237 OSŘ.
384

  

Pokud je podle soudu dovolání přípustné, přihlíží NS k vadám řízení, a to 

k tzv. jiným vadám řízení – které však mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí 

odvolacího soudu ve věci (jako příklady uvádí odborná literatura
385

 nepřezkoumatelnost 

rozhodnutí, provedení postupů, které jsou pro odvolací řízení vyloučeny apod.; může se 

jednat jak o vady procesní, tak o vady, k nimž může dojít při zjišťování skutkového 

stavu). Jinými vadami se podle Petra Vojtka
386

 rozumí taková pochybení soudu, jejichž 

povaha se musela promítnout do věcné správnosti rozhodnutí, a nebylo tak rozhodnuto 

v souladu se zákonem. Pro posouzení, zda vada mohla mít za následek nesprávné 

rozhodnutí ve věci, je dle Radky Zahradníkové
387

 rozhodující porovnání, zda by 

výsledek řízení mohl být jiný, kdyby této vady nebylo. Dále dovolací soud přihlíží ke 

zmatečnostním vadám
388

. Soud takové vady (za předpokladu přípustnosti dovolání) 

vyhledává z úřední moci, nemusí být tedy dovolatelem v podání namítány. 

5.3.2 Kvantitativní rozsah dovolání 

V souladu s ustanovením § 242 odst. 1 přezkoumává dovolací soud rozhodnutí 

odvolacího soudu v rozsahu, v němž byl jeho výrok napaden (tzv. kvantitativní rozsah). 

                                                 
384

 K tomu znovu uvádím například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. května 2016, sp. zn. 32 Cdo 

5169/2015: „Spočívá-li rozhodnutí, jímž odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, na 

posouzení více právních otázek (na více závěrech), z nichž každé samo o sobě vede k zamítnutí návrhu, 

není dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř. přípustné, jestliže řešení některé z těchto otázek nebylo dovoláním 

zpochybněno nebo jestliže některá z těchto otázek nesplňuje předpoklady vymezené v ustanovení § 237 o. 

s. ř. Není-li totiž řešení jedné z takových právních otázek otevřeno dovolacímu přezkumu, pak věcný 

přezkum ostatních otázek nemůže výsledek dovolacího řízení nikterak ovlivnit a dovolání je tudíž 

nepřípustné jako celek.“ 

V podrobnostech v kapitole 4.1 této práce. 
385

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 242, s. 212 - 213. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 

ZAHRADNÍKOVÁ, Radka, s. 357. In: op. cit., poznámka pod čarou 2: Takovými vadami jsou především 

vady při zjišťování skutkového stavu věci (např. při provádění dokazování nebylo postupováno podle 

příslušných ustanovení OSŘ). Mezi takové vady však nebude patřit neúplnost nebo nesprávnost zjištění 

skutkového stavu ani nesprávné hodnocení důkazů. 
386

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 242, s. 212 - 213. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. Další podrobnosti 

ohledně porušení procesního práva (při dovolání do meritorního rozhodnutí) jsou uvedeny v kapitole 4.3 

této práce. 
387

 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka, s. 357. In: op. cit., poznámka pod čarou 2. 
388

 Uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 OSŘ. VOJTEK, Petr, Komentář 

k § 242, s. 212 - 213. In: op. cit., poznámka pod čarou 99: Tyto vady byly do roku 2000 přímo dovolacím 

důvodem, případné pochybnosti po tomto roce byly odstraněny zákonem číslo 404/2012 Sb., který je 

výslovně vylučuje jako dovolací důvod (§ 241a odst. 1 OSŘ). I kdyby soud nenalezl důvod pro zrušení 

napadeného rozhodnutí z důvodu zmatečnostních vad, je účastník oprávněn podat žalobu pro zmatečnost 

(a to i kdyby se přímo dovolací soud s namítanými zmatečnostními vadami vypořádal v tom smyslu, že 

nejsou). Proti rozhodnutím uvedeným v § 229 odst. 4 zákon připouští podání žaloby pro zmatečnost a 

jsou z přezkumu dovolacím soudem výslovně § 238 OSŘ vyloučeny. 
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Dovolatel tak ve svém podání nejčastěji odkáže na konkrétní výroky odvolacího soudu, 

které dovoláním napadá, případně může uvést, že rozhodnutí odvolacího soudu napadá 

jako celek
389

. Přesné vymezení napadených výroků může hrát svoji roli i z pohledu 

nákladů řízení. Jak poznamenává Petr Vojtek
390

, pokud totiž napadl dovolatel 

rozhodnutí jako celek, přestože proti některým výrokům mu chyběla subjektivní 

legitimace, může mít uvedené (i přes úspěch v ostatních výrocích) negativní vliv na 

celkový pohled jeho úspěchu v dovolacím řízení. 

Výjimky z kvantitativního rozsahu dovolání  

Zákon (§ 242 odst. 2 OSŘ) vymezuje z pravidla uvedeného v předchozím 

odstavci výjimky, pro něž není dovolací soud rozsahem dovolacích návrhů vázán, tedy: 

a) případy, kdy na rozhodnutí o napadeném výroku je závislý výrok, který dovoláním 

nebyl dotčen, 

b) případy, kde jde o taková společná práva nebo povinnosti, že se rozhodnutí musí 

vztahovat na všechny účastníky, kteří vystupují na jedné straně, a kde platí úkony 

jednoho z nich i pro ostatní (§ 91 odst. 2), třebaže dovolání podal jen některý z 

účastníků, 

c) jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky. 

Případy uvedené v § 242 odst. 2 OSŘ se uplatní, pokud bylo přípustné 

dovolání proti napadenému výroku odvolacího soudu shledáno důvodným. Podle 

literatury
391

 totiž nelze z tohoto ustanovení dovozovat, že by „dovolací soud mohl 

z hlediska uplatněných dovolacích důvodů nebo ve smyslu § 242 odst. 3 OSŘ 

přezkoumat i ten výrok rozhodnutí odvolacího soudu, který nebyl napaden“. Pokud tedy 

přistoupí dovolací soud ke zrušení rozhodnutí odvolacího soudu v napadeném výroku, 

zruší i další výroky, které jsou dovoláním ve smyslu § 242 odst. 2 OSŘ dotčeny (aniž 

by je dovolatel v dovolání napadnul). 

Výjimka z vázanosti NS rozsahem dovolacích návrhů je upravena i v § 30 odst. 

2 ZŘS: 

                                                 
389

 SVOBODA, Karel, s. 116. In: op. cit., poznámka pod čarou 20: Pokud je dovolání napadeno jako 

celek, ale dovolatel určí řádně dovolací důvod nebo předpoklady přípustnosti jen vůči některým výrokům, 

bude takové podání trpět vadami právě ve vztahu k výrokům odvolacího soudu, pro něž není řádně 

vymezen dovolací důvod nebo předpoklad přípustnosti, takovou částí dovolání se pak nebude dovolací 

soud ani zabývat. 
390

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 242, s. 212 - 213. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
391

 KRČMÁŘ, Zdeněk, s. 1937. In: op. cit., poznámka pod čarou 38. 
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- Dovolací soud není vázán rozsahem dovolacích návrhů ve věcech, v nichž lze 

zahájit řízení bez návrhu. 

Nejvyšší soud není rovněž vázán vymezením napadených výroků v dovolání, a 

to podle § 243d odst. 2 OSŘ
392

 a § 243e odst. 2 OSŘ
393

. Podle těchto ustanovení mimo 

jiné platí, že jestliže dovolací soud změní nebo zruší rozhodnutí odvolacího soudu, zruší 

i rozhodnutí vydaná v řízení v prvním stupni nebo v odvolacím řízení, která jsou na 

změněném (zrušovaném) rozhodnutí závislá. O takovém zrušení může rozhodnout i 

samostatným usnesením dodatečně, pokud se o jejich existenci dozví až později. 

Uvedené lze však, jak podotýká Karel Svoboda
394

, aplikovat pouze na taková řízení, 

v nichž jsou totožní účastníci řízení (včetně procesních nástupců účastníků), právní 

poměry někoho jiného než účastníka řízení totiž nemohou být dotčeny.  

Blíže k výjimce dle § 242 odst. 2 písm. a) OSŘ 

Závislý výrok je podle odborné literatury
395

 po obsahové stránce svázán s jiným 

výrokem téhož rozhodnutí, tedy nemůže sám o osobě obstát, pokud by byl tento jiný 

výrok zrušen nebo změněn. Závislost výroku vyplývá podle komentářové literatury
396

 z 

charakteru právního vztahu daného hmotným právem, může však plynout i z procesního 

práva a rovněž platí, že na výroku rozhodnutí ve věci samé jsou závislé výroky o 

vedlejších otázkách (např. náhrada nákladů řízení).  

Uvedené ustanovení však neznamená, že by dovolací soud přezkoumával 

věcnou správnost závislého výroku (který nebyl dovoláním napaden). Propojení 

s napadeným výrokem se projevuje tím, že existují-li podle Nejvyššího soudu důvody 

pro zrušení přezkoumávaného výroku, zruší i výrok závislý ve smyslu § 242 odst. 2 

                                                 
392

 Ustanovení § 243d odst. 2 OSŘ: „Změní-li dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu, zruší 

rozhodnutí vydaná v řízení v prvním stupni nebo v odvolacím řízení, která jsou na změněném rozhodnutí 

odvolacího soudu závislá. Dozví-li se dovolací soud až dodatečně o tom, že na změněném rozhodnutí 

odvolacího soudu jsou závislá rozhodnutí vydaná v řízení v prvním stupni nebo v odvolacím řízení, 

rozhodne o jejich zrušení samostatným usnesením.“ 
393

 Ustanovení § 243e odst. 2 OSŘ: „Zruší-li dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu, vrátí mu věc k 

dalšímu řízení. Platí-li důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, také na rozhodnutí 

soudu prvního stupně, zruší dovolací soud i toto rozhodnutí a vrátí věc soudu prvního stupně k dalšímu 

řízení, popřípadě věc postoupí k dalšímu řízení věcně příslušnému soudu. Dovolací soud zruší též další 

rozhodnutí vydaná v řízení v prvním stupni nebo v odvolacím řízení, která jsou na zrušovaném rozhodnutí 

odvolacího soudu závislá. Dozví-li se dovolací soud až dodatečně o tom, že na zrušeném rozhodnutí 

odvolacího soudu jsou závislá rozhodnutí vydaná v řízení v prvním stupni nebo v odvolacím řízení, 

rozhodne o jejich zrušení samostatným usnesením.“ 
394

 SVOBODA, Karel, s. 118. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
395

 Ibid. 
396

 KRČMÁŘ, Zdeněk, s. 1937. In: op. cit., poznámka pod čarou 38. Na doplnění poznámka pod čarou 

212. 



Karolína Černá: Dovolání v civilním procesu 

103 

 

písm. a) OSŘ. Podle odborné literatury
397

 takovým závislým výrokem může být i výrok 

obsažený v jiných (navazujících) rozhodnutích než dovoláním napadnutém rozhodnutí 

odvolacího soudu. 

Jako příklad lze použít rozhodnutí Nejvyššího soudu
398

, který dospěl k závěru, 

že vzájemně závislými výroky jsou výrok o rozsudku o peněžitém nároku uplatněném 

žalobou a výrok o peněžitém nároku uplatněném vzájemnou žalobou, jež zahrnuje 

projev směřující k započtení. 

Blíže k výjimce dle § 242 odst. 2 písm. b) OSŘ 

Tato výjimka se týká případů, kdy jde o společná práva a povinnosti, a 

rozhodnutí se tak musí vztahovat na všechny účastníky na jedné straně. Pokud je tedy 

dovolání podáno pouze jedním z nerozlučných společníků, je Nejvyšší soud povinen 

přezkoumat rozhodnutí ve vztahu ke všem nerozlučným společníkům, aniž by k tomu 

museli dát ostatní společníci souhlas. 

Naopak, uvedená výjimka se nevztahuje na řízení, v nichž sice na jedné straně 

vystupuje více účastníků, ale jedná se o samostatné procesní společenství. Každý takový 

samostatný společník je pak oprávněn podat dovolání pouze za sebe. 

Blíže k výjimce dle § 242 odst. 2 písm. c) OSŘ 

Pokud z právního předpisu vyplývá způsob vypořádání vztahu mezi účastníky, 

není NS vázán rozsahem dovolacích návrhů. Způsob vypořádání vztahu mezi účastníky 

vyplývá z právního předpisu, jestliže jde o rozhodnutí o komplexním právním vztahu. 

Soud musí v takovém případě (podle hmotného práva) uložit více na sebe nerozlučně 

navazujících práv a povinností. Soud tedy musí vypořádat hmotněprávní vztah dle 

žaloby, ale není již vázán, jak uvádí odborná literatura
399

, konkrétním způsobem 

takového vypořádání, které připouští zákon.  

                                                 
397

 PAVLIŠ, Tomáš, DEDUCH, Jiří, op. cit., poznámka pod čarou 72. Shodně i KRČMÁŘ, Zdeněk, s. 

1936. In: op. cit., poznámka pod čarou 38. 
398

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2017, sp. zn. 32 Cdo 2053/2015 (i když ve vztahu 

k odvolání). 
399

 SVOBODA, Karel, s. 120. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
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Příkladem může být například řízení o vypořádání společného jmění manželů
400

 

nebo vypořádání mezi účastníky o tom, zda došlo k přechodu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů a kdo z nich má práva a povinnosti zaměstnavatele.
401

  

Blíže k výjimce dle § 30 odst. 2 ZŘS 

Dovolací soud podle této výjimky není vázán rozsahem dovolacích návrhů ve 

věcech, v nichž lze zahájit řízení bez návrhu
402

. Dovolací soud tedy rozhodně není 

vázán kvantitativní stránkou dovolání. Vyvstává otázka, zdali je vázán vymezeným 

dovolacím důvodem, a s tím související otázka, jestli je dovolatel povinen ve svém 

podání dovolací důvod vůbec vymezit. Literatura
403

 zastává jasný názor, že soud není 

vázán dovolacím důvodem ani mezemi, v nichž dovolatel rozhodnutí napadá. 

V současné době se však Karel Svoboda
404

 přiklonil k závěru, že by dovolatel měl 

v podání rozsah i důvody dovolání uvést, jinak by mohlo být dovolání odmítnuto. 

Uvedené zdůvodňuje povahou dovolání jako mimořádného opravného prostředku, na 

nějž jsou tak kladeny určité nároky. S tímto lze souhlasit, neboť v případě, že dovolací 

soud není vázán rozsahem dovolacího návrhu, nemůže být vázán ani dovolacím 

důvodem – pokud totiž může dovolací soud přezkoumávat i jiný výrok, než výslovně 

napadený ze strany dovolatele, nebude takový jiný (nenapadený) výrok rozhodně ze 

strany dovolatele ani vymezen dovolacím důvodem. Podání by však mělo splňovat 

zákonem požadované náležitosti i v tomto případě.   

5.4 Odklad vykonatelnosti a právní moci 

Vzhledem k tomu, že podání dovolání nemá odkladný účinek, je v zákoně
405

 

řešena možnost dovolacího soudu odložit i bez návrhu vykonatelnost
406

 a právní moc
407

 

                                                 
400

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. května 2009, sp. zn. 22 Cdo 410/2008: Řízení o vypořádání 

SJM je tak řízením o vypořádání vztahu mezi účastníky, jehož způsob vyplývá z právního předpisu; 

odvolací soud tak není vázán mezemi, ve kterých se odvolatel domáhá přezkoumání rozhodnutí. 
401

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. září 1999, sp. zn. 21 Cdo 7/99. 
402

 Podle § 13 odst. 1 ZŘS platí, že „řízení se zahajuje i bez návrhu, není-li zákonem stanoveno, že lze 

řízení zahájit jen na návrh. Soud řízení zahájí bezodkladně poté, co se dozví o skutečnostech rozhodných 

pro vedení řízení podle tohoto zákona.“ 
403

 SVOBODA, Karel, s. 78 – 79. In: Zákon o zvláštních řízeních soudních: komentář. V Praze: C.H. 

Beck, 2020. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-788-0.  
404

 Ibid. Ve starší publikaci však Karel Svoboda (SVOBODA, Karel, s. 122. In: op. cit., poznámka pod 

čarou 20 nebo shodně i v prvním vydání citovaného komentáře k ZŘS) zastává názor, že dovolání není 

možné odmítnout, kdyby v něm chyběl dovolací důvod nebo dovolací návrh. 
405

 Ustanovení § 243 OSŘ: „Před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit a) 

vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila 

dovolateli závažná újma, nebo b) právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve 

svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.“ 
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napadeného rozhodnutí za účelem chránit dovolatele před nepříznivými důsledky 

napadeného rozhodnutí odvolacího soudu.  

Odklad vykonatelnosti by mohl být využit, pokud rozhodnutí napadené 

dovoláním ukládá povinnost, kterou lze provést postupem podle § 251 a násl. OSŘ nebo 

§ 58 a násl. EŘ. Rozhodnutí o odkladu vykonatelnosti přichází do úvahy, kdy je 

s ohledem na probíhající dovolací řízení zřejmé, že dovolatel bude úspěšný, a případné 

zrušení napadnutého rozhodnutí by při provedení výkonu znamenalo pro účastníka 

řízení potíže (a hrozí mu vznik závažné újmy na jeho právech). Odložením se tak, jak 

poznamenává odborná literatura
408

, předejde zbytečnému vynaložení nákladů exekuce a 

nutnosti následné náhrady za již provedený výkon rozhodnutí nebo exekuci. Dovolací 

soud by tedy měl zvažovat charakter uložené povinnosti a možnost „návratu“ 

původního stavu. Rozhodnutí o odkladu vykonatelnosti nemá přímé účinky na 

vykonávací řízení, představuje však dle odborné literatury
409

 podklad pro povolení 

odkladu výkonu rozhodnutí, pokud již byl nařízen. Jen pro úplnost, jak upřesňuje 

odborná literatura
410

, samotný návrh na odklad vykonatelnosti ještě není důvodem pro 

odklad výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Odklad vykonatelnosti neznamená, že by 

rozhodnutí ztratilo vlastnost vykonatelnosti, dochází pouze k jejímu odkladu, tedy 

dovolatel by po takovou dobu odkladu neměl být nepřiměřeně zatížen vykonatelností 

rozhodnutí, na druhou stranu by však ani práva druhé strany neměla být takovým 

odkladem nepřiměřeně zasažena. V případě, že již došlo k nařízení soudního výkonu 

rozhodnutí, je účinkem rozhodnutí Nejvyššího soudu o odkladu vykonatelnosti 

dosaženo toho, že soudní výkon rozhodnutí není prováděn
411

. Neznamená to však, jak 

                                                                                                                                               
406

 ZOULÍK, František (revidovala a doplnila Alena Winterová), s. 290. In: op. cit., poznámka pod čarou 

1: „Vykonatelnost rozhodnutí spočívá v množství jeho přímé vynutitelnosti prostřednictvím státní moci 

nebo pod její kontrolou.“ 
407

 Ibid, s. 279: Právní mocí se rozumí určité vlastnosti rozhodnutí, kterých dodatečně nabylo při splnění 

stanovených předpokladů. V institutu právní moci jsou vyjádřeny dva zásadní požadavky na řešení 

právního konfliktu, a to konečnost každého řízení a autoritativnost řešení konfliktu. Vlastnosti, které jsou 

spojeny s právní mocí a mají vztah k řízení, se označují jako formální právní moc. Tedy, rozhodnutí již 

nelze napadnout řádným opravným prostředkem. Vlastnosti, které jsou rovněž spojeny s právní mocí, ale 

týkají se předmětu řízení, označujeme jako materiální právní moc. Tzn. již rozhodnutá věc nemůže být 

projednána znovu.  

Odklad právní moci byl do OSŘ přidán až po 1. lednu 2013 (novelou 404/2012 Sb.). Podle důvodové 

zprávy k tomuto zákonu byla totiž nevyhovující dosavadní úprava, kdy byl v zákoně upraven pouze 

odklad vykonatelnosti (ukládající povinnost k plnění) a jiné hrozící následky musely být odvraceny 

prostřednictvím předběžného opatření.  
408

 MACKOVÁ, Alena, s. 538. In: op. cit., poznámka pod čarou 1. 
409

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 243, s. 214 - 215. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
410

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243, s. 922 - 923. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
411

 SVOBODA, Karel, s. 133. In: op. cit., poznámka pod čarou 20: Dle autora již není nezbytné, aby 

například exekuční soud vydal další usnesení o odkladu výkonu rozhodnutí. Účinky odkladu nastávají již 
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uvádí Alena Macková
412

, že by mělo dojít k zastavení exekuce nebo soudního výkonu 

rozhodnutí. Podle judikatury
413

 pak platí, že „účinky spojené s odkladem vykonatelnosti 

jsou vázány na pravomocné skončení dovolacího řízení, nikoliv na způsob rozhodnutí, 

tedy zda došlo či nedošlo k meritornímu projednání dovolání“. 

Pokud jde o odklad právní moci, ten přichází podle odborné literatury
414

 

v úvahu v případě, že napadené rozhodnutí, které je v právní moci, žádnou povinnost 

neukládá (a nelze tedy využít odkladu vykonatelnosti) a zasahuje do sféry soukromých 

práv a povinností dovolatele. Právní moc sice není v § 243 OSŘ specifikována, je však 

dle Karla Svobody
415

 zřejmé, že rozhodnutí o odkladu právní moci v dovolacím řízení 

neznamená, že by proti dovoláním napadenému rozhodnutí bylo možné podat znovu 

odvolání, nedochází tedy k odložení právní moci jako celku.  

Zákon
416

 stanovuje pro odklad právní moci a odklad vykonatelnosti různé 

předpoklady, které má Nejvyšší soud zkoumat. Pro rozhodnutí o odkladu vykonatelnosti 

totiž postačí, že by dovolateli hrozila neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí 

závažná újma, u právní moci má však být bráno do úvahy nejen závažné ohrožení práv 

dovolatele, ale rovněž i právní poměry jiné osoby než účastníka řízení. Literatura
417

 

ovšem zastává názor, že pokud by měl i odklad vykonatelnosti zasáhnout do práv osoby 

stojící mimo řízení, jednalo by se o překážku rozhodnutí o takovém odkladu. S tímto 

názorem lze souhlasit. Ostatně, v tomto smyslu se vyjádřila i judikatura Ústavního 

soudu a Nejvyššího soudu (v podrobnostech v další části této kapitoly), která de facto 

zákonem stanovený předpoklad pro rozhodnutí o odkladu vykonatelnosti rozšířila.  

Pokud je podáván návrh na odklad vykonatelnosti, musí vedle obecných 

náležitostí podání uvedených v § 42 odst. 4 OSŘ podle odborné literatury
418

 obsahovat i 

vylíčení důvodů, pro něž by mělo k odkladu dojít, a uvedení požadavku na odklad 

vykonatelnosti napadeného rozhodnutí. Musí být také řádně odůvodněno, v čem 

účastník spatřuje závažnou újmu na svých právech, která by mu hrozila neprodleným 

                                                                                                                                               
rozhodnutím Nejvyššího soudu o odkladu. Rozporuje tak názor Nejvyššího soudu uvedený v Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sp. zn. 20 Cdo 1272/2013 či názor uvedený v odborné literatuře: 

KRČMÁŘ, Zdeněk, s. 1953. In: op. cit., poznámka pod čarou 38.  
412

 MACKOVÁ, Alena, s. 538. In: op. cit., poznámka pod čarou 1. 
413

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sp. zn. 20 Cdo 1272/2013. 
414

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 243, s. 214 - 215. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
415

 SVOBODA, Karel, s. 132. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
416

 Ustanovení § 243 OSŘ. 
417

 SVOBODA, Karel, s. 134. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
418

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 243, s. 214 - 215. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
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provedením výkonu napadeného rozhodnutí
419

. Obdobně pak návrh na odklad právní 

moci by měl obsahovat popis konkrétních okolností, v čem spatřuje účastník závažné 

ohrožení na svých právech, ale zároveň ujištění, že se odklad právní moci nedotkne 

právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení. 

Usnesení dovolacího soudu o odkladu vykonatelnosti nebo právní moci nabývá 

svých účinků doručením osobě, v jejíž prospěch bylo dovoláním napadené rozhodnutí 

vydáno. Jak upřesňuje odborná literatura
420

, rozhodnutí o odkladu vykonatelnosti má 

přednost před odkladem právní moci (zároveň platí, že nelze o obou rozhodnout 

kumulativně). Proti oběma těmto rozhodnutím Nejvyššího soudu není přípustný 

opravný prostředek. Většina usnesení soudu neobsahují časové omezení, a tedy odklad 

zpravidla trvá do pravomocného skončení dovolacího řízení. Teoreticky by i bylo podle 

Petra Vojtka
421

 možné, aby dovolací soud v průběhu řízení dospěl k závěru, že již 

pominuly důvody pro odklad nebo se změnily rozhodné poměry, a povolený odklad by 

zrušil. V praxi však zřejmě k uvedenému příliš často docházet nebude. 

Z judikatury Nejvyššího soudu lze vyvodit, že NS při rozhodování o odkladu 

vykonatelnosti zkoumá, co je předmětem sporu (přihlíží k výši vymáhané částky
422

) či 

dopad rozhodnutí do poměrů dovolatele (předmětné nemovitosti slouží k bydlení a 

případným výkonem rozhodnutí by žalovaní přišli o možnost bydlení
423

). O odkladu 

právní moci rozhodl Nejvyšší soud například ve věci ohledně zápisu vlastníka 

nemovitosti do katastru nemovitostí a dovodil
424

: „Vzhledem k tomu, že dovolatelka je 

ohrožena na svých právech s ohledem na důsledky spojené se změnou v katastru 

nemovitostí a odklad právní moci se nedotkne poměrů jiných osob než účastníků řízení, 

Nejvyšší soud (aniž by tím předjímal rozhodnutí o dovolání) rozhodl, že se odkládá 

právní moc rozhodnutí odvolacího soudu až do právní moci rozhodnutí o dovolání 

podaném v označené věci žalovanou[§ 243 písm. b) o. s. ř.].“ 

 

 

                                                 
419

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243, s. 922 - 923. In: op. cit., poznámka pod čarou 72: 

takovým důvodem může být již samotné zahájení dovolacího řízení. 
420

 Ibid. 
421

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 243, s. 214 - 215. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
422

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2017, sp. zn. 30 Cdo 2867/2016. 
423

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2017, sp. zn. 22 Cdo 851/2017. 
424

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2017, sp. zn. 33 Cdo 1850/2017. 
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Má dovolací soud povinnost o odkladu vykonatelnosti (právní moci) 

rozhodnout? 

Nejvyšší soud v minulosti postupoval dle svojí ustálené praxe tak, že zvláštní 

rozhodnutí ohledně návrhu na odklad vykonatelnosti (pokud podle něj nebyl důvodný) 

nevydával.
425

  

Ústavní soud však v této otázce zastává jiný názor
426

 a podle něho má NS 

povinnost „rozhodnout bez zbytečných průtahů, popř. i neprodleně, a to usnesením, 

jehož písemné vyhotovení bude obsahovat předepsané náležitosti, včetně řádného 

odůvodnění, a které bude doručeno účastníkům řízení; není však porušením těchto 

ústavně zaručených práv, rozhodne-li dovolací soud spolu s dovoláním o návrhu na 

odklad vykonatelnosti, aniž by se zabýval odůvodněním takového návrhu, stane-li se tak 

ve lhůtě přiměřené pro samotné rozhodnutí o návrhu na odklad vykonatelnosti 

rozhodnutí“.
427

  

Lhůta pro vydání rozhodnutí o odkladu vykonatelnosti (právní moci) není sice 

stanovena, ale z výše uvedeného nálezu Ústavního soudu lze vyvodit, že určení 

konkrétní lhůty vlastně není podstatné, lze ji totiž odvodit ze zásady, že soudy musí 

postupovat takovým způsobem, aby zajistily efektivní a včasnou ochranu práv, což bude 

zpravidla „znamenat, že soud má povinnost rozhodnout bez zbytečného odkladu, popř. i 

neprodleně“.  

                                                 
425

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. května 2006, sp. zn. 29 Odo 783/2005: „Neshledá-li dovolací 

soud návrh na odklad vykonatelnosti podle § 243 o. s. ř. důvodným, nevydává zvláštní rozhodnutí, a to 

ani v souvislosti s rozhodnutím o dovolání.“ Obdobně rovněž Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 

května 2017, sp. zn. 26 Cdo 636/2017. 
426

 Nález Ústavního soudu ze dne 23. srpna 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/2016. 
427

 Ibid.: „Ústavní soud v této souvislosti považuje za vhodné podotknout, že i v případě, kdy Nejvyšší 

soud vykonatelnost rozhodnutí odloží, mělo by být stran odůvodnění postupováno obdobně (§ 168 odst. 2 

věta první o. s. ř.). Ani zde není požadavek na odůvodnění projevem nějakého "přepjatého formalizmu". 

(...) Jde-li o samotnou lhůtu, ve které je Nejvyšší soud povinen rozhodnout, § 243 o. s. ř. sice v tomto 

ohledu nic konkrétního nestanovuje (na rozdíl od § 73 odst. 4 s. ř. s.), není to však podstatné, neboť tuto 

lhůtu lze vyvodit z kautel řádně vedeného soudního řízení, tedy že obecné soudy musí postupovat tak, aby 

zajistily efektivní, tedy také včasnou ochranu práv subjektu, který o to stanoveným postupem požádá, což 

zpravidla bude, s ohledem na to, co je smyslem a účelem daného právního institutu, znamenat, že Nejvyšší 

soud má povinnost rozhodnout bez zbytečného odkladu, popř. i neprodleně. Ovšem jsou-li splněny důvody 

pro odmítnutí dovolání či pro zastavení dovolacího řízení (§ 243c o. s. ř.), není "projednatelný" ani návrh 

na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, protože jde o návrh 

akcesorický. Vzhledem k tomu lze akceptovat takový postup, kdy o návrhu na odklad vykonatelnosti 

Nejvyšší soud rozhodne spolu s dovoláním, aniž by se zabýval důvody, pro které je jeho vydání 

navrhováno, to však za předpokladu, že se tak stane ve lhůtě přiměřené pro samotné rozhodnutí o návrhu 

na odložení výkonu rozhodnutí. Stejně tak nelze nic namítat proti tomu, kdy Nejvyšší soud ve stejné lhůtě 

projedná dovolání meritorně.“ 
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Nejvyšší soud na základě výše citovaného nálezu ÚS určil podmínky pro 

vyhovění návrhu na odklad vykonatelnosti
428

: „S přihlédnutím k účelu, k němuž slouží 

odklad vykonatelnosti ve smyslu § 243 písm. a) o. s. ř., patří k předpokladům, za nichž 

může dovolací soud odložit vykonatelnost dovoláním napadeného rozhodnutí 

odvolacího soudu, a které musí být splněny kumulativně, to, že: 1. dovolání nemá vady, 

které by bránily v pokračování v dovolacím řízení, a je včasné a přípustné (subjektivně i 

objektivně); 2. podle dovoláním napadeného (výroku) rozhodnutí lze nařídit výkon 

rozhodnutí nebo 3. neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí [dovoláním 

napadeného (výroku) rozhodnutí] by dovolateli hrozila závažná újma
429

 na jeho 

právech, 4. podle obsahu spisu je pravděpodobné (možné), že dovolání bude úspěšné, 5. 

odklad se nedotkne právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení (nedotkne se 

právních poměrů tzv. třetí osoby).“
430

 

Plyne však z výše uvedeného, že by měl Nejvyšší soud o odkladu vykonatelnosti 

(či právní moci) rozhodnout bez zbytečných průtahů i bez návrhu? V návaznosti na 

§ 243 OSŘ je odpověď zřejmě „ano“, jak se ostatně domnívá i Karel Svoboda
431

, neboť 

Nejvyšší soud při splnění zákonných podmínek má o odkladu rozhodnout i bez návrhu. 

NS by tedy měl otázku splnění podmínek pro odklad vykonatelnosti (či právní moci) 

zodpovědět již v okamžiku předložení dovolání.  

                                                 
428

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016.  
429

 Ibid.: „Závažnost újmy, která dovolateli hrozí (na jeho právech) neprodleným výkonem rozhodnutí 

nebo exekucí [dovoláním napadeného (výroku) rozhodnutí], se poměřuje možným dopadem vlastního 

výkonu rozhodnutí (exekuce) do poměrů povinného (dovolatele).  

Je-li vykonáváno rozhodnutí, jímž se ukládá peněžité plnění povinnému (dovolateli), který je právnickou 

osobou, je pro posouzení závažnosti hrozící újmy zásadně rozhodující možný dopad vlastního výkonu 

rozhodnutí (exekuce) do „majetkových“ poměrů povinného (dovolatele), tedy poměření toho, jak 

„závažně“ se (případně též s přihlédnutím k dalším okolnostem, jež se mohou týkat i osoby oprávněného) 

vymáhání peněžitého plnění přiznaného exekučním titulem „neprodleným“ výkonem rozhodnutí nebo 

exekucí může projevit (se zřetelem k výši vymáhané částky) v „majetkových“ poměrech povinného 

(dovolatele) [se zřetelem k rozsahu majetku povinného (dovolatele) a míře možného postižení tohoto 

majetku výkonem rozhodnutí nebo exekucí].“ 
430

 V publikaci: SVOBODA, Karel, s. 137. In: op. cit., poznámka pod čarou 20, lze nalézt i srovnání a 

nalezení podobnosti mezi odkladem vykonatelnosti (právní moci) a institutem předběžného opatření 

podle § 75c odst. 1 OSŘ. Podobnost je spatřována v tom, že „smyslem rozhodnutí je zabezpečit, že 

případný výsledek dovolacího řízení nebude zmařen, případně prozatímní úprava poměrů mezi účastníky, 

pokud by dovolatel byl účinky dovoláním napadnutého rozhodnutí extrémně stižen ve srovnání s újmou, 

která by odkladem mohla vzniknout na straně účastníka, jemuž je napadené rozhodnutí ku prospěchu.“ 

„Hrozba“ závažné újmy by neměla být pouze potenciální. 

Ibid., s. 139: Vzhledem k této podobnosti s předběžným opatřením je pak rovněž odvozena možnost 

Nejvyššího soudu zrušit, na základě pominutí důvodů pro jeho vydání nebo dodatečného zjištění, že 

důvody pro odklad od počátku nebyly, již vydané rozhodnutí o odkladu s účinky ex nunc. Zároveň je také 

NS oprávněn rozhodnout o odkladu vykonatelnosti (právní moci), přestože již dříve návrh na odklad 

z formálních důvodů zamítl.     
431

 Ibid., s. 135 – 136. 
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Pokud není návrh na odklad vykonatelnosti (právní moci) podán a Nejvyšší soud 

se domnívá, že k odkladu nejsou splněny zákonné podmínky, o odkladu nerozhoduje. 

Byl-li však návrh na odklad podán, je Nejvyšší soud povinen o odkladu v přiměřené 

lhůtě, jak poznamenává odborná literatura
432

, rozhodnout (buď se vykonatelnost / právní 

moc odkládá, nebo se návrh zamítá), a to na základě informací obsažených ve spise 

nebo na základě listinných podkladů dodaných odvolatelem (splnění podmínek 

nezjišťuje
433

), jednání o odkladu se nenařizuje. Mělo by tedy být podle Karla 

Svobody
434

 snahou dovolatele uvést konkrétní skutečnosti, na jejichž základě by měl 

Nejvyšší soud rozhodnout o odkladu neprodleně, tedy vyhnout se situaci, kdy bude 

z pohledu Nejvyššího soudu „neprodleně“ znamenat daleko delší dobu. 

Nebude-li o návrhu na odklad rozhodnuto samostatně, odkázal ve vztahu k 

rozhodnutí o odmítnutí dovolání či zastavení dovolacího řízení a rozhodnutí o odkladu 

vykonatelnosti Nejvyšší soud opakovaně
435

 na citovaný nález Ústavního soudu
436

, 

v němž dospěl ÚS k závěru, že „jsou-li splněny důvody pro odmítnutí dovolání či pro 

zastavení dovolacího řízení (§ 243c OSŘ), není „projednatelný“ ani návrh na odklad 

vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, protože jde o 

návrh akcesorický“. Z tohoto nálezu Ústavního soudu plyne, že nebude v tomto případě 

o návrhu na odklad vydáván samostatný výrok. Obdobná bude podle odborné 

literatury
437

 situace i v případě zamítnutí dovolání či změny nebo zrušení rozhodnutí 

odvolacího soudu. Jak ostatně vyplývá už z výše citovaného rozhodnutí Nejvyššího 

soudu
438

, o návrhu na odklad je zbytečné rozhodovat samostatně, pokud dovolání 

nesplňuje předepsané náležitosti, je podáno opožděně či osobou neoprávněnou, 

případně je zjevné, že není přípustné. Přestože rozhodnutím o odkladu není předjímáno 

rozhodnutí o dovolání, které navíc může být často vydáno s větším časovým odstupem, 

měl by dovolací soud v době rozhodování o odkladu již mít, jak poznamenává Petr 

Vojtek
439

, určitou představu o přípustnosti dovolání.  

                                                 
432

 Ibid., s. 136. 
433

 Ibid., s. 139: Nejvyšší soud není povinen samostatně vyhledávat a osvědčovat skutečnosti, a to 

vzhledem k tomu, že rozhodnutí o odkladu je rozhodnutím mající prospěch pouze pro jednu stranu. 

Nejvyšší soud by tedy takovým postupem porušil zásadu rovnosti stran. 
434

 Ibid., s. 142. 
435

 Například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. října 2017, sp. zn. 20 Cdo 4097/2017 nebo Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 21. září 2017, sp. zn. 33 Cdo 4179/2017. 
436

 Nález Ústavního soudu ze dne 23. srpna 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/16. 
437

 HAMULÁKOVÁ, Klára, s. 291. In: op. cit., poznámka pod čarou 80. 
438

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016. 
439

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 243, s. 214 - 215. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
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6. ROZHODNUTÍ O DOVOLÁNÍ 

Rozhodnutí dovolacího soudu lze rozdělit na nemeritorní (tj. odmítnutí 

dovolání a zastavení dovolacího řízení) a meritorní rozhodnutí (tedy zamítnutí dovolání, 

změna nebo zrušení napadeného rozhodnutí). 

Rozhodnutí o dovolání je upraveno v ustanoveních § 243c až 243f OSŘ. 

Nelze-li pro ukončení dovolacího řízení využít žádné z uvedených ustanovení a v řízení 

nelze pokračovat, neboť je věcně neprojednatelné (a brání mu některá z podmínek), 

bude Nejvyšší soud postupovat podle § 243c odst. 3 OSŘ, a tedy budou obdobně 

aplikována ustanovení pro odvolací řízení (§ 218 písm. b), § 218a, § 224 odst. 1 a 2 a § 

225 OSŘ). Nelze-li aplikovat pro ukončení dovolacího řízení žádné z předchozích 

ustanovení, bude dovolací řízení zastaveno podle § 104 odst. 1 ve spojení s § 243b 

OSŘ. K zastavení dovolacího řízení pak může dojít i podle zákona o soudních 

poplatcích pro nezaplacení soudního poplatku.  

Vzhledem k tomu, že je dovolání řazeno mezi mimořádné opravné prostředky, 

tedy prostředky použitelné proti pravomocnému rozhodnutí soudu, je nezbytné, aby 

poskytovalo dovolací řízení ochranu práv třetích osob. Nové rozhodnutí tak nemůže 

zasáhnout právní poměry jiné osoby než účastníka řízení
440

 (ochrana však není 

poskytována neplatným právním jednáním
441

).  

V ustanovení § 243f odst. 4 OSŘ jsou uvedeny formy rozhodnutí dovolacího 

soudu. Pokud je rozhodováno meritorně a soud zamítá dovolání proti rozsudku 

odvolacího soudu nebo mění či zrušuje rozsudek odvolacího soudu, rozhoduje 

rozsudkem. V ostatních případech rozhoduje usnesením. Vždy však dovolací soud 

rozhoduje podle toho, jak mělo být odvolacím soudem rozhodnuto (zdali rozsudkem, 

nebo usnesením), nikoliv jak skutečně bylo rozhodnuto.
442

 

                                                 
440

 Ustanovení § 243g odst. 2 OSŘ. 
441

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. října 2006, sp. zn. 22 Cdo 778/2005: „v tomto řízení bylo 

rozhodnuto, že ochranu nelze poskytovat třetí osobě, pokud bude zjištěno, že smlouva byla uzavřena 

v úmyslu zabránit důsledkům případného zrušení původního rozhodnutí a že se jedná o smlouvu 

neplatnou pro obcházení zákona či rozpor s dobrými mravy.“ 
442

 K tomu například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2001, sp. zn. 29 Odo 155/2001: „Ačkoliv 

rozhodnutí soudů obou stupňů mají formu rozsudků, přikročil Nejvyšší soud k jejich zrušení usnesením. 

Podle ustanovení § 200e odst. 1 a 3 o. s. ř. ve spojení ustanovením § 9 odst. 4 písm. j) o. s. ř. měly totiž 

usnesením o věci rozhodnout také soudy nižších stupňů. To, že soud rozhodl jinou - kvalitativně vyšší, leč 

v rozporu s procesním předpisem zvolenou - formou rozhodnutí, je vadou řízení, která nemohla mít vliv 

na správnost rozhodnutí (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, 

uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 4, ročník 2000, pod číslem 45) a nezbavuje dovolací soud 

práva odklidit takové rozhodnutí usnesením (dle § 243b odst. 5 o. s. ř.).“ 
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Zákonem číslo 287/2018 Sb. byl do OSŘ
443

 přidán způsob vyhlašování 

rozhodnutí dovolacím soudem. Pokud se koná jednání (i když k tomu v praxi dochází 

výjimečně), rozsudek bude vyhlášen ústně přítomným účastníkům.
444

 Za přítomnosti 

pouze soudních osob (v případě, že jednání neproběhlo, nebo se ho neúčastnili 

účastníci) bude rozsudek vyhlášen vyvěšením jeho zkráceného písemného vyhotovení 

bez odůvodnění na úřední desce v budově soudu a na elektronické úřední desce po dobu 

15 dnů. Předseda senátu však může rozhodnout, že má být zveřejněna i širší verze 

rozsudku (s nosnými důvody rozsudku). Uvedené platí i pro jiné rozhodnutí než 

rozsudek, jestliže tak předseda senátu rozhodne.  

6.1 Nemeritorní rozhodnutí 

Odmítnutí dovolání  

Dovolací soud odmítne v souladu s ustanovením § 243c odst. 1 OSŘ dovolání, 

které (i) není přípustné, (ii) trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě
445

 odstraněny a pro něž 

nelze v dovolacím řízení pokračovat, anebo (iii) je zjevně bezdůvodné. Pokud není 

dovolání přípustné, nemůže být o něm ani rozhodováno věcně a dovolací soud 

nezkoumá námitky, které jsou v takovém dovolání obsaženy. Nejvyšší soud přistoupí 

podle bodu (ii) výše k odmítnutí dovolání, které nesplňuje náležitosti vyžadované 

v ustanovení § 241a OSŘ a jeho nedostatky nebyly ani v zákonné lhůtě odstraněny 

(resp. dovolání nebylo řádně doplněno nebo opraveno a v dovolacím řízení nelze pro 

tento nedostatek pokračovat podle § 243f odst. 2 OSŘ). Dovolání tak nedává podklad 

k dovolacímu přezkumu a v dovolacím řízení není možné pokračovat. Dovolací soud 

rovněž odmítne (podle § 243f odst. 2 OSŘ) pro vady dovolání, které bylo podáno 

opožděně (lhůty jsou stanoveny v § 240 OSŘ)
446

 nebo bylo podáno někým, kdo 

k dovolání není oprávněn
447

. Bezdůvodné podání dle bodu (iii) výše pak, jak uvádí 

                                                 
443

 Ustanovení § 243f odst. 5 a 6 OSŘ. 
444

 Podle Mgr. Hedviky Hartmanové (HARTMANOVÁ, Hedvika, op. cit., poznámka pod čarou 364) by 

však vyhlášení rozsudku mělo být veřejné vždy. V článku 96 Ústavy je totiž zakotvena zásada veřejnosti 

a hospodárnosti a rychlosti soudního řízení neboli efektivity řízení. Výjimky, kdy veřejnost může být 

vyloučena z celého nebo části soudního jednání, jsou zákonem přesně vymezeny. V Ústavě je však 

vyžadováno, aby vyhlášení rozsudku bylo veřejné vždy. Zda se pak účastník k vyhlášení dostaví je 

ponecháno čistě na něm, ovšem právem každého účastníka je právě veřejné vyhlášení rozsudku.  
445

 Podle § 241b odst. 3 OSŘ 
446

 K tomu v podrobnostech v kapitole 3.1.1 této práce. 
447

 K tomu v podrobnostech v kapitole 3.2 této práce. 
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odborná literatura
448

, znamená, že se míjí s podstatou věci nebo nelze přihlédnout k jeho 

argumentaci s ohledem na procesní pravidla.
449

  

O odmítnutí rozhoduje dovolací soud usnesením, proti němuž není, jak 

poznamenává odborná literatura
450

, přípustný žádný opravný prostředek. V aktuální 

právní úpravě již neplatí pro vydání usnesení o odmítnutí dovolání lhůta v délce šesti 

měsíců (ode dne předložení věci), která byla odstraněna novelou občanského soudního 

řádu (zákonem číslo 296/2017 Sb.).  

Pro dodržení ústavně zaručeného práva na zákonného soudce je nezbytné 

rozhodnout o odmítnutí dovolání zákonným způsobem ve smyslu požadovaného kvóra 

senátu (v některých případech postačí pouze rozhodnutí předsedy senátu nebo jeho 

pověřeného člena). Zákonem číslo 404/2012 Sb. byl zaveden požadavek, aby bylo 

rozhodnutí o odmítnutí dovolání pro jeho nepřípustnost dle § 237 OSŘ přijato 

jednomyslně (tedy všemi členy senátu).
451

 Podle Ústavního soudu je požadavek na 

tento způsob rozhodování na místě, neboť se kvalitativně jedná o jiné rozhodování – o 

„přijatelnosti“ dovolání.
452

 Podle odborné literatury
453

 se však takový požadavek jeví 

                                                 
448

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 243c, s. 220. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
449

 Přidáno zákonem číslo 296/2017 Sb.; HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243c, s. 927 - 928. In: 

op. cit., poznámka pod čarou 72: Podle odůvodnění pozměňovacího návrhu (tisk 987/2) bylo toto 

ustanovení znovu zavedeno (již bylo součástí do konce roku 2012), neboť došlo ke zbytečnému nárůstu 

práce pro dovolací soud. 

V literatuře (HAMULÁKOVÁ, Klára, s. 460 - 461. In: op. cit., poznámka pod čarou 261) se rovněž 

objevuje obava, že lze využitím tohoto důvodu pro odmítnutí obejít pravidla přípustnosti podle § 237 

OSŘ. Odmítnout dovolání pro bezdůvodnost by tak mělo být možné až po posouzení přípustnosti 

dovolání. Pokud však soud posoudí dovolání jako přípustné, lze již těžko uvažovat o jeho odmítnutí pro 

zjevnou bezdůvodnost. 
450

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243c, s. 931 - 932. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
451

 Ustanovení § 243c odst. 2 OSŘ. Tato koncepce byla do zákona přidána na základě Nálezu Ústavního 

soudu ze dne 21. února 2012, sp. zn. 29/11. 

K tomu například Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2016, sp. zn. II. ÚS 849/16: „Je proto 

porušením ústavně zaručeného práva na zákonného soudce (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod), pokud „první selekci“ případů s ohledem na nepřípustnost provádí již předseda senátu (resp. 

jiný pověřený člen senátu) tak, že podání, které podle něj neobsahuje řádné vymezení podmínek 

přípustnosti dovolání, odmítne. Pokud by totiž bylo jen na rozhodujícím soudci, aby sám vyhodnotil, zda 

nesplnění podmínky přípustnosti dovolání bude považovat za vadu, pročež bude postupovat dle 

ustanovení § 243f odst. 2 o. s. ř., či se s tímto nedostatkem dovolání vypořádá předpokládaným způsobem 

dle ustanovení § 243c odst. 2 o. s. ř., jevila by se tato interpretace neudržitelnou z důvodu 

nepředvídatelnosti rozhodování a rizika možné arbitrárnosti.“ 

Shodně i HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243e, s. 941 - 943. In: op. cit., poznámka pod čarou 72: 

Postup, jímž by byla předsedou senátu provedena již „první selekce“ dovolání a ten by jej shledal jako 

nepřípustné a odmítl by jej, by byl porušením Ústavou zaručeného práva na zákonného soudce. 

Obdobně i STANISLAV, Antonín, op. cit., poznámka pod čarou 163. 
452

 K tomu například Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2016, sp. zn. II. ÚS 849/16: „Smysl 

ustanovení § 243f odst. 2 občanský soudní řád spočívá v „odbřemenění“ senátu Nejvyššího soudu pouze 

tam, kde podmínky pro meritorní projednání dovolání zcela jednoznačně nejsou dány: dovolatel např. 

vezme podané dovolání zpět a soudu tak není dána jiná možnost než řízení zastavit, dovolání bylo podáno 

opožděně nebo osobou, která k tomu není aktivně legitimována, dovolatel není zastoupen, nebyl zaplacen 
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„zvláštně“, neboť ho lze v praxi jen těžko ověřit, bude uvedený pouze v protokolu o 

hlasování, nikoli například v rozhodnutí jako takovém.  

O případech odmítnutí dovolání vyjmenovaných v ustanovení § 243f odst. 2 

OSŘ pak bude rozhodovat předseda senátu nebo jeho pověřený člen.
454

 Jak podotýká 

literatura
455

, tímto způsobem rozhodování dochází ke zjednodušení a urychlení vydání 

rozhodnutí ve věcech, které nejsou zásadní. Rozhodnutí o odmítnutí dovolání z důvodu 

jeho nepřípustnosti podle § 238 nebo § 238a OSŘ a rovněž pro jeho zjevnou 

bezdůvodnost
456

 bude muset být přijato většinou členů senátu. 

Zastavení dovolacího řízení dovolacím soudem 

Dovolací soud rozhoduje o zastavení dovolacího řízení v případě, že dovolatel 

vezme dovolání zcela zpět
457

. Takové podání může dovolatel učinit i bez zástupce. 

Rovněž bude dovolací řízení zastaveno, jestliže soud prvního stupně rozhodne podle 

§ 241b odst. 3, věta třetí OSŘ
458

. Jak upřesňuje odborná literatura
459

, zastavení řízení 

pro nedostatek procesní podmínky a případně i zpětvzetí dovolání má přednost před 

jeho odmítnutím (uvedené neplatí pro nesplnění podmínky povinného zastoupení). 

Pokud by bylo dovolání podáno opožděně, neoprávněnou osobou nebo směřuje proti 

rozhodnutí, proti němuž není přípustné dle § 238 nebo § 238a OSŘ, soud nebude 

postupovat, jak je uvedeno v odborné literatuře
460

, podle § 104 OSŘ, ale dovolání 

odmítne. V souladu s § 243f odst. 2 OSŘ bude zastavení dovolacího řízení rozhodováno 

                                                                                                                                               
soudní poplatek anebo trpí vadami, které k výzvě soudu nebyly odstraněny. Tyto případy představují 

jakousi „justiční malou násobilku“, zpravidla nevyžadující interpretaci práva soudem, nýbrž postačuje 

zcela prostá aplikace zákonných ustanovení, obsahujících podmínky řízení. Otázka přípustnosti dovolání 

z hlediska splnění podmínek dle ustanovení § 237 o. s. ř. však již představuje kvalitativně zcela odlišnou 

situaci: ve skutečnosti se totiž nejedná o „přípustnost“ dovolání v klasickém procesním smyslu, nýbrž 

daleko přesněji o jeho „přijatelnost“. Je proto především na Nejvyšším soudu samotném, zda 

předestřenou věc bude považovat za natolik právně významnou či nikoliv. Takovéto rozhodnutí však 

nemůže činit jediný samosoudce, nýbrž musí zůstat vyhrazena senátnímu rozhodování.“ 
453

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 243c, s. 220 - 221. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
454

 Ustanovení § 243f odst. 2 OSŘ: „O zastavení dovolacího řízení nebo o odmítnutí dovolání, které bylo 

podáno opožděně, které bylo podáno někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo které nebylo řádně 

doplněno nebo opraveno a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, může rozhodnout 

předseda senátu dovolacího soudu nebo pověřený člen senátu.“ 
455

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 243f, s. 225. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
456

 Jak je uvedeno v odborné literatuře (HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243f, s. 942 – 943. In: op. 

cit., poznámka pod čarou 72), v návaznosti na novelu zákona číslo 296/2017 Sb., která přidala tento 

důvod pro odmítnutí dovolání do § 243c odst. 1 OSŘ, však nedošlo k analogické změně § 243f odst. 2. 

Z uvedeného důvodu bude v tomto případě pro rozhodnutí nezbytná většina hlasů členů senátu. 
457

 Nelze však vzít zpět žalobu dle § 243b ve spojení s § 96 OSŘ. 
458

 Ustanovení § 241b odst. 3, věta třetí OSŘ: „Nebyl-li nedostatek podmínky uvedené v § 241 ani ve lhůtě 

určené ke splnění této podmínky odstraněn, předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení 

zastaví.“ 
459

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243c, s. 928 - 929. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
460

 Ibid. 
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pouze předsedou senátu dovolacího soudu nebo pověřeným členem senátu. O zastavení 

dovolacího řízení je rozhodováno usnesením, proti němuž není, jak poznamenává 

odborná literatura
461

, přípustný žádný opravný prostředek. 

K odmítnutí i zastavení společně 

Pro rozhodnutí o odmítnutí dovolání či zastavení dovolacího řízení platí 

specifické ustanovení o odůvodnění takových usnesení
462

, které představuje výjimku 

z ustanovení § 157 odst. 2 a § 169 odst. 4 OSŘ
463

. Dovolací soud je oprávněn v těchto 

případech uvést pouze stručné odůvodnění
464

. Lze souhlasit s Petrem Vojtkem
465

, že 

cílem této právní úpravy je jistě zjednodušit práci dovolacího soudu, není totiž nezbytná 

rozsáhlá argumentace důvodů pro rozhodnutí či popis dosavadního průběhu řízení. 

Tento cíl je ještě posílen poslední větou tohoto ustanovení, v němž není dovolací soud 

povinen odůvodnit rozhodnutí o náhradě nákladů řízení v případě odmítnutí dovolání 

nebo zastavení dovolacího řízení.  

Zákonná „stručnost“ odůvodnění byla předmětem přezkumu Ústavního soudu, 

který dospěl k závěru
466

, že dovolací soud je povinen rozhodnutí o odmítnutí řádně 

odůvodnit, „aby z něho byly patrné konkrétní důvody, které jej k odmítnutí dovolání 

vedly“, přičemž tato povinnost představuje podle ÚS jeden z „principů představujících 

součást práva na řádný a spravedlivý proces a vylučujících libovůli v rozhodování“. 

Navíc by podle Ústavního soudu
467

 mohlo vést nesrozumitelné a nedostatečné 

odůvodnění „k zásahu do základního práva stěžovatele garantovaného článkem 36 odst. 

                                                 
461

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243c, s. 931 - 932. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
462

 Podle § 243f odst. 3 OSŘ. 
463

 Nález Ústavního soudu ze dne 22. listopadu 2016, sp. zn. IV. ÚS 1155/16. 
464

 proč je dovolání opožděné, proč je nepřípustné, proč pro jeho vady nelze pokračovat v dovolacím 

řízení nebo proč muselo být dovolací řízení zastaveno 

HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243e, s. 940 - 941. In: op. cit., poznámka pod čarou 72: I když 

nebylo toto ustanovení novelizováno v návaznosti na přidání „zjevné bezdůvodnosti“ do ustanovení § 

243c odst. 1 OSŘ, bude platit i pro odmítnutí z tohoto důvodu, přičemž v odůvodnění by měla být 

uvedena argumentace, v čem zjevná bezdůvodnost spočívá podle dovolacího soudu. 
465

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 243f, s. 225. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 

K tomu na doplnění: Ibid.: Po novele provedené zákonem číslo 30/2001 Sb. bylo možné vyhotovit 

rozhodnutí o odmítnutí dokonce bez odůvodnění. Uvedené ustanovení však bylo zrušeno Nálezem 

Ústavního soudu ze dne 11. února 2004, sp. zn. Pl. ÚS 1/03 z důvodu jeho protiústavnosti. Podle 

Ústavního soudu je argument ohledně poskytnutí Nejvyššímu soudu možnosti rozhodnout v přiměřené 

době nepřiměřený vzhledem k omezení práva účastníka dozvědět se důvod, proč dovolací soud rozhodl 

určitým způsobem. Povinnost odůvodnit rozhodnutí nemůže podle ÚS dovolací soud zatížit takovým 

způsobem, aby bylo přiměřené výše uvedenému omezení práva účastníka. 

K tomu rovněž v kapitole 3.3.4 této práce (zejména ve vztahu k přípustnosti, resp. nepřípustnosti). 
466

 Nález Ústavního soudu ze dne 15. dubna 2014, sp. zn. II. ÚS 313/14. 
467

 Ibid. nebo Nález Ústavního soudu ze dne 22. listopadu 2016, sp. zn. IV. ÚS 1155/16. 
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1 Listiny i článkem 6 odst. 1 Úmluvy“.
468

 Nejvyšší soud by tedy měl s ohledem na 

citovanou judikaturu Ústavního soudu postupovat při odůvodnění rozhodnutí obezřetně. 

Podle odborné literatury
469

 by mělo být dokonce odůvodněno i rozhodnutí o nákladech 

řízení, přestože zákon výslovně uvádí opak, a to v zájmu zachování práva na 

spravedlivý proces. Autoři tak vyjadřují svůj nesouhlas i s důvodovou zprávou k zákonu 

404/2012 Sb., v níž je výslovně uvedeno, že způsob rozhodnutí o nákladech řízení 

vyplývá přímo ze zákona.  

Ohledně povinnosti Nejvyššího soudu odůvodňovat svá rozhodnutí o odmítnutí 

či zastavení dovolacího řízení, kdy byl navíc zákonný požadavek na stručnost takového 

odůvodnění de facto rozšířen postojem Ústavního soudu, se ztotožňuji s pohledem 

Zdeňka Kühna
470

, podle něhož již samotné zrušení možnosti neodůvodňovat taková 

rozhodnutí o dovolání vůbec (z důvodu údajné protiústavnosti) opomíjí logiku 

instančního postupu. Absence odůvodnění by za situace, kdy existují rozhodnutí nižších 

soudních instancí, neměla představovat problém. Domnívám se tedy, že pokud už byla 

zavedena povinnost rozhodnutí odůvodnit (stručně, resp. v případě nákladů řízení 

vůbec), neměla by být tato povinnost dále rozšiřována. 

6.2 Meritorní rozhodnutí 

Zamítnutí dovolání 

V tomto případě rozhodnutí dovolacího soudu je již o dovolání rozhodováno 

meritorně, a to v případě, že Nejvyšší soud dospěje k závěru, že rozhodnutí odvolacího 

soudu je věcně správné. Dovolání podle dovolacího soudu bylo posouzeno jako 

přípustné, avšak po přezkumu bylo rozhodnutí odvolacího soudu shledáno jako správné. 

Dovolací soud přihlédne k vadám uvedeným v § 242 odst. 3 OSŘ. Pokud je podle 

závěrů Nejvyššího soudu namítané právní posouzení v pořádku a netrpí vadou 

uvedenou v předchozí větě, bude dovolání zamítnuto (a to, jak upřesňuje Antonín 

Stanislav
471

, i kdyby takové rozhodnutí odvolacího soudu trpělo jinou vadou než 

uvedenou v § 242 odst. 3 OSŘ jako například situace, kdy by rozhodnutí trpělo 

některou jinou vadou, která nemohla způsobit nesprávné rozhodnutí ve věci), 

                                                 
468

 Obdobně rovněž (již citovaný v kapitole 3.3.4 výše) Nález Ústavního soudu ze dne 1. října 2015, sp. 

zn. II. ÚS 1257/15 nebo obdobně Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2016, sp. zn. IV. ÚS 2642/14 

týkající se odůvodnění rozhodnutí o odmítnutí dovolání pro jeho nepřípustnost či další judikáty citované 

v kapitole 3.3.4 této práce. 
469

 Např. HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243f, s. 941 - 943. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
470

 KÜHN, Zdeněk, op. cit., poznámka pod čarou 68. 
471

 STANISLAV, Antonín, op. cit., poznámka pod čarou 71. 
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rozhodnutí odvolacího soudu bude tedy považováno i v takovém případě za správné. 

Dle odborné literatury
472

 by bylo dovolání zamítnuto i za předpokladu, že by došel 

Nejvyšší soud ke stejnému závěru jako odvolací soud ve výroku (a to i kdyby byla daná 

věc posouzena ze strany odvolacího soudu z právního hlediska nesprávně).  

Rozhodnutím o zamítnutí dovolání dochází ke skončení řízení, a proto musí 

Nejvyšší soud rozhodnout zároveň o nákladech dovolacího řízení. 

Změna napadeného rozhodnutí 

Možnost
473

 dovolacího soudu provést změnu napadeného rozhodnutí byla 

upravena až s účinností zákona číslo 404/2012 Sb. Oprávnění změnit rozhodnutí 

odvolacího soudu přispívá k urychlení dovolacího řízení a podporuje zásadu procesní 

ekonomie řízení. Prvním předpokladem pro změnu rozhodnutí je skutečnost, že je 

rozhodnutí odvolacího soudu nesprávné. Další podmínkou pro takové rozhodnutí 

Nejvyššího soudu je dostatečný podklad v dosavadních výsledcích řízení (tedy i 

dostatečně zjištěný skutkový stav soudy nižších stupňů), rozhodný je totiž stav v době 

vydání rozhodnutí odvolacího soudu. V případě, že by však nebylo možné podle 

dosavadních výsledků řízení rozhodnutí změnit, zruší dovolací soud rozhodnutí 

odvolacího soudu a věc mu vrátí k dalšímu řízení, v němž má být zjištěn skutečný stav 

věci. Tato podmínka, jak poznamenává Antonín Stanislav
474

, tedy vlastně představuje 

přechodový prvek mezi kasací a revizí. Novelou provedenou zákonem číslo 296/2017 

Sb. bylo do OSŘ doplněno
475

, že pokud dovolací soud změní rozhodnutí odvolacího 

soudu, zruší rozhodnutí vydaná v řízení v prvním stupni nebo v odvolacím řízení, která 

jsou na takovém rozhodnutí závislá.
476

 Pokud by se o takových závislých rozhodnutí 

dozvěděl až později, vydá o jejich zrušení samostatné usnesení.  

                                                 
472

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243d, s. 928. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
473

 Podle některých autorů (např. Ibid.) sice zákon hovoří o možnosti, ale ve skutečnosti se spíše jedná o 

povinnost. Uvedený názor má vyplývat ze zásady procesní ekonomie řízení, tedy snahy soudů postupovat 

v řízení takovým způsobem, aby byly náklady na straně účastníků co možná nejnižší.    

V případě, že by dovolací soud rozhodnutí zrušil, přestože by mohl již sám meritorně rozhodnout, 

rozhodně by tím vedle zvýšení nákladů řízení byla i prodloužena délka trvání takového řízení. Vzhledem 

k uvedenému lze souhlasit s tímto názorem, že by dovolací soud (za předpokladu, že má k takovému 

rozhodnutí nezbytné podmínky) měl rozhodnutí odvolacího soudu změnit, a tedy vydat konečné 

rozhodnutí ve věci. 
474

 STANISLAV, Antonín., op. cit., poznámka pod čarou 71. 
475

 Ustanovení § 243d odst. 2 OSŘ. 
476

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243d, s. 935. In: op. cit., poznámka pod čarou 72: Taková 

povinnost byla dosud upravena pouze pro zrušení rozhodnutí (ustanovení § 243e odst. 2 OSŘ). 
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K možnosti dovolacího soudu provést změnu napadeného rozhodnutí se již 

vyjádřil i Ústavní soud
477

, který sice neshledal ustanovení § 243d OSŘ jako 

protiústavní, ale je podle něho důležité při jeho aplikaci dodržovat požadavky 

spravedlivého řízení, a to zejména právo na kontradiktorní řízení, „každá ze stran musí 

zásadně mít možnost nejen předložit důkazy a argumenty, které považuje za nutné, aby 

její požadavky uspěly, ale také možnost seznámit se a vznést připomínky ke všem 

důkazům za účelem ovlivnit rozhodnutí soudu“. Podle Ústavního soudu dále nelze 

rozhodnutí soudu založit na „ničem, co nebylo předmětem diskuse stran, resp. co jim 

nebylo předloženo k diskusi“.
478

 K tomu v podrobnostech v kapitole 5.2.2 této práce. 

O změně rozsudku odvolacího soudu rozhoduje Nejvyšší soud rozsudkem, o 

změně usnesení odvolacího soudu pak usnesením.
479

 Rozhodnutí o změně by mělo 

obsahovat i výrok o náhradě nákladů řízení všech stupňů řízení, to však za předpokladu, 

jak uvádí odborná literatura
480

, že k němu má dovolací soud dostatečné podklady nebo 

není nezbytné například posoudit důvody pro nepřiznání práva na náhradu nákladů. 

Není-li dovolací soud schopen o nákladech řízení sám rozhodnout, výrok o náhradě 

nákladů zruší a věc v tomto rozsahu vrátí soudům nižších stupňů k dalšímu řízení. 

Zrušení napadeného rozhodnutí 

Ke zrušení napadeného rozhodnutí přistoupí dovolací soud v případě, že nejsou 

dány podmínky pro zastavení dovolacího řízení, odmítnutí nebo zamítnutí dovolání 

nebo pro změnu rozhodnutí odvolacího soudu.
481

  

Nejvyšší soud ke zrušení rozhodnutí judikoval
482

, že pokud je právní posouzení 

(na kterém spočívá napadané rozhodnutí odvolacího soudu) neúplné, a tedy nesprávné 

(a nejsou tak dány ani podmínky pro změnu rozhodnutí), je namístě napadené 

rozhodnutí zrušit. „Je-li nesprávným právním posouzením posouzení neúplné, pak tím 

spíše je jím právním posouzení absentující. Není-li v rozhodnutí odvolacího soudu 

právní posouzení, pak tu není v tomto směru nic, co by mohlo být podrobeno 

dovolacímu přezkumu. Nejvyšší soud, jenž je soudem výlučně přezkumným a proti jehož 

                                                 
477

 Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2017, sp. zn. IV. ÚS 216/16. 
478

 Ibid. 
479

 Ustanovení § 243f odst. 4 OSŘ. 
480

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 243d, s. 222. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
481

 Ustanovení § 243e odst. 1 OSŘ. 
482

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. prosince 2015, sp. zn. 32 Cdo 4421/2013. 
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rozhodnutí není opravný prostředek, pak nemůže být prvním soudem v soustavě 

obecných soudů, který se bude určitou právní otázkou zabývat.“
483

  

Pokud rozhodne Nejvyšší soud o zrušení rozhodnutí odvolacího soudu, vrátí 

mu věc k dalšímu řízení.
484

 V případě, že by však mělo být zrušeno i rozhodnutí soudu 

prvního stupně, bude výrokem dovolacího soudu zrušeno rovněž a věc pak bude 

vrácena přímo soudu prvního stupně.
485

 O případném zrušení i rozhodnutí soudu 

prvního stupně rozhoduje Nejvyšší soud ex offo, dovolatel tak není podle literatury
486

 

povinen uvedené přímo navrhnout v dovolání (přičemž primárně proti rozhodnutí soudu 

prvního stupně dovolání směřovat nemůže). V případě, že Nejvyšší soud zrušil 

rozhodnutí odvolacího soudu (a soudu prvního stupně) pro věcnou nepříslušnost, bude 

součástí rozhodnutí dovolacího soudu vedle zrušení rozhodnutí i postoupení věci 

k dalšímu řízení věcně příslušnému soudu. Příslušný soud, jemuž byla věc vrácena (či 

postoupena), je vázán právním názorem dovolacího soudu.
487

 V případě, že by soud 

prvního stupně nerespektoval závazný právní názor, lze podat proti takovému 

rozhodnutí odvolání (v případě nerespektování odvolacím soudem pak dovolání
488

). 

Zákon
489

 rovněž upravuje situaci, kdy bylo rozhodnutí odvolacího soudu a 

soudu prvního stupně zrušeno pro vady zmatečnosti uvedené v § 229 odst. 1 písm. a), b) 

nebo d) a v § 229 odst. 2 písm. a) nebo b), soud vedle zrušení rozhodnutí i řízení 

zastaví, popřípadě postoupí věc orgánu, do jehož pravomoci náleží. Jedná se totiž, jak 

                                                 
483

 Ibid. 
484

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243e, s. 934. In: op. cit., poznámka pod čarou 72: Uvedené 

musí být ve výroku výslovně uvedeno. 
485

 KRČMÁŘ, Zdeněk, s. 1958. In: op. cit., poznámka pod čarou 38: Má-li být zrušeno současně i 

rozhodnutí soudu prvního stupně, může tak být učiněno pouze ze stejného důvodu, na jehož základě by 

toto rozhodnutí zrušil i odvolací soud. 
486

 VOJTEK, Petr, Komentář k § 243e, s. 223. In: op. cit., poznámka pod čarou 99. 
487

 Ustanovení § 243g odst. 1 ve spojení s § 226 OSŘ.  

HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243g, s. 944 - 945. In: op. cit., poznámka pod čarou 72: Od 

právního názoru se může soud odchýlit za předpokladu, že v mezidobí (od vyhlášení rozhodnutí 

dovolacího soudu o zrušení a novým rozhodnutím věci) došlo ke změně relevantní právní úpravy a daný 

postup bude v souladu s přechodnými ustanoveními.  

Právní názor dovolacího soudu není závazný rovněž v případě podstatné změny skutkového základu: 

např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. prosince 2004, sp. zn. 21 Cdo 1681/2004: „Právní názor 

dovolacího soudu vyjádřený v jeho rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí odvolacího soudu, popřípadě též 

rozhodnutí soudu prvního stupně, je pro soud v dalším řízení závazný (§ 243d odst. 1 o. s. ř.), jen jestliže 

se skutkový základ věci nezmění natolik, že je vyloučena aplikace právního názoru dovolacího soudu na 

nová skutková zjištění a na nový skutkový závěr ve věci.“ 
488

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243g, s. 944 - 945. In: op. cit., poznámka pod čarou 72: 

Přípustnost dovolání je založena na tom, že se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe 

dovolacího soudu. 
489

 Ustanovení § 243e odst. 4 OSŘ. 
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uvádí i odborná literatura
490

, o neodstranitelné nedostatky procesních podmínek, 

rozhodnutí ve věci samé nemělo být vydáno, a nelze tedy v řízení ani pokračovat.  

Stejně jako v případě změny
491

 rozhodnutí přistoupí dovolací soud kromě 

zrušení napadeného rozhodnutí i ke zrušení závislých rozhodnutí vydaných v prvním 

nebo druhém stupni.
492

 Toto ustanovení tak lze podle literatury
493

 považovat za výjimku 

z vázanosti dovolacího soudu rozsahem dovolacího návrhu podle § 242 odst. 2 písm. a) 

OSŘ. Týká se totiž i jiných výroků než obsažených v napadeném rozhodnutí a dokonce 

i rozhodnutí vydaných v řízeních předcházejících dovoláním napadeného rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že může být pro dovolací soud obtížně zjistitelné, zdali existuje ještě 

nějaké další závislé rozhodnutí (například právě vydané v řízeních předcházejících 

dovolání), byla zákonem číslo 296/2017 Sb. do zákona
494

 explicitně přidána možnost 

rozhodnout o zrušení dalších závislých rozhodnutí dodatečně samostatným usnesením. 

Podle důvodové zprávy není možné ani jinak postupovat. Na druhou stranu, jak 

poznamenávají někteří autoři
495

, může být však touto možností zasaženo do právní 

jistoty účastníků s ohledem na existenci již pravomocných rozhodnutí. 

Rozhodl-li Nejvyšší soud o zrušení rozhodnutí odvolacího soudu (soudu 

prvního stupně), jedná o věci soud, jemuž byla věc vrácena nebo postoupena k dalšímu 

řízení.
496

 O náhradě nákladů všech předcházejících řízení, dovolacího řízení i řízení, 

v němž bude tedy věc znovu projednána, bude podle literatury
497

 rozhodovat soud, 

jemuž byla věc vrácena (nebo postoupena), nikoli tedy dovolací soud, a to jedním 

výrokem. Pokud by však rozhodl dovolací soud o zrušení rozhodnutí a zároveň zastavil 

řízení (nebo postoupil věc orgánu, jemuž věc dle jeho pravomoci náleží), bude Nejvyšší 

soud rozhodovat i o nákladech odvolacího řízení (příp. řízení v prvním stupni) a 

dovolacího řízení. 

                                                 
490

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243e, s. 936 - 937. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
491

 Ustanovení § 243d odst. 2 OSŘ. 
492

 Ustanovení § 243e odst. 2 OSŘ. 
493

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243e, s. 938 - 939. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 

K tomu obdobně v kapitole 5.3 této práce. 
494

 Ustanovení § 243e odst. 2 (poslední věta) OSŘ. 
495

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243e, s. 936 - 938. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
496

 Ustanovení § 243g odst. 1 OSŘ. 
497

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 243e, s. 936 - 938. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
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Soud bude rozhodovat o zrušení rozsudku odvolacího soudu (soudu prvního 

stupně), vydáním rozsudku
498

. V ostatních případech bude rozhodovat usnesením. 

Pokud by dovolací soud zrušil
499

 rozhodnutí odvolacího soudu, protože 

nedodržel závazný právní názor nebo v řízení došlo k závažným vadám
500

, může nařídit, 

aby věc v dalším řízení projednal jiný senát, nebo může věc přikázat k dalšímu řízení 

jinému odvolacímu soudu (stejná opatření by se týkala případně i soudu prvního stupně, 

pokud by byla zrušena rozhodnutí odvolacího soudu i soudu prvního stupně).
501

 Podle 

Ústavního soudu
502

 by však k takové situaci mělo docházet opravdu výjimečně, a to 

vzhledem k ústavní zásadě zákonného soudce. 

 

  

                                                 
498

 Ibid., s. 939: Tato forma zůstane, i pokud by bylo součástí výroku i zastavení řízení, o němž se jinak 

samostatně rozhoduje usnesením. 
499

 Ibid., s. 938: Resp. by odvolací soud nedodržel závazný právní názor, takové rozhodnutí by bylo 

znovu napadeno dovoláním a dovolací soud by znovu zrušil rozhodnutí odvolacího soudu. 
500

 Například podle Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2006, sp. zn. 29 Odo 551/2006: 

„Důvodem, pro který může soud podle § 221 odst. 2 o. s. ř. ve zrušujícím rozhodnutí nařídit, aby v dalším 

řízení věc projednal a rozhodl jiný senát (samosoudce), je i to, že soud nižšího stupně ve zrušovaném 

rozhodnutí bez vysvětlení pominul judikaturu uveřejněnou ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, 

ačkoliv se jí účastník řízení výslovně dovolal.“ 
501

 Ustanovení § 243e odst. 3 OSŘ. 
502

 Například Nález Ústavního soudu ze dne 1. prosince 2015, sp. zn. II. ÚS 2766/14-2. 
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7. VZTAH DOVOLÁNÍ A ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTI 

7.1 Obecně k Ústavnímu soudu a ústavní stížnosti 

Ústavní soud je podle článku 83 Ústavy soudním orgánem ochrany ústavnosti, 

není však součástí soustavy obecných soudů ani jim není nadřízen. Jak se lze dočíst na 

internetových stránkách Ústavního soudu
503

, „jeho úkolem je zejména chránit ústavnost, 

základní práva a svobody vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a 

dalších ústavních zákonů České republiky a garantovat ústavní charakter výkonu státní 

moci“. Ústavní soud není vázán běžnými zákony, ale ústavním pořádkem, na rozdíl od 

obecných soudů, které jsou povinny aplikovat běžné zákony a pokud dospějí k jejich 

neústavnosti, předloží otázku ústavnosti určitého zákonného ustanovení Ústavnímu 

soudu. K tomu se opakovaně vyjadřuje ve svých rozhodnutích i přímo Ústavní soud: 

„Ústavní soud je podle čl. 83 Ústavy soudním orgánem ochrany ústavnosti, není 

součástí soustavy obecných soudů a nepředstavuje další instanci přezkumu jejich 

rozhodnutí. Vedení vlastního řízení, zjišťování a hodnocení skutkového stavu, výklad a 

aplikace práva, náleží obecným soudům. K zásahu do činnosti orgánů veřejné moci je 

Ústavní soud povolán jedině tehdy, došlo-li by k porušení ústavně zaručených práv nebo 

svobod. Pro přezkum není sama osobě rozhodná věcná správnost či konkrétní 

odůvodnění, nýbrž pouze dodržení ústavního rámce rozhodovací činnosti.“
504

  

S ohledem na výše uvedené nemůže být Ústavní soud považován za „nejvyšší“ 

soud, neboť hodnotí rozhodnutí obecných soudů z jiných hledisek. Jak poznamenává 

Vojtěch Šimíček
505

, střety mezi ním a obecnými soudy by tak teoreticky neměly 

vznikat. V praxi je však situace jiná, jak je nastíněno dále v této části (a ostatně i 

v jiných částech) této práce. 

Pokud jde o ústavní stížnost, ta „nepředstavuje klasický řádný ani mimořádný 

opravný prostředek proti rozhodnutím orgánů veřejné moci, jedná se o prostředek 

určený výhradně pro případ, kdy se stěžovatel domnívá, že v předchozím řízení byla 

porušena nikoliv (pouze) jeho práva, zaručená běžnými zákony nebo podzákonnými 

předpisy, nýbrž toliko ústavně zaručená základní práva nebo svobody. Ústavní stížnost 

tak představuje prostředek ultima ratio a je nástrojem ochrany základních práv 

                                                 
503

 ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. Postavení a pravomoci Ústavního soudu. [online] 2015 [cit. 

2020-08-05]. Dostupné z: https://www.usoud.cz/postaveni-a-pravomoci/. 
504

 Nález Ústavního soudu ze dne 21. března 2017, sp. zn. IV. ÚS 3208/16. 
505

 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavní stížnost. Praha: Leges, 2018. Praktik, s. 58. ISBN 978-80-7502-301-8. 
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nastupujícím po vyčerpání všech dostupných efektivních prostředků k ochraně práv 

uplatnitelných ve shodě se zákonem v systému orgánů veřejné moci“
506

. 

Znakem ústavní stížnosti je její subsidiarita. K ní se vyjádřil Ústavní soud: „má 

jak dimenzi formální, tak dimenzi materiální. Na jedné straně se subsidiarita ústavní 

stížnosti odráží v požadavku vyčerpání všech prostředků před jednotlivými orgány 

veřejné moci, jež právní řád jednotlivci poskytuje. Na druhé straně jsou důvodem 

subsidiarity samotné kompetence Ústavního soudu jako orgánu ochrany ústavnosti (čl. 

83 Ústavy), tedy orgánu, který poskytuje ochranu základním právům jednotlivce teprve 

tehdy, pokud základní práva nebyla respektována ostatními orgány veřejné moci“
507

. 

7.2 Přípustnost ústavní stížnosti ve vztahu k přípustnosti dovolání 

Přípustnost ústavní stížnosti (resp. nepřípustnost) je upravena v § 75 odst. 1 

Zákona o ÚS ve spojení s ustanovením § 72 Zákona o ÚS, jejichž znění bylo 

v posledních letech několikrát podstatně změněno
508

 (a to právě v návaznosti na 

                                                 
506

 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Vztah dovolání a ústavní stížnosti včera, dnes a zítra. Bulletin advokacie 7-

8/2016, s. 17. 
507

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2004, sp. zn. I. ÚS 236/04. V něm je dále uvedeno: Pokud 

právní předpis stanoví, že v určité procesní situaci je příslušný k rozhodování o právech jednotlivce 

konkrétní orgán veřejné moci, bylo by zásahem do jeho pravomoci a porušením principu dělby moci, 

pokud by jiný orgán o těchto právech rozhodoval bez toho, aniž by byla dána možnost příslušnému 

orgánu k realizaci jeho pravomoci. Obě tato hlediska je proto třeba reflektovat při aplikaci a interpretaci 

jednotlivých institutů zákona o Ústavním soudu, v daném případě pro posouzení přípustnosti ústavní 

stížnosti a příslušnosti Ústavního soudu k jejímu přijetí.“  

Dále k tomu Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. září 2017, sp. zn. III. ÚS 1729/17: „Za těchto okolností 

by bylo projednání námitky učiněné až v ústavní stížnosti porušením zásady subsidiarity řízení před 

Ústavním soudem. Ta nespočívá jen ve vyčerpání procesních prostředků ve formálním smyslu, nýbrž 

obsahuje i požadavek předestření relevantních námitek soudům, jimž ochrana všech základních práv a 

svobod přísluší (čl. 4 Ústavy). Právě tento aspekt ochranné funkce obecných soudů vymezuje jejich vztah 

k Ústavnímu soudu a nepřipouští, aby Ústavní soud vystupoval jako další instance soudního řízení. 

Takové pojetí řízení o ústavní stížnosti odpovídá i prioritě její tzv. subjektivní funkce spočívající v 

ochraně dotčených práv konkrétního stěžovatele, jenž určitý postup orgánu veřejné moci pociťuje od 

počátku jako reálnou křivdu a porušení svých ústavních práv, proti tomuto postupu pak v soudním řízení 

brojí a Ústavní soud je tedy především v roli garanta účinné soudní ochrany subjektivních práv 

stěžovatele. V této souvislosti Ústavní soud připomíná, že z hlediska předmětu řízení o ústavní stížnosti 

(...) jde v projednávané věci o nepřípustný návrh v materiálním smyslu (tzv. vnitřní subsidiarita). Je-li 

ústavním úkolem obecných soudů poskytovat ochranu základním právům, nelze od toho z hlediska 

posuzování vyčerpání procesních prostředků odhlížet, a tím jejich roli v ochraně základních práv 

obcházet. Ústavní soud by následně nemohl efektivně posoudit, zda obecné soudy v napadeném řízení 

jako celku selhaly při ochraně stěžovatelových ústavních práv, když jeho vinou nedostaly právem 

předvídanou příležitost se jejich tvrzeným porušením účinně zabývat. Uvedené je rovněž vyjádřením 

zásady sebeomezení a minimalizace zásahů Ústavního soudu, který do činnosti obecných soudů zasahuje 

zásadně pouze tam, kde soudy v ochraně základních práv a svobod v celém řízení selžou.“ 
508

 Znění § 75 odst. 1 Zákona o ÚS účinné do 31. března 2004: „Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže 

stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; za 

takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.“ 

Znění § 72 odst. 2 Zákona o ÚS účinné do 31. března 2004: „Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. 

Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mjygi
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novelizaci přípustnosti dovolání). Zásadní změna provedená zákonem číslo 83/2004 Sb. 

byla provedena s ohledem na několik rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
509

, 

který shledal porušení článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

tím, že bylo stěžovatelům odepřeno právo na přístup k soudu (stěžovatelé museli dle 

zákona podat dovolání, které však záviselo na volné úvaze NS, v případě vyslovení 

nepřípustnosti dovolacím soudem byla ovšem následná ústavní stížnost odmítnuta, 

neboť se lhůta k jejímu podání počítala od právní moci odvolání). Bylo postaveno na 

jisto, že pokud byl mimořádný opravný prostředek odmítnut z důvodu závisejících na 

uvážení soudu, lze podat ústavní stížnost proti předchozímu rozhodnutí o procesním 

prostředku (které bylo napadeno mimořádným opravným prostředkem) ve lhůtě dvou 

měsíců (resp. 60 dnů) od doručení rozhodnutí o odmítnutí ze strany NS. Podle znění 

ustanovení § 75 odst. 1 Zákona o ÚS účinného do 31. prosince 2012 navíc platilo, že 

stěžovatel mohl podat ústavní stížnost, přestože nebyl vyčerpán mimořádný opravný 

prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z 

důvodů závisejících na jeho úvaze. Tato konstrukce mířila podle důvodové zprávy 

k zákonu číslo 404/2012 Sb. především na dovolání podle tehdy platného ustanovení 

                                                                                                                                               
poskytuje (§ 75 odst. 1), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je 

předmětem ústavní stížnosti.“ 

Znění § 75 odst. 1 Zákona o ÚS účinné do 31. prosince 2012 (změna provedená zákonem číslo 83/2004 

Sb.): „Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které 

mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 72 odst. 3); to neplatí pro mimořádný opravný prostředek, 

který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho 

uvážení (§ 72 odst. 4).“ 

Znění § 72 odst. 2, 3 a 4 Zákona o ÚS účinné do 31. prosince 2012 (změna provedená zákonem číslo 

83/2004 Sb.): „(2) Není-li v tomto zákoně uvedeno jinak, platí pro ústavní stížnost obecná ustanovení 

tohoto zákona o návrhu a pro toho, kdo ústavní stížnost podává (dále jen "stěžovatel"), obecná 

ustanovení tohoto zákona o navrhovateli. (3) Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení 

rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; 

takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu 

na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení 

soudního, správního nebo jiného právního řízení. (4) Byl-li mimořádný opravný prostředek orgánem, 

který o něm rozhoduje, odmítnut jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení, lze podat ústavní 

stížnost proti předchozímu rozhodnutí o procesním prostředku k ochraně práva, které bylo mimořádným 

opravným prostředkem napadeno, ve lhůtě 60 dnů od doručení takového rozhodnutí o mimořádném 

opravném prostředku.“ V tomto znění je ustanovení účinné do dnešní doby (s výjimkou lhůty 60 dnů, 

která byla zákonem číslo 404/2012 Sb. změněna na dva měsíce). 
509

 Např. Věc Zvolský a Zvolská proti České republice (stížnost č. 46129/99), rozsudek ze dne 12. 

listopadu 2002. 

ŠIMÍČEK, Vojtěch, op. cit., poznámka pod čarou 506: Právní situace byla do konce roku 2012 

nepřehledná a rozporná. Nejednotnost a vnitřní rozpornost posuzování vztahu ústavní stížnosti a dovolání 

podrobil kritice i Evropský soud pro lidská práva. ESLP totiž logicky konstatoval, že „uplatňování 

pravidel upravujících lhůty pro podání procesních prostředků nesmí navrhovatelům bránit v použití 

dostupného prostředku nápravy. V daném případě se uvedená otázka dotýká zásady právní jistoty; 

nejedná se o pouhý problém výkladu hmotněprávních pravidel, nýbrž o výklad procesního požadavku, 

který stěžovatelům znemožnil, aby byla projednána meritorní stránka jejich návrhu v rozporu s právem 

na účinnou soudní ochranu.“ 
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§ 237 odst. 1 písm. c) OSŘ. Další významnou změnu přinesl zákon číslo 404/2012 Sb., 

který ustanovení § 75 odst. 1 Zákona o ÚS přesně obrátil: „ústavní stížnost je 

nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon 

k ochraně jeho práva poskytuje; to platí i pro mimořádný opravný prostředek, který 

orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na 

jeho uvážení“.
510

 Změna provedená zákonem číslo 404/2012 Sb. navazovala na 

podstatnou novelizaci přípustnosti dovolání (§ 237 OSŘ). Stěžovatel tedy v současné 

době musí před podáním ústavní stížnosti vyčerpat institut dovolání, jehož přípustnost 

má být založena na ustanovení § 237 OSŘ. Nelze totiž podle odborné literatury
511

 

dopředu říci, že není splněn předpoklad přípustnosti, Nejvyšší soud může vždy dospět 

ke stanovisku, že má být právní otázka posouzena jiným způsobem. Účastník tak musí 

podat dovolání podle § 237 OSŘ, i kdyby se domníval, že dovolání není přípustné. 

Následný přezkum Ústavním soudem bude založen na základě ustanovení § 72 odst. 4 

Zákona o ÚS, z čehož je zřejmé, že posouzení přípustnosti dovolání závisí na volném 

uvážení Nejvyššího soudu
512

, a dovolání je v tomto ohledu nenárokové. Pouze pro 

úplnost se uvádí, že předchozí neplatí (a institut dovolání nemusí být vyčerpán před 

podáním ústavní stížnosti) za předpokladu, že dovolání je pro určitá rozhodnutí 

odvolacího soudu ze zákona
513

 vyloučeno.  

Jak je uvedeno výše, pro přípustnost ústavní stížnosti je nezbytné vyčerpat 

všechny procesní prostředky. V případě dovolání se tím rozumí nejen jeho formální 

podání, ale takové podání musí být řádné (tedy včasné a bez vad). Pokud by nebylo o 

dovolání meritorně rozhodnuto pro vady či nedostatky (například nesplnění povinného 

zastoupení, chybějící povinné obsahové náležitosti či nezaplacení soudního poplatku) 

nebo z důvodu jeho opožděnosti, odmítne Ústavní soud ústavní stížnost pro její 

                                                 
510

 K tomu například Stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 3. března 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/2014: 

„V ustanovení § 75 odst. 1 zákona o ÚS má svůj právní základ zásada subsidiarity ústavní stížnosti, tedy 

princip minimalizace zásahů Ústavního soudu do činnosti orgánů veřejné moci. (...) Ústavní stížnost tedy 

představuje prostředek ultima ratio a je nástrojem ochrany základních práv, nastupujícím po vyčerpání 

všech dostupných efektivních prostředků k ochraně práv uplatnitelných ve shodě se zákonem v systému 

orgánů veřejné moci. (...) Pokud by Ústavní soud v rozporu se zásadou subsidiarity rozhodoval sám, aniž 

by předtím byly vyčerpány všechny možnosti, jak dosáhnout nápravy protiprávního stavu, mohl by 

nepřípustně zasáhnout do kompetence jiných státních orgánů (zde obecných soudů) a narušit zásadu 

dělby kompetencí. Proto v případech, kdy stěžovatel nevyužije všechny dostupné procesní prostředky 

nápravy, považuje Ústavní soud ústavní stížnost za nepřípustnou.“  
511

 HAMULÁKOVÁ, Klára, Komentář k § 236, s. 883 - 884. In: op. cit., poznámka pod čarou 72. 
512

 K tomu například Nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2017, sp. zn. II. ÚS 1966/2016 (již 

citovaný v kapitole 3.3.2 této práce). 
513

 Ustanovení § 238 a § 238a OSŘ. 
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nepřípustnost dle § 43 odst. 1 písm. e) Zákona o ÚS.
514

 Ústavní soud v tomto ohledu 

podpořil restriktivní přístup Nejvyššího soudu. Zároveň však platí, že pokud dovolatel 

nesouhlasí s odmítnutím dovolání (či zastavením dovolacího řízení) pro jeho vady či 

z jiného formálního důvodu (tedy takové dovolání, jehož věcnou podstatu Nejvyšší 

soud vůbec nepřezkoumával), může být Ústavnímu soudu takové rozhodnutí předloženo 

k přezkoumání.
515

  

Dále platí podle Karla Svobody
516

, že stěžovatel není oprávněn v řízení o ústavní 

stížnosti nastolit právní otázku, která vzhledem ke svému obsahu dovolání nemohla být 

přezkoumána v rámci dovolacího řízení. 

Přestože o přípustnosti dovolání by měl ve svém rozhodnutí poučit účastníky již 

odvolací soud, nebude takové posouzení přípustnosti dovolání závazné, neboť dle OSŘ 

je přípustnost dovolání oprávněn posoudit jen Nejvyšší soud. Judikatura Ústavního 

soudu
517

 je proto v tomto ohledu pro stěžovatele přívětivá a dospěla opakovaně 

k závěru, že za předpokladu, že se stěžovatel řídil nesprávným poučením odvolacího 

soudu, který uvedl, že dovolání je přípustné, ovšem podle Nejvyššího soudu bylo 

dovolání odmítnuto pro jeho nepřípustnost, bude se podle ÚS počítat lhůta pro podání 

ústavní stížnosti až od doručení rozhodnutí o dovolání. Obdobně, pokud by podal 

stěžovatel přímo ústavní stížnost, a to na základě nesprávného poučení odvolacím 

soudem o nepřípustnosti dovolání, nebude taková ústavní stížnost považována za 

nepřípustnou (z důvodu předčasnosti), ale naopak Ústavní soud zruší rozhodnutí 

                                                 
514

 Nejvyšší soud by měl zároveň při odmítnutí dovolání důkladně zvážit, že odmítnutím dovolání pro 

jeho vady bude účastníkovi znemožněn věcný přezkum dovolání. K tomu například: Nález Ústavního 

soudu ze dne 19. listopadu 2015, sp. zn. I. ÚS 354/15: „V souladu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv 

a svobod jsou obecné soudy při posuzování podání účastníků řízení povinny volit postup vstřícnější k 

jejich právu na soudní ochranu, respektive právu na přístup k soudu. To platí i pro dovolací řízení, a tak i 

Nejvyšší soud je při posuzování náležitostí dovolání povinen volit postup vstřícnější k právu účastníka na 

soudní ochranu. Odmítnutí dovolání pro nedostatek náležitostí znamená nezvratné odepření přístupu k 

dovolacímu soudu a meritorního přezkumu dovolání, které lze z pohledu ústavně zaručených práv 

jednotlivců akceptovat jen v případech podání nevyvolávajících žádné pochybnosti o své nedostatečnosti 

z pohledu základních zákonných náležitostí dovolání.“ 

Jak je již však uvedeno např. v kapitole 3.3.2 výše, není podle Ústavního soudu odmítnutí dovolání ze 

strany NS pro nesplnění obsahových náležitostí (včetně vymezení předpokladů přípustnosti dovolání) 

formalismem, ale důsledkem nesplnění zákonem stanovených požadavků (např. Usnesení Ústavního 

soudu ze dne 12. února 2015, sp. zn. II. ÚS 2716/13).   
515

 K tomu například Stanovisko Pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 

45/16. 
516

 SVOBODA, Karel, s. 147. In: op. cit., poznámka pod čarou 20. 
517

 Nález Ústavního soudu ze dne 23. srpna 2017, sp. zn. III. ÚS 1687/17. 
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odvolacího soudu (i kdyby nebyla nesprávnost poučení ze strany stěžovatele 

namítána).
518

 

Pro úplnost se dodává, že v případě, že nesouhlasí účastník pouze s výrokem 

odvolacího soudu, proti němuž není dovolání přípustné (například výrok o nákladech 

řízení), měl by, jak poznamenává Jaroslav Benák
519

, podat přímo ústavní stížnost. 

Jestliže má však výhrady proti meritornímu rozhodnutí i proti výroku o nákladech 

řízení, měl by být nejprve vyčerpán institut dovolání. 

Lhůta pro podání ústavní stížnosti 

Lhůta pro podání ústavní stížnosti činí dva měsíce a začíná plynout dnem 

doručení rozhodnutí o dovolání (bylo-li dovolání podáno).
520

 V případě, že dovolání 

není přípustné podle § 238 nebo 238a OSŘ, bude posledním opravným prostředkem 

odvolání. Lhůta pro podání ústavní stížnosti se tedy bude počítat od doručení rozhodnutí 

odvolacího soudu. Ve sporných situacích, kdy si není účastník jistý, zdali je jeho 

odvolání nepřípustné podle § 238 OSŘ, nabízí Jaroslav Benák
521

 jako určité „řešení“ 

souběžně podat dovolání i ústavní stížnost. Přestože se snaží Ústavní soud stěžovatele 

od takového postupu odradit, může se jevit jako jistější. Pokud totiž Ústavní soud 

odmítne ústavní stížnost jako předčasnou, dovolání bude následně shledáno jako 

nepřípustné podle § 238 OSŘ, nebude již ÚS odmítat novou ústavní stížnost jako 

opožděnou, protože už byla odmítnuta první jako předčasná (vyplývá z ustálené 

judikatury ÚS i Evropského soudu pro lidská práva).
522

 Jestliže by však účastník 

přistoupil pouze k podání dovolání, které by bylo odmítnuto pro nepřípustnost dle § 238 

OSŘ, bude pak ústavní stížnost odmítnuta pro její opožděnost (neboť lhůta k jejímu 

podání běžela již od doručení rozhodnutí odvolacího soudu).
523

 

Dílčí shrnutí 

  Vzhledem k tomu, že je Ústavní soud zásadně vázán petitem podaného návrhu 

a jeho pravomoc je výhradně kasační, měl by stěžovatel důkladně zvážit jeho znění, 

tedy, která rozhodnutí (vedle dovolacího soudu) je vhodné ústavní stížností napadnout, 

aby stěžovatel minimalizoval transakční náklady a dosáhl co nejrychlejšího rozhodnutí. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 5. září 2017, sp. zn. I. ÚS 1820/18. 
519

 BENÁK, Jaroslav. Přípustnost ústavní stížnosti proti rozhodnutím, jež předcházela podání civilního 

dovolání. Právní rozhledy 19/2019, s. 671. 
520

 Ustanovení § 72 odst. 3 Zákona o ÚS. 
521

 BENÁK, Jaroslav, op. cit., poznámka pod čarou 519. 
522

 K tomu např. Usnesení Ústavního soudu ze dne 20. února 2019, sp. zn. IV. ÚS 4242/18. 
523

 K tomu např. Usnesení Ústavního soudu ze dne 20. března 2019, sp. zn. IV. ÚS 468/19. 
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Pokud by totiž navrhl například zrušení všech rozhodnutí v dané věci (soudu prvního 

stupně, odvolacího i dovolacího), Ústavní soud by na základě své „dominové kasační 

pravomoci“
524

 mohl zrušit všechna tato rozhodnutí, čímž bude ušetřen čas stěžovatele i 

jeho náklady, než v případě, že by stěžovatel napadl pouze rozhodnutí NS.
525

 

Na základě výše uvedeného tak lze shrnout, že by se měl účastník vždy řídit 

poučením odvolacího soudu, neboť je v případě jeho nesprávnosti přístup Ústavního 

soudu vstřícný. Dále by měla být věnována skutečně důkladná pozornost přípravě 

dovolání, jehož formální chyby způsobí i ztrátu možnosti podat ústavní stížnost. 

Zároveň musí být, jak poznamenává Jaroslav Benák
526

, v dovolání uvedeny všechny 

argumenty proti rozhodnutí odvolacího soudu, neboť jakákoli jiná námitka nemůže být 

projednána v řízení o ústavní stížnosti. Účastník by si měl rovněž ověřit, zdali není 

možné podat žalobu pro zmatečnost, o jejíž přípustnosti odvolací soud nepoučuje 

(nevyčerpání tohoto mimořádného opravného prostředku by však znamenalo odmítnutí 

ústavní stížnosti). 

7.3 Vztah ústavní stížnosti a dovolání (vztah Nejvyššího soudu a 

Ústavního soudu) 

Jak je ostatně naznačeno výše, vztahem ústavní stížnosti a dovolání se zabýval 

v minulosti dokonce Evropský soud pro lidská práva. Vztah mezi dovoláním a ústavní 

stížností byl rovněž předmětem stanoviska Ústavního soudu
527

, v bodě 61 a 

následujících dospěl Ústavní soud k závěru, že jestliže dovolání neobsahuje řádné 

vymezení předpokladů přípustnosti, nevyčerpal tak stěžovatel efektivně procesní 

prostředek k ochraně svého práva a podaná ústavní stížnost je v části směřující proti 

rozhodnutím soudu prvního a druhého stupně nepřípustná. Odmítnutí vadného dovolání 

nelze považovat za odmítnutí podle § 72 odst. 4 Zákona o ÚS (tedy závisející na 

uvážení soudu). V případě, že bude dovolání odmítnuto pro nesplnění obsahových 

náležitostí (tj. dovolací soud se podáním meritorně nezabýval), může Ústavní soud 

přistoupit ke zrušení tohoto rozhodnutí dovolacího soudu, pokud nesouhlasí se závěry 

Nejvyššího soudu. Ve většině případů přistoupí ÚS pouze ke zrušení rozhodnutí 
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 ŠIMÍČEK, Vojtěch, s. 182, op. cit., poznámka pod čarou 505. 
525

 Ibid.: Pokud by totiž navrhl stěžovatel pouze zrušení rozhodnutí dovolacího soudu, bude dovolací soud 

sice tímto rozhodnutím vázán, zruší tedy i rozhodnutí napadená dovoláním, ale celý proces bude trvat 

jistě delší dobu a bude stát stěžovatele více peněz. 
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 BENÁK, Jaroslav, op. cit., poznámka pod čarou 519. 
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 Stanovisko Pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16. 
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dovolacího soudu, čímž bude stěžovateli vytvořen procesní prostor pro ochranu jeho 

práv uvnitř soustavy soudů. Není tím však vyloučeno, jak uzavírá ÚS, aby ve zcela 

výjimečných případech nutných k ochraně základních práv přistoupil ÚS i 

k ústavněprávnímu přezkumu rozhodnutí soudů nižších stupňů.
528

  

Odborná literatura
529

 označuje vztah mezi ústavní stížností a dovoláním jako 

„jeden z nejvíce neuralgických momentů v dosavadní činnosti Ústavního soudu“. 

Vysvětlení, proč u ostatních mimořádných opravných prostředků nečiní otázka podání 

ústavní stížnosti takové komplikace, lze zdůvodnit tím, že je jejich zákonná úprava 

nastavena jednoznačně a účastníkovi je zřejmé, zdali může institut ústavní stížnosti 

využít. Problematiku vztahu lze podle Vojtěcha Šimíčka
530

 odůvodnit i rozhodovací 

praxí Nejvyššího soudu a v jeho nezřídka přepjatém restriktivním přístupu (neboť 

většina dovolání končí odmítnutím a nikoliv meritorním rozhodnutím; Ústavní soud pak 

musí přezkoumat, zdali bylo takové odmítnutí provedeno ústavně přijatelným 

způsobem). Ostatně, i v jiných částech této práce je pak upozorňováno na kritiku, která 

směřuje od ÚS směrem k Nejvyššímu soudu, a to zejména ve vztahu k odmítnutí 

dovolání pro jeho nepřípustnost či nedostatečné vymezení předpokladů přípustnosti 

(přístup Nejvyššího soudu je z pohledu Ústavního soudu často nadměrně formální, 

příkladem může být požadavek NS na uvedení konkrétní spisové značky rozhodnutí
531

). 

Určitým problémem by také mohla být ne zcela ujasněná představa Nejvyššího soudu, 

co je vlastně jeho prioritou, zdali zájem na sjednocování judikatury, nebo ochrana 

                                                 
528

 Na základě citovaného plenárního stanoviska ÚS uvádí Vojtěch Šimíček (ŠIMÍČEK, Vojtěch, s. 134, 

op. cit., poznámka pod čarou 505), že je v takových případech nutno napadnout nejen rozhodnutí 

předchozí, ale i odmítavé usnesení NS (ačkoli není podle něho názor ÚS v tomto ohledu jednotný).  

Svou argumentaci opírá o toto plenární stanovisko ÚS i Jaroslav Benák (BENÁK, Jaroslav, op. cit., 

poznámka pod čarou 519): „V případě, kdy by dovolání bylo odmítnuto pro uplatnění nezpůsobilého 

dovolacího důvodu, je ústavní stížnost přípustná proti rozhodnutím, která předcházela dovolání. Konečně 

pak je třeba zdůraznit, že odmítnutí dovolání z důvodu, že není dán žádný z důvodů přípustnosti dovolání 

podle § 237 OSŘ, je třeba vnímat jako meritorní rozhodnutí, které tudíž nezpůsobí žádné obtíže z hlediska 

přípustnosti ústavní stížnosti proti rozhodnutím, jež předcházela podání dovolání.“ 

K tomu např. Karel Svoboda (SVOBODA, Karel, s. 148 - 149. In: op. cit., poznámka pod čarou 20): 

Ústavní soud se nebude v tomto případě zabývat správností rozhodnutí odvolacího soudu, ale podrobí 

přezkumu důvody pro nemeritorní rozhodnutí o dovolání ze strany Nejvyššího soudu. Nebude-li Ústavní 

soud se závěry Nejvyššího soudu souhlasit, pak zruší jen takové rozhodnutí o dovolání s pokynem, že se 

dovolací soud má dovoláním věcně zabývat. Jen Nejvyšší soud je totiž oprávněn provádět výklad 

„jednoduchého práva“, který teprve může být přezkoumán Ústavním soudem. Pokud by však shledal 

rozhodnutí NS správné (a stěžovatel podal ústavní stížnost nejen proti rozhodnutí dovolacího soudu, ale 

rovněž proti nesprávnosti rozhodnutí odvolacího soudu), nebude se již meritorně zabývat rozhodnutím 

odvolacího soudu, neboť stěžovatel jako dovolatel řádně nevyužil všechny opravné prostředky, když 

podal vadné dovolání. 
529

 ŠIMÍČEK, Vojtěch, op. cit., poznámka pod čarou 506. 
530

 Ibid. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2014, sp. zn. IV. ÚS 1256/14. 
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individuálních práv. To je pak podle výše citovaného autora určující i pro nároky 

kladené na dovolatele ze strany Nejvyššího soudu a může být i důvodem pro 

neporozumění mezi oběma soudy.  

Na druhou stranu lze nalézt důvody problematického vztahu i na straně 

Ústavního soudu. V literatuře
532

 je zejména upozorňováno na často nejednotný postup 

Ústavního soudu, který vede k nepředvídatelnosti jeho judikatury. Ústavní soud navíc 

svojí rozhodovací praxí mnohdy rozšiřuje své kompetence a shledává porušení Ústavy 

v každém „bezpráví“
 533

. V této souvislosti nelze znovu nezmínit ani závěry Ústavního 

soudu, které jdou mnohdy nad rámec zákonných povinností či požadavků pro dovolací 

řízení (například otázka odkazu nejen na judikaturu Nejvyššího soudu, ale i Ústavního 

soudu pro vymezení předpokladu přípustnosti dovolání). V rámci své rozhodovací 

činnosti dokonce dospěl Ústavní soud k závěru, že v případě zásahu do základních práv 

velké intenzity je oprávněn zrušit rozhodnutí soudu, v němž shledá pochybení jen 

v dokazování a jeho vyhodnocení.
534

 Některými těmito svými postoji pak jen Ústavní 

soud posiluje zdání „supernejvyššího“
 535

 soudu.  

Souhlasím s názorem Vojtěcha Šimíčka
536

, že by k nápravě vzájemných vztahů 

možná pomohlo dodržování základního zájmu ze strany Ústavního soudu, kterým je 

ochrana základních práv stěžovatele. Jistě může být vysvětlení ze strany Ústavního 

soudu pro Nejvyšší soud mnohdy poučné a přínosné, nemělo by však sklouznout ke 

zbytečnému „poučování“, které ke zlepšení vztahu nepovede. Vojtěch Šimíček
537

 uvádí 

názorný příklad: pokud ÚS zjistí, že při svém rozhodnutí pochybil přímo Nejvyšší soud, 

měl by pečlivě vysvětlit, v čem takové pochybení spočívá a vyložit mu závazný právní 

názor. V případě, kdy však ÚS zjistí pochybení již odvolacího soudu nebo soudu 

prvního stupně, které však nebylo ze strany Nejvyššího soudu odstraněno, neměl by 

Ústavní soud polemizovat se závěry Nejvyššího soudu, zda se v konkrétním případě 

jednalo o právní otázku zcela novou anebo již prejudikovanou, když se tím nevyjadřuje 
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 ŠIMÍČEK, Vojtěch, op. cit., poznámka pod čarou 506. 
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 ŠIMÍČEK, Vojtěch, s. 62, op. cit., poznámka pod čarou 505. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94. 
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 Jak ho ostatně ve svém článku označil i Zdeněk Kühn (KÜHN, Zdeněk, op. cit., poznámka pod čarou 
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k rozhodnutím předchozích soudů, která jsou však dle ÚS protiústavní. Ústavní soud by 

tedy neměl „mentorovat“
538

 ve vztahu k Nejvyššímu soudu, ale chránit základní práva.  

Pnutí mezi obecnými soudy (zejména dovolacím soudem) a Ústavním soudem 

představuje logický následek, když rozhodnutí obecných soudů mohou být podrobena 

přezkumu ze strany Ústavního soudu. Nabízí se tedy otázka, jestli by vlastně měla být 

zachována možnost přezkumu rozhodnutí Nejvyššího soudu (resp. obecných soudů) 

ústavní stížností. Přestože by odstraněním přezkumu ze strany Ústavního soudu došlo 

k ukončení „třenic“ mezi Ústavním soudem a obecnými soudy, domnívám se, že by 

však měla být možnost přezkumu zachována, neboť jí zkrátka dochází k ochraně 

základních práv a často i dosažení pocitu spravedlnosti ze strany veřejnosti. Ústavní 

stížnost tak představuje v očích veřejnosti poslední možnost, jak docílit z jejich pohledu 

spravedlivého rozhodnutí, a s důvěrou se na Ústavní soud obrací. Navíc, kladem 

institutu ústavní stížnosti, jak ostatně poznamenává Vojtěch Šimíček
539

, je i to, že 

přispívá k nižšímu počtu podání důvodných stížností k Evropskému soudu pro lidská 

práva. Dle mého názoru by postačilo, pokud by byly při přezkumu ze strany Ústavního 

soudu dodržovány jeho kompetence – tedy přezkum z hlediska ochrany základních a 

ústavně zaručených práv.  

  

                                                 
538

 Ibid. 
539

 ŠIMÍČEK, Vojtěch, s. 96, op. cit., poznámka pod čarou 505. 
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8. VĚCNÝ ZÁMĚR CIVILNÍHO ŘÁDU SOUDNÍHO 

V dubnu 2016 zahájila svoji činnost pracovní skupina pro přípravu věcného 

záměru civilního řádu soudního vytvořená z odborníků na procesní právo, která je 

podpořena Legislativním odborem Ministerstva spravedlnosti. V listopadu 2017 pak 

byla zveřejněna první verze věcného záměru civilního řádu soudního
540

. V současné 

době lze tedy pracovat pouze s tímto věcným záměrem civilního řádu soudního, nikoli 

již s konkrétním zněním návrhu zákona. V budoucnu tak jistě dojde ještě k mnoha 

změnám. I přes to však považuji za důležité se tomuto tématu aspoň stručně věnovat, 

ukazuje totiž, kam se může úprava dovolání (a celého civilního soudního řízení) vyvíjet 

a jak různé jsou odborné názory na současný stav právní úpravy a na konečný stav 

úpravy budoucí. 

Jak poznamenávají autoři věcného záměru
541

, hlavním cílem věcného záměru je 

vytvořit takový kodex civilního procesu, který bude odpovídat aktuální ekonomické a 

společenské situaci v demokratickém právním státě, bude moderní a koncepčně 

jednoznačný. Současný občanský soudní řád účinný již více než padesát let byl přijat 

v úplně jiných společenských a politických poměrech a byl založen na dnes už 

nepřijatelných myšlenkách. Od roku 1989 byla sice snaha odstranit alespoň nejvážnější 

nedostatky, ovšem takových novel bylo přijato k dnešnímu dni velké množství, aniž by 

byly vystaveny na jednotném ideovém základě. Aktuálně platný občanský soudní řád je 

tak podle autorů
542

 nepřehledný, některé části si vzájemně odporují a neodpovídá 

společenské realitě. Nutnost zavést nový kodex civilního soudního řízení je rovněž 

podle pracovní komise posílena i relativně nedávnou účinností zcela nového 

občanského zákoníku. Uvedené zdůvodnění nutnosti přijetí nové úpravy civilního 

procesu bylo však podrobeno kritice ze strany odborné veřejnosti, přičemž zaznívají i 

hlasy o tom, že vytvoření nového kodexu není nezbytné. Některé kritické názory jsou 

uvedeny v kapitole 8.6 níže (zejména ve vztahu k úpravě dovolání).  

Na následujících stránkách bude pojednáno pouze o části CŘS týkající se 

dovolání. 

                                                 
540

 DOBROVOLNÁ, Eva, DVOŘÁK, Bohumil, LAVICKÝ, Petr, PULKRÁBEK, Zdeněk, 

WINTEROVÁ, Alena. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online] Ministerstvo spravedlnosti ČR, 

2017. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/.  
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 WINTEROVÁ, Alena, DOBROVOLNÁ, Eva, DVOŘÁK, Bohumil, PULKRÁBEK, Zdeněk, 

LAVICKÝ, Petr. Věcný záměr civilního řádu soudního. Právní rozhledy 23-24/2017, s. 801. 
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 JUSTICE CZ. CIVILNÍ ŘÁD SOUDNÍ. Úvodní stránka. [online] 2017 [cit. 2020-08-04]. Dostupné z: 
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8.1 K zavedení trojinstančního civilního řízení 

Věcný záměr civilního řádu soudního navrací trojinstanční civilní řízení, které 

na našem území platilo do roku 1948. Dovolání má být na rozdíl od současné právní 

úpravy řádným opravným prostředkem společně s odvoláním a stížností. Podle autorů
543

 

věcného záměru bylo po pádu komunismu a novelizaci OSŘ zavedeno dovolání jako 

mimořádný opravný prostředek spíše z politických, než právních důvodů. Tato změna 

by tak měla podle pracovní skupiny odstranit jeden ze základních nedostatků dovolání – 

znevážení institutu právní moci (a vykonatelnosti) soudního rozhodnutí. Právní moc, a 

tedy závaznost a konečnost rozhodnutí, může být totiž narušena mimořádnými 

opravnými prostředky, kterých je podle pracovní skupiny v OSŘ až příliš velké 

množství. Základní snahou je tedy minimalizace možností do jejího zásahu aspoň 

v rámci civilního sporného nalézacího procesu. V rámci trojinstančního systému by měl 

Nejvyšší soud vycházet z již zcela zjištěného skutkového stavu (předchozími soudními 

instancemi) a tyto závěry zvážit podle uplatněného důvodu dovolání. K možné kritice 

zavedení tohoto systému z důvodu prodloužení délky řízení pracovní skupina
544

 

argumentuje vhodným nastavením přípustnosti dovolání, která musí být vymezena úzce 

(rozhodně užším způsobem než u odvolání) a dále posílením dispoziční zásady, kdy 

bude přezkoumáno pouze to, co je skutečně stranou namítáno. 

8.2 Obecně k dovolání podle CŘS 

Dovolání je v CŘS upraveno v části třetí (Opravné prostředky), hlavě II 

(Dovolání) v bodech 340 až 358. Dovolání by mělo mít podle autorů věcného záměru
545

 

suspenzivní a devolutivní účinky a jeho právní úprava by měla zajistit, aby se Nejvyšší 

soud mohl zabývat zásadními právními otázkami v obdobném rozsahu jako podle 

aktuálního § 237 OSŘ a zároveň aby měl dovolatel možnost dosáhnout ochrany svých 

práv bez nepřiměřeného zkoumání přípustnosti dovolání. Právě vymezení a doložení 

splnění předpokladů přípustnosti dovolání představuje podle pracovní skupiny další 

základní nedostatek současné úpravy dovolání, neboť představuje nepřiměřené zatížení 

stran, přitom by mělo být zřejmé přímo ze zákona. Návrh přípustnosti dovolání, jak 

bude ostatně podrobněji popsáno dále, je pak podle pracovní skupiny
546

 založen na 
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kombinaci několika přístupů, a to zejména absolutní nepřípustnosti podle povahy nebo 

hodnoty předmětu dovolání, znovuzavedení principu divergence (nepřípustnost 

dovolání proti potvrzujícímu rozhodnutí odvolacího soudu) nebo založení přípustnosti 

dovolání výrokem odvolacího soudu. Dovolání by se podávalo pouze proti rozsudkům. 

CŘS počítá se zavedením staronového institutu stížnosti proti usnesením soudu, tedy 

proti rozhodnutím procesní povahy. Jediným funkčně příslušným soudem k projednání 

a rozhodnutí o dovolání zůstává Nejvyšší soud. 

8.3 Stručně k návrhu přípustnosti dovolání 

Jak je uvedeno výše, dovolání by mělo být obecně přípustné pouze proti 

rozsudkům odvolacího soudu v případě, že procesní straně nebylo i jen zčásti vyhověno. 

Přípustnost je dále omezena hodnotou předmětu sporu. V případě, že hodnota předmětu 

sporu přesahuje 50.000 Kč a není podání dovolání v určité věci zákonem vyloučeno, je 

dovolání přípustné proti (i) rozsudku, kterým odvolací soud změnil rozsudek soudu 

prvního stupně, (ii) rozsudku, kterým odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního 

stupně, pokud odvolací soud ve výroku svého rozsudku dovolání výslovně připustil, 

přičemž odvolací soud dovolání připustí, pokud rozsudek odvolacího soudu závisí na 

vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, která splňuje některé ze čtyř kritérií, 

která odpovídají dnešnímu ustanovení § 237 OSŘ. Pokud by však hodnota sporu 

přesáhla 100.000 Kč, je dovolání přípustné proti rozsudku, kterým odvolací soud 

potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, přestože jej odvolací soud nepřipustil, shledá-li 

dovolací soud, že je naplněno některé z hledisek uvedených v bodě (ii) výše.
547

  

Podle věcného záměru by tak byla z dovolacího přezkumu absolutně vyloučena 

rozhodnutí, které nesplňují nastavený majetkový cenzus. V případě nepeněžitého plnění 

by musela být hodnota odvolacím soudem nejprve oceněna, přičemž takovým oceněním 

by měl být dovolací soud vázán. Věcný záměr počítá s tím, že by bylo převzato i 

obdobné ustanovení jako § 238 OSŘ, jeho konkrétní podoba však není v tuto chvíli 

součástí věcného záměru.    

  Bodem (i) výše se navrhuje znovu navrátit přípustnost dovolání z důvodu 

diformity, aniž by se k přípustnosti dovolání vyjadřoval odvolací soud. Podle věcného 

záměru je totiž v tomto případě potřeba přezkumu rozhodnutí silná (vzhledem k tomu, 

že se předchozí instance na řešení věci neshodly), ovšem přezkumu by měla být 
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podrobena pouze ta část rozhodnutí odvolacího soudu, kterou došlo ke změně rozsudku 

soudu prvního stupně. Podáním dovolání se odkládá právní moc a vykonatelnost 

rozsudku do skončení dovolacího řízení. 

U konformních rozhodnutí podle bodu (ii) výše by měl naopak o přípustnosti 

rozhodnout odvolací soud, a to i bez návrhu, přičemž jeho rozhodnutí by mělo být 

stručně odůvodněno. Rozhodnutí odvolacího soudu o nepřípustnosti dovolání by, 

výlučně však za předpokladu, že hodnota předmětu sporu převyšuje 100.000 Kč, mohlo 

být změněno, a dovolání tedy dovolacím soudem připuštěno (pokud by byla podle 

dovolacího soudu splněna kritéria přípustnosti dovolání uvedená v § 341 písm. b) i. až 

iv. CŘS).
548

 Ve věcném záměru je takové dovolání označeno jako „výjimečné“. 

Výjimečné dovolání podle věcného záměru zahrnuje jak stížnost proti rozhodnutí 

odvolacího soudu o nepřípustnosti dovolání, tak samotné dovolání. Na základě 

uvedeného by tak dovolatel musel v dovolání vylíčit, proč jsou předpoklady přípustnosti 

splněny, přičemž by dovolací soud nebyl jeho vymezením přípustnosti vázán. Podáním 

výjimečného dovolání se ze zákona odkládá právní moc, odklad vykonatelnosti by však 

byl proveden pouze na návrh dovolatele, přičemž věcný záměr na základě zkušeností 

z Rakouska (s obdobnou úpravou) počítá s tím, že by úspěšnost dovolání byla relativně 

nízká, nedocházelo by k časté změně rozhodnutí, a tedy není nezbytné již ze zákona 

připustit odklad vykonatelnosti.
549

    

Jak je naznačeno výše, dovolací soud by měl být podle CŘS vázán výrokem 

rozsudku odvolacího soudu o přípustnosti dovolání
550

, a to s ohledem na zachování 

právní jistoty účastníků řízení. Vázanost by se ovšem vztahovala pouze na samotnou 

otázku přípustnosti, nikoli na její důvody. Naopak by nebyl Nejvyšší soud vázán 

výrokem o nepřipuštění (v případě výjimečného dovolání). Podle věcného záměru není 

rozhodnutí odvolacího soudu o přípustnosti dovolání (ani rozhodnutí NS o přípustnosti 

výjimečného dovolání) založeno na volné úvaze soudu, ale na splnění jasně 

stanovených předpokladů.   

                                                 
548

 Bod 342 CŘS. 
549

 S institutem výjimečného dovolání se nabízí i otázka přípustnosti ústavní stížnosti. Zvážení úpravy, 
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8.4 Dovolací důvody a dovolací přezkum, trest pro svévoli 

CŘS navrhuje vrátit se znovu ke zmatečnostním důvodům, které podle věcného 

záměru představují nejzávažnější procesní vady, k nimž by se mělo z důvodu veřejného 

zájmu přihlížet i bez návrhu.
551

 Věcný záměr však nepočítá s tím, že by byly dovolacím 

důvodem i jiné (méně závažné) vady.
552

 Zmatečnostní vady jsou v bodě 326 věcného 

záměru taxativně vyjmenovány. Pro tento dovolací důvod by pak platila výjimka 

z obecného zákazu novot v rámci dovolacího řízení.
553

  

Jedná se o jednu ze zásadních změn stávající úpravy dovolání, která je silně 

kritizována (jak je uvedeno dále), a to i z důvodu, že věcný záměr počítá se zachováním 

institutu žaloby pro zmatečnost. Taxativní vymezení zmatečnostních vad, pro něž by 

bylo možné podat žalobu pro zmatečnost je však užší než v případě dovolání (tzv. 

kvalifikované zmatečnosti), protože žalobu pro zmatečnost lze podat i po nabytí právní 

moci příslušného rozhodnutí. Zároveň platí, že žaloba pro zmatečnost je „nepřípustná, 

byl-li její důvod již dříve neúspěšně uplatněn v řízení před soudem prvního stupně nebo 

v opravných řízeních, nebo mohla-li jej strana uplatnit, ale neučinila tak“.
554

 Právě 

poslední část podmínky pro přípustnost (resp. nepřípustnost; tedy „mohla-li jej strana 

uplatnit, ale neučinila tak“) žaloby pro zmatečnost může být pro strany obtížná. Jak 

ostatně uvádí i autoři věcného záměru
555

, kvalifikované zmatečnostní vady nemusí 

v původním řízení vyjít najevo. Může tak být těžko určitelné, zdali v původním řízení 

vada skutečně vyšla najevo, nebo strana pouze opomenula využít některý opravný 

prostředek, či zdali o takové vadě strana nevěděla. Pro nejzávažnější (kvalifikované) 

vady řízení je proto připuštěn tento mimořádný opravný prostředek.  

Dovolací důvod spočívající v nesprávném právním posouzení věci podle 

věcného záměru zůstává. Věcný záměr výslovně nepočítá s dovolacím důvodem 

„rozporu se spisy“, tedy případ, kdy je rozsudek odvolacího soudu založen na 

skutkových zjištěních, která však nemají oporu ve spisu, a to s odůvodněním, že 

přezkum dovolacím soudem má řešit právní, nikoliv skutkové otázky.
556
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Pokud jde o dovolací přezkum, věcný záměr nově navrhuje omezit přezkum 

kromě dovolatelem navrženého dovolacího důvodu (odpovídá současné právní úpravě) i 

na navržený dovolací návrh. Výjimku by pak představovaly zmatečnostní vady, k nimž 

by mohl dovolací soud přihlédnout i bez návrhu. Tato změna je ve věcném záměru 

zdůvodněna posílením dispoziční zásady. Dovolací soud nebude mít tedy možnost 

odchýlit se od návrhu, jakým způsobem má rozhodnout. Je však zdůrazněno, že 

dovolatel může v případě potřeby formulovat svůj dovolací návrh jako eventuální.   

Jako novinku navrhuje CŘS zavést trest pro svévoli, který může být uložen 

dovolateli nebo jeho advokátovi za svévolné podání dovolání nebo podání za účelem 

průtahů ve věci a jeho výše může činit až 100.000 Kč.
557

 Obdobný „nástroj“ je známý 

již z rakouského civilního řádu soudní a je rovněž součástí i slovenské úpravy dovolání 

(k tomu v následující 9. části). 

8.5 Dovolací lhůta, ústnost jednání a rozhodnutí dovolacího soudu 

Je navrhováno, aby byla zkrácena dovolací lhůta na jeden měsíc od doručení 

rozsudku odvolacího soudu, což je odůvodněno zejména zařazením dovolání mezi řádné 

opravné prostředky, a tedy jeho suspenzivním účinkem. 

Oproti stávající úpravě navrhuje věcný záměr ústnost jednání mimo jiné 

v případě, že na ní trvá aspoň jedna ze stran. 

Co se týče způsobu rozhodnutí o dovolání, věcný záměr zdůrazňuje rozhodnutí 

dovolacího soudu ve věci samé, které lépe vyhovuje požadavku hospodárnosti řízení a 

vede k rychlejšímu pravomocnému rozhodnutí. Rozhodnutím ve věci samé je buď 

změna rozsudku odvolacího soudu, nebo potvrzení napadeného rozsudku (který je tedy 

podle názoru dovolacího soudu správný). Ke zrušení rozsudku odvolacího soudu by měl 

podle CŘS přistoupit dovolací soud pouze při existenci vad zmatečnosti nebo je-li 

nezbytné provést další skutková zjištění z důvodu namítaného nesprávného právního 

posouzení. Poslední možností rozhodování dovolacího soudu je odmítnutí dovolání, 

pokud ho Nejvyšší soud shledá jako nepřípustné. V tomto případě je s ohledem na 

princip procesní ekonomie dovolacímu soudu umožněno takové usnesení jen stručně 
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odůvodnit.
558

 O potvrzení nebo změně rozsudku odvolacího soudu rozhoduje dovolací 

soud rozsudkem, v ostatních případech usnesením.
559

  

8.6 Názory odborné veřejnosti na CŘS a jejich posouzení 

Vyjádření Nejvyššího soudu a jeho posouzení  

První oficiální vyjádření ze strany Nejvyššího soudu (Občanskoprávního a 

obchodního kolegia) k věcnému záměru bylo vydáno dne 14. prosince 2017.
560

 

Podrobněji se pak Nejvyšší soud k věcnému závěru vyjádřil v dubnu 2018.
561

 Předně, 

dovolací soud vyjádřil svůj nesouhlas již se samotnou potřebou rekodifikovat civilní 

právo procesní, podle něho je totiž nezbytné nejprve podrobit důkladné analýze 

současnou právní úpravu a určit, jestli je vůbec nezbytné přijmout nový kodex civilního 

soudního řízení.  

Nejvyšší soud podrobil kritice některé základní pilíře navržené právní úpravy 

dovolání, jehož aktuální nastavení je podle něho fungujícím a funkčním systémem a 

poskytuje jak individuální ochranu v potřebném rozsahu, tak i dostatečný potenciál pro 

plnění sjednocovací role Nejvyššího soudu. Současná úprava dovolání vychází podle 

Občanskoprávního a obchodního kolegia z letitých zkušeností Nejvyššího soudu a 

postupnou změnou zákonné úpravy bylo docíleno současného přijatelného stavu, 

z něhož byly odstraněny ty části úpravy, které se v praxi neosvědčily. Věcný záměr se 

však k některým takovým institutům v rámci dovolání navrací na podkladu zkušeností 

ze zahraničních úprav, což je podle Nejvyššího soudu nedostatečným argumentem.  

Navíc, Nejvyšší soud nesouhlasí ani s návrhem věcného záměru, aby se úprava 

dovolání uvedená v civilním řádu soudním týkala pouze civilního sporného procesu, 

nikoli tedy nesporného řízení, exekucí či insolvenčního řízení - úprava dovolání by měla 

být v civilním procesu jednotná. Je sice pravdou, že věcný záměr výslovně uvádí, že by 
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nový kodex měl upravovat pouze civilní řízení sporné (neboť, jak poznamenávají autoři 

věcného záměru
562

, není výhodné vložit všechny druhy civilního procesu do jednoho 

právního předpisu). To však nemusí podle názoru dovolacího soudu znamenat, že by 

nemohla být úprava dovolání sjednocena pro všechny druhy řízení. 

Konkrétně k některým bodům věcného záměru, dovolací soud odmítl úpravu 

uvedenou v bodech 341, 343 a 344 týkající se oprávnění soudu odvolacího rozhodnout 

o přípustnosti dovolání. Měl by to být podle Občanskoprávního a obchodního kolegia 

pouze Nejvyšší soud, který by měl o přípustnosti dovolání rozhodnout, přičemž 

Nejvyšší soud odkazuje na svoji judikaturu, která byla vydána v období od roku 1993 

do 2000, v němž byla již obdobná úprava účinná. Podle Nejvyššího soudu se uvedené 

neosvědčilo. Odvolací soudy totiž nerady připouští dovolání, a tedy přezkum vlastních 

rozhodnutí. Jedinou výhodu by podle názoru NS představovalo odbřemenění 

Nejvyššího soudu od rozhodování o přípustnosti dovolání, které však navrhuje vyřešit 

vznikem specializované instituce.  

Lze přisvědčit, že ponechání rozhodnutí o přípustnosti dovolání na odvolacím 

soudu může být zatíženo faktem, že zejména při posuzování splnění předpokladu 

přípustnosti dovolání, zdali se odvolací soud odchýlil od ustálené judikatury dovolacího 

soudu, bude zřejmě odvolací soud jen s obtížemi připouštět, že tento předpoklad 

přípustnosti skutečně nastal. Navíc, takovým způsobem by teoreticky ani neměl 

rozhodnout, tedy s vědomím toho, že se odchyluje od právního názoru soudu vyšší 

soudní instance. Může nastat i opačná situace – odvolací soud ani nebude vědět, že se 

od rozhodovací praxe Nejvyššího soudu odchýlil, a je tak dán předpoklad přípustnosti 

dovolání, jehož podání by tedy mohlo být v některých případech (nebudou-li splněny 

podmínky pro výjimečné dovolání) stranám odepřeno. Dovolím si uvést ještě jedno 

riziko zavedení rozhodování odvolacího soudu o přípustnosti dovolání – velkou zátěž 

odvolacích soudů, které by měly skutečně důkladně znát značně rozsáhlou judikaturu 

Nejvyššího soudu, což by mohlo vést k prodloužení samotného odvolacího řízení a 

přetížení odvolacích soudů, jejichž senáty nejsou často nijak specializované. V této 

souvislosti si však dovolím nesouhlasit s názorem Nejvyššího soudu, že důvody 

přípustnosti, které bude odvolací soud povinen ve svém rozsudku uvést, budou vlastně 

bezcenné (dovolací soud jimi není vázán). Pokud budou tyto důvody shledány 
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dovolacím soudem jako správné, nic mu nebrání jich ve svém rozhodnutí využít. 

Opačné řešení (tj. vázanost dovolacího soudu důvody přípustnosti) by dle mého názoru 

nebylo v pořádku. Výrazně by totiž snížilo „manévrovací prostor“ dovolacího soudu 

v situaci, kdy by stanovené důvody nebyly dle jeho názoru správné. I přes své výše 

zmíněné pochybnosti však rozumím snaze věcného záměru usnadnit účastníkům 

procesní situaci a podpořit jejich právní jistotu.   

V návaznosti na přípustnost dovolání se Nejvyšší soud vyjadřuje kriticky i 

k návrhu zavedení majetkového cenzu pro nepeněžitá plnění, což může vést ke 

zvýšení nákladů řízení, navíc věcný záměr podle NS nepočítá s plněními, která nejsou 

penězi ocenitelná. Na druhou stranu, přestože lze přisvědčit argumentu, že zavedení 

potřeby vyhotovení znaleckého posudku v této souvislosti jistě povede k mírnému 

zvýšení nákladů, uvedené omezení přípustnosti dovolání však povede i ke snížení 

nápadu k dovolacímu soudu, a tedy kýžené snaze o odbřemenění Nejvyššího soudu.   

Nejvyšší soud podrobil kritice i navržené ústní jednání, které podle něho 

povede k výraznému zatížení dovolacího soudu, aniž by však bylo účelné, neboť 

v dovolacím řízení již nelze změnit skutkový stav (a provádět dokazování) či po 

uplynutí dovolací lhůty měnit (nebo doplňovat) podané dovolání. K tomu Nejvyšší soud 

poukazuje i na ustoupení ústního jednání v řízení před Ústavním soudem z důvodu 

neúčelnosti. Avšak nelze souhlasit s argumentem Nejvyššího soudu pro odmítnutí 

zavedení ústního jednání založeného na potřebě nové budovy Nejvyššího soudu pro 

nedostatek jednacích místností v budově stávající. Také nelze dle mého názoru 

pominout pouhým konstatováním, že se dokazování neprovádí, fakt, že ústní jednání 

rozhodně napomáhá detailnějšímu rozboru sporných otázek, vzájemné argumentaci 

stran, která může být často podnětná a může nakonec vést i k urychlení celého řízení, a 

umožňuje kontrolu rozhodovací činnosti soudu a podporuje i důvěru ve správnost 

rozhodnutí, které není pro strany překvapivé. Samozřejmě, v případě, že by strany 

během takového jednání pouze odkázaly na svá písemná vyjádření, nebude mít takové 

jednání v podstatě smysl a převážil by názor zbytečného zatížení Nejvyššího soudu. 

Přístup stran v různých sporech však nelze paušalizovat.  

Princip právní jistoty je pak podle Nejvyššího soudu oslaben systematizací 

dovolání jako řádného opravného prostředku, která bude mít za následek oddálení 

vlastního výkonu rozhodnutí. Podle Nejvyššího soudu je již zcela dostačující stávající 

úprava možnosti odkladu vykonatelnosti a právní moci a ochrana třetích osob. 



Karolína Černá: Dovolání v civilním procesu 

141 

 

Argumentace uvedená ve věcném záměru není pro takto významnou změnu podle 

Nejvyššího soudu dostačující. K prolomení právní moci a narušení právní jistoty 

účastníků, jíž je tato změna ve věcném záměru zdůvodněna, totiž dochází podle 

dovolacího soudu výjimečně. Navíc, judikatura možné důsledky již vyřešila a řešení 

sjednotila. Nelze podle Nejvyššího soudu argumentovat ani dopadem do poměrů třetích 

osob, a to zejména s ohledem na ustanovení § 243g odst. 2 OSŘ. Ze svého pohledu však 

nezastávám názor, že by zařazení dovolání mezi řádné opravné prostředky mělo nutně 

vést k narušení principu právní jistoty a oddálení výkonu rozhodnutí. Je sice pravda, že 

vzhledem k trojinstančnosti řízení dojde zřejmě k prodloužení okamžiku, než 

rozhodnutí nabyde právní moci, nelze však říci, že by tím nebyl naplněn princip právní 

jistoty. Naopak, účastníci (resp. strany) budou okamžikem nabytí právní moci dovolání 

vědět, že věc je již vyřešena konečným, závazným a nezměnitelným způsobem. Navíc, 

věcný záměr počítá s tím, že u tzv. výjimečných dovolání bude docházet pouze 

k odkladu právní moci, nikoliv již vykonatelnosti (tu bude možné odložit pouze na 

návrh). Jistě lze i přisvědčit názoru Petra Lavického
563

, že pokud dovolání nebude 

objektivně přípustné, nebude i přes jeho podání docházet k odkladu právní moci a 

vykonatelnosti rozhodnutí.     

Nejvyšší soud vyjádřil svůj nesouhlas i s návrhem na navrácení zmatečnostních 

vad jako jednoho z dovolacích důvodů. Podle Občanskoprávního a obchodního 

kolegia nebyla totiž tato úprava, která již byla součástí občanského soudního řádu do 

nabytí účinnosti zákona číslo 30/2000 Sb., vhodná, neboť připouštěla provádění 

dokazování, což vedlo k nadměrnému zatěžování Nejvyššího soudu. S touto výtkou lze 

souhlasit, neboť provádění dokazování bude vést dle mého názoru nejen k většímu 

zatížení Nejvyššího soudu, ale i k prodloužení délky trvání dovolacího řízení. Na 

druhou stranu je však nutné uvést, že věcný záměr počítá s možností provádění 

dokazování ze strany dožádaného soudu
564

, což by mohlo dovolacímu soudu výrazně 

pomoci. K této možnosti se však Nejvyšší soud nevyjadřuje. Navíc, za současné právní 

úpravy lze přihlížet k závažným procesním vadám řízení pouze za předpokladu, že je 

dovolání přípustné (k tomu v podrobnostech v kapitole 4.3 této práce), čímž je dle mého 
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názoru oslabena nápravná funkce dovolání spočívající v zajištění individuální 

spravedlnosti účastníka. 

Nejvyšší soud považuje za zbytečné i znovuzavedení diformity (zjevné i skryté) 

jako předpokladu přípustnosti dovolání, která se rovněž neosvědčila, protože se podle 

Nejvyššího soudu jedná o netransparentní kritérium, které snižuje efektivitu institutu 

dovolání.
565

 Lze přisvědčit argumentaci Nejvyššího soudu, že je na jedné straně ve 

věcném záměru vkládána důvěra do úsudku odvolacích soudů ohledně přípustnosti 

dovolání, na druhé straně však jejich rozhodnutí, které se liší od soudu prvního stupně, 

automaticky zakládá přípustnost dovolání. Jsou to však právě odvolací soudy, které jsou 

povolány k přezkumu správnosti rozhodnutí soudu prvního stupně a které mají napravit 

nesprávné právní posouzení nalézacích soudů. Je však zřejmé, že cílem této úpravy má 

být usnadnění pozice dovolatele a nastavení přípustnosti dovolání jako nárokového 

opravného prostředku, tedy, aby bylo účastníkům zřejmé, zdali jsou v určitém případě 

oprávněni dovolání podat. Posílení funkce ochrany subjektivních práv účastníků je 

rozhodně při současném nastavení přípustnosti dovolání nezbytné.     

Nová úprava dovolání nepřinese podle Nejvyššího soudu ani zrychlení, a to i 

s ohledem na vázanost dovolacího soudu dovolacím návrhem. Nejvyššímu soudu 

není zcela jasné, jak vlastně by mělo samotné rozhodování probíhat za předpokladu, že 

bude strana navrhovat jiný dovolací návrh, než který je správný podle dovolacího 

soudu. Z jiného úhlu pohledu však nově navržené úpravě nelze upřít, že posílení 

dispoziční zásady je jistě vhodný krok. Jak je ostatně uvedeno ve věcném záměru, 

strany mají možnost formulovat svůj petit jako eventuální, a tedy se snažit předejít 

situaci, kterou popisuje Nejvyšší soud. Tato právní úprava by odstranila překvapivá 

rozhodnutí dovolacího soudu a vedla k jejich předvídatelnosti. Tyto argumenty však 

Nejvyšší soud nebere v potaz a blíže se k nim nevyjadřuje. 

Nejvyšší soud k tomu uzavírá, že dovolání by mělo být přípustné proti všem 

konečným rozhodnutím ve věci samé při nastavení majetkového cenzu (s určitými 

výjimkami – pro pracovní a spotřebitelské vztahy). Jiné vylučování rozhodnutí 

z dovolacího přezkumu však vede k tomu, že takové oblasti nejsou sjednocovány a 
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vzniká tzv. „krajové právo“, případně musí věc řešit Ústavní soud, což však není 

žádoucí. K dosažení poslání Nejvyššího soudu jako sjednocovatele judikatury by mělo 

vést zjednodušení způsobu nakládání s nepřípustnými dovoláními (například z pohledu 

potřeby odůvodnit takové rozhodnutí o nepřípustnosti vedoucí k znepřehlednění 

judikatury Nejvyššího soudu). Podle Nejvyššího soudu je nový návrh úpravy dovolání 

zastaralý a pouze vychází ze zahraničních zkušeností, aniž by byly zohledněny 

zkušenosti z rozhodování Nejvyššího soudu. S uvedeným názorem však lze dle výše 

uvedeného polemizovat. Pouze na okraj uvádím, že se mi stanovisko Nejvyššího soudu 

jeví jako snaha vymezit se vůči veškerým „novotám“ navrženým ve věcném záměru, a 

to přestože nelze CŘS upřít snahu o řešení aktuálních problémů spojených s dovoláním. 

Domnívám se, že měl Nejvyšší soud přistoupit k posouzení věcného záměru více 

konstruktivně, a přispět tak přínosněji do nastolené diskuze. 

Stručně k názoru Soudcovské unie 

Kriticky se k návrhu věcného záměru vyjadřuje vedle Nejvyššího soudu (a vedle 

některých jeho soudců v jejich samostatných vyjádřeních
566

) i Soudcovská unie České 

republiky
567

. Ta upozorňuje na výsledek zprávy Evropské unie „2018 EU Justice 

Scoreboard“, podle níž se Česká republika při porovnání průměrné délky civilních 

sporných řízení umístila na osmém místě z celkem 28 (přičemž Rakousko, od jehož 

právní úpravy se věcný záměr primárně inspiruje, skončilo na místě šestém). 

V návaznosti na uvedené si tak Soudcovská unie klade otázku, zdali je tedy vůbec 

nezbytné přijetí nového kodexu, „v čem nás posune dál nové procesní právo opsané od 

starého procesního práva rakouského“.
568

  

Na druhou stranu se Soudcovská unie nebrání modernizaci občanského soudního 

řádu. Věcný záměr podle Soudcovské unie však neřeší „chronické potíže“ civilního 

řízení (jako je např. podání šikanózních a neodůvodněných návrhů, zneužívání 

opravných prostředků či neadekvátní požadavky na odůvodnění rozhodnutí) a 

                                                 
566

 PASEKOVÁ, Eva, ROSŮLKOVÁ, Jana. Dovolání jako řádný opravný prostředek – jde o koncepci 

myšlenkově zastaralou. [online] 2. února 2018 [cit. 2020-08-04]. Dostupné z: https://www.ceska-

justice.cz/2018/02/soudce-ns-krcmar-dovolani-jako-radny-opravny-prostredek-jde-o-koncepci-

myslenkove-zastaralou/. 
567

 NOVOSAD, Tomáš. Stanovisko k navrhovanému věcnému záměru nové úpravy civilního procesního 

práva. [online] Praha 29. června 2018 [cit. 2020-08-05]. Dostupné z: https://www.soudci.cz/zpravy-a-

stanoviska/pohledy-a-nazory/2938-stanovisko-k-navrhovanemu-vecnemu-zameru-nove-upravy-civilniho-

procesniho-prava.html. 
568

 Ibid. 

https://www.ceska-justice.cz/2018/02/soudce-ns-krcmar-dovolani-jako-radny-opravny-prostredek-jde-o-koncepci-myslenkove-zastaralou/
https://www.ceska-justice.cz/2018/02/soudce-ns-krcmar-dovolani-jako-radny-opravny-prostredek-jde-o-koncepci-myslenkove-zastaralou/
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zamýšlená úprava se jeví jako „anachronická, nemoderní a neambiciózní“.
569

 

Soudcovská unie dále nesouhlasí ani s vyčleněním některých částí civilního řízení do 

samostatných zákonů (jako je pravomoc soudů
570

 či hromadné žaloby
571

). Pokud jde o 

samotnou úpravu institutu dovolání, k tomu Soudcovská unie pouze uvádí, že se plně 

ztotožňuje s vyjádřením Nejvyššího soudu z dubna 2018.   

Reakce členů pracovní skupiny na kritiku věcného záměru 

V návaznosti na reakce veřejnosti během roku 2018 vydala pracovní skupina 

věcného záměru své obranné stanovisko
572

, které se však týká pouze obecných otázek 

rekodifikace civilního procesu, přičemž některé obranné reakce jsou uvedeny výše jako 

poznámky pod čarou přímo u kritické poznámky. Autoři článku počítají v této 

souvislosti s celkem čtyřmi odbornými články, přičemž poslední se má věnovat právě 

opravným prostředkům. Ke dni uzavření rukopisu této práce však tento článek nebyl 

dosud publikován. 

Shrnutí 

Jak je uvedeno výše, věcný záměr civilního řádu soudního by podroben rozsáhlé 

kritice ze strany odborné veřejnosti. Je však nezbytné mít na paměti, že se jedná pouze o 

návrh koncepce či směru, kterým by se měl nový kodex civilního soudního řízení ubírat. 

Domnívám se, že rozhodně není cílem věcného záměru dopodrobna upravit veškeré 

otázky, které s jednotlivými instituty souvisí, nejedná se o návrh zákona. Jeho 

vypracování však podnítilo jistě přínosnou diskuzi různých odborníků a institucí 

ohledně vyhodnocení současného stavu úpravy občanského soudního řízení a cíle, jehož 

je třeba v rámci úpravy civilního procesu dosáhnout. Bylo by zřejmě naivní očekávat, že 

návrh zcela nové podoby takto zásadního kodexu právního řádu bude přijat bez výhrad. 

                                                 
569

 LAVICKÝ, Petr, WINTEROVÁ, Alena, DOBROVOLNÁ, Eva, DVOŘÁK, Bohumil, PULKRÁBEK, 

Zdeněk. Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Právní rozhledy 5/2019, s. 153: Přímo 

proti této kritice se členové pracovní komise ohradili v uvedeném článku s tím, že podrobněji se budou 

k jednotlivým institutům vyjadřovat v článcích, které by měly na tento článek navazovat. Autoři článku 

vnímají, že Soudcovská unie považuje za vyjádření modernosti novely OSŘ provedené zákonem číslo 

30/2000 Sb. a 7/2009 Sb., k čemuž se pak podrobněji vyjadřují. 
570

 Ibid: Návrh řešení otázek jako je pravomoc, příslušnost soudů či úprava řešení podjatosti je v podstatě 

připravena, ovšem dosud nebylo rozhodnuto, zdali má být tato úprava samostatná tzv. jurisdikční norma 

(která by tak byla aplikovatelná ve vztahu k ostatním druhům civilního řízení), nebo jako součást věcného 

záměru CŘS pouze pro řízení sporné. 
571

 Ibid: Neuvedení úpravy hromadných žalob nelze považovat za opomenutí, nýbrž se jedná o záměr. 

Hromadné žaloby jsou zpracovány samostatně a věcný záměr jejich úpravy již byl schválen vládou. 

Hromadné žaloby však nemohou být součástí CŘS, neboť povaha individuálního a kolektivního řízení se 

zásadně odlišuje. 
572

 LAVICKÝ, Petr, WINTEROVÁ, Alena, DOBROVOLNÁ, Eva, DVOŘÁK, Bohumil, PULKRÁBEK, 

Zdeněk. Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Právní rozhledy 5/2019, s. 153. 
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To jistě nebylo ani snahou autorů. Právě už vyvolaná debata nad jeho podobou přináší 

velmi cenné podněty, které by se měly promítnout ať již v novém zákoně či pouze 

v novelách stávajícího občanského soudního řádu. 
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9. KOMPARACE PRÁVNÍ ÚPRAVY DOVOLÁNÍ 

V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU  

   Ve Slovenské republice bylo až do účinnosti Civilného sporového poriadku 

(tedy do 1. července 2016) upraveno civilní řízení v občanském soudním řádu z roku 

1963. Stejně jako v České republice se však již od devadesátých let jevil občanský 

soudní řád jako nedostatečný, tento kodex přestal vyhovovat potřebám nového 

nastavení společnosti, tržnímu hospodářství či požadavku práva na spravedlivý proces, 

a bylo tedy zjevné, že bude muset být nahrazen zcela novou úpravou. Jak poznamenává 

Alena Winterová
573

, na rozdíl od České republiky však na Slovensku již několik let 

nový kodex civilního řízení používají. 

Dovolání je v CSP upraveno ve čtvrté části (Opravné prostředky), hlavě třetí 

(v ustanoveních § 419 – § 457), přičemž je stejně jako v českém právním řádu řazeno 

mezi mimořádné opravné prostředky, a to společně se žalobou na obnovu řízení a 

dovoláním generálního prokurátora (které nahradilo mimořádné dovolání). O dovolání 

rozhoduje Nejvyšší soud Slovenské republiky jako jediný dovolací soud, který má 

kasační a revizní kompetence. Postavení Nejvyššího soudu SR je obdobné jako našeho 

dovolacího soudu – je rovněž vázán skutkovým stavem zjištěným odvolacím soudem a 

dovolání zkoumá pouze po právní stránce. Cílem Civilného sporového poriadku ve 

vztahu k dovolání bylo dle odborné literatury
574

 zejména zpřísnit podmínky přípustnosti 

dovolání, a posílit tak princip právní jistoty. Nelze si nevšimnout, že úprava dovolání 

v CSP je do značné míry inspirována aktuální úpravou dovolání v České republice 

s některými odchylkami, jak je podrobněji popsáno dále. 

9.1 Přípustnost dovolání a dovolací důvody 

Pokud jde o obecnou přípustnost dovolání – dovolání lze podat proti 

rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Nevyžaduje se tedy, aby se 

jednalo o pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, lhůta běží každému účastníkovi 

zvlášť ode dne doručení, a není tak nezbytné čekat na absolutní právní moc (tedy na 

doručení všem účastníkům). Pozitivní podmínky přípustnosti dovolání jsou 

specifikovány v § 420 a 421 odst. 1 CSP, negativní pak v § 421 odst. 2, 422 a 423 CSP. 
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 WINTEROVÁ, Alena. Nový civilní/občanský soudní řád na Slovensku. Rekodifikace & praxe 6/2016 

(Wolters Kluwer), s. 3. 
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 ŠTEVČEK, Marek, s. 154. In: ŠTEVČEK, Marek a Richard STRAKA. Prednášky a texty z civilného 

procesu. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2018. Beckove skriptá. ISBN 978-80-89603-65-7. 
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Dovolání je přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé (tedy 

proti každému meritornímu rozhodnutí) nebo nemeritornímu rozhodnutí, kterým se však 

řízení končí
575

 (tím došlo k zúžení obecné přípustnosti dovolání oproti úpravě dle 

občanského soudního řádu), a to za předpokladu, že došlo k určité vadě řízení – vadě 

zmatečnosti, která je v § 420 CSP vyjmenována. Jedná se v podstatě o totožné vady 

zmatečnosti uvedené v § 229 OSŘ (s výjimkou písm. f)
576

). Podle stanoviska Ústavního 

soudu SR
577

 lze v dovolání kumulativně uvést více vad zmatečnosti. Podstatným 

rozdílem oproti české právní úpravě je i skutečnost, že ta slovenská nadále neupravila 

institut žaloby pro zmatečnost. Dovolací soud nemá právo ani povinnost zkoumat, zdali 

došlo v řízení k procesní vadě zmatečnosti. Břemeno tvrzení a dokazování bylo podle 

odborné literatury
578

 v tomto směru přesunuto na dovolatele.  

Ustanovení § 421 CSP je lex specialis k ustanovení § 420 CSP a upravuje, že 

dovolání je přípustné vůči každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se potvrdilo 

nebo změnilo rozhodnutí soudu první instance, pokud rozhodnutí odvolacího soudu 

záviselo na vyřešení právní otázky, (a) při jejímž řešení se odvolací soud odklonil od 

ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu
579

, (b) která v rozhodovací praxi 

dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena anebo (c) je dovolacím soudem rozhodována 

rozdílně. V CSP tak není upraven předpoklad přípustnosti dovolání spočívající ve 

vyřešení právní otázky, která by měla být dovolacím soudem posouzena jinak (oproti § 

237 OSŘ). Důvod neuvedení není zřejmý. Rozhodnutí, proti nimž je dovolání přípustné 

podle § 421 odst. 1 CSP, jsou následně omezena výčtem usnesení v odst. 2 téhož 

ustanovení (výjimku tvoří a dovolání je přípustné proti usnesení odvolacího soudu, 

kterým se rozhodlo ve věci uznání cizího rozhodnutí, ve věci uznání vykonatelnosti 

                                                 
575

 Usnesení Nejvyššího soudu SR ze dne 20. září 2017, sp. zn. 5 X Obdo 447/2017: tj. usnesení o 

zastavení řízení, usnesení o odmítnutí žaloby. 
576

 § 420 písm. f) CSP: „súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej 

patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces“.  
577

 Sjednocující stanovisko Ústavního soudu SR ze dne 25. dubna 2018, sp. zn. PLz. ÚS 1/2018, v němž 

bylo podrobeno kritice rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu SR ze dne 19. dubna 2017, sp. zn. 1 

VCdo 2/2017. K tomu v podrobnostech dále. 
578

 HORVÁTH, Edmund, ANDRÁŠIOVÁ, Andrea, HENČEKOVÁ, Slavomíra. Civilný sporový 

poriadok: Komentár. Druhé doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2018. 

Komentáre Wolters Kluwer, s. 954. ISBN 978-80-8168-945-1. 
579

 Podle literatury (ŠTEVČEK, Marek a Richard Straka, s. 161. In: op. cit., poznámka pod čarou 574) se 

má jednat pouze o „r-ková“ rozhodnutí Nejvyššího soudu SR a rozhodnutí Ústavního soudu SR.  

Podle Usnesení Nejvyššího soudu SR ze dne 6. března 2017, sp. zn. 3 Cdo 6/2017 se může jednat nejen o 

stanoviska a rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované ve Sbírce stanovisek Nejvyššího soudu a 

rozhodnutí soudu SR, ale i vyjádření opakovaně uvedená ve vícero rozhodnutích, přestože tato nejsou 

publikovaná. 
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cizího rozhodnutí a ve věcech výkonu cizího rozhodnutí
580

). Jak poznamenává odborná 

literatura
581

, vymezení přípustnosti dovolání navazuje na jeden ze základních principů 

celého CSP, který je uveden v úvodu zákona – každý má právo očekávat, že jeho spor 

bude rozhodnutý v souladu s ustálenou rozhodovací praxí nejvyšších soudních autorit 

(pokud takové rozhodnutí není, pak že bude rozhodnut spravedlivě). Nové nastavení 

přípustnosti klade podle Františka Sedlačka
582

 nároky jednak na Nejvyšší soud SR, ale i 

na advokáty na správnou argumentaci přípustnosti dovolání.  

Negativní vymezení přípustnosti dovolání má za cíl obdobně jako v České 

republice zamezit, aby byl dovolací soud nucen zabývat se všemi rozhodnutími 

odvolacího soudu. Rovněž byl upraven bagatelní cenzus, jehož výše činí desetinásobek 

minimální mzdy
583

, resp. dvojnásobek minimální mzdy ve sporech s ochranou slabší 

strany
584

 (k výši příslušenství pohledávky se nepřihlíží
585

).     

Dovolací důvod je zvlášť upraven ve vztahu k dovolání přípustnému podle 

§ 420 CSP, pro něž stačí pouze odůvodnění, že v řízení došlo k určité vadě 

specifikované v § 420 CSP, přičemž taková vada bude v dovolání popsána.
586

 U 

dovolání přípustných podle § 421 CSP pak může být dovolacím důvodem pouze 

skutečnost, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení 

věci. Dovolací důvod se vymezí uvedením právního posouzení, které pokládá dovolatel 

za nesprávné, a vymezením, v čem spočívá taková nesprávnost.
587

 Na rozdíl od české 

právní úpravy už dovolací soud nebude (i bez návrhu) zkoumat vady zmatečnosti či jiné 

vady, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Stejně jako v české 

úpravě je pak dovolací soud vázán rozsahem dovolání vyjma závislých výroků, 

nerozlučného společenství účastníků a v případech, kdy určitý způsob uspořádání 

vztahů vyplývá z hmotného práva.  
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 Podle ustanovení § 357 písm. o) CSP. 
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 Ustanovení § 431 CSP. 
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 Ustanovení § 432 CSP. 
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Po nabytí účinnosti nového kodexu vyvstala otázka, zdali je možné kumulovat 

více dovolacích důvodů a uvést více vad zmatečnosti. Uvedené bylo řešeno usnesením 

velkého senátu Nejvyššího soudu SR v rozhodnutí ze dne 19. dubna 2017, sp. zn. 

1 VCdo 2/2017, v němž soud uzavřel, že (i) kumulace dovolacích důvodů podle § 420 

CSP a § 421 CSP je nepřípustná; (ii) pokud dojde k uplatnění důvodů přípustností podle 

obou ustanovení, bude dovolací soud posuzovat přípustnost pouze podle § 420 CSP; a 

(iii) pokud bude uplatněno více vad zmatečnosti podle § 420 CSP, omezí se dovolací 

soud na posouzení pouze takové procesní vady zmatečnosti, která je v tomto ustanovení 

uvedena na předním místě. I podle náhledu Nejvyššího soudu SR (stejně jako je často 

zdůrazňováno v rozhodnutích NS ČR) by totiž neměl být dovolací soud soudem třetí 

instance, ale narušení principu právní jistoty musí být vyváženo přísnými podmínkami 

přípustnosti dovolání.  

Toto rozhodnutí však bylo podrobeno kritice odborné veřejnosti, mohlo totiž 

vést k tomu, že pokud by dovolatel tvrdil určitou vadu zmatečnosti, která by se však 

nepotvrdila, ale rozhodnutí by přesto trpělo vadou zmatečnosti (i když méně závažnou), 

nemohl by Nejvyšší soud SR takovou vadu posuzovat. Ústavní soud SR
588

 shledal 

právní závěry Nejvyššího soudu SR v rozporu s ústavně zaručeným právem na přístup 

k soudu a připustil možnost kumulace důvodů přípustnosti podle § 420 a § 421 CSP i 

uvedení více vad zmatečnosti podle § 420 CSP. Podle Ústavního soudu SR totiž takový 

zákaz kumulace nevyplývá z žádného zákonného ustanovení, a tedy nebyl záměrem 

zákonodárce. Na uvedené zareagoval Nejvyšší soud SR ve svém rozhodnutí velkého 

senátu Nejvyššího soudu SR ze dne 21. března 2018, sp. zn. 1 VCdo 1/2018 a dospěl 

k totožným závěrům jako Ústavní soud SR.
589

 

9.2 Lhůta k podání dovolání, subjekty oprávněné podat dovolání a 

náležitosti dovolání 

Lhůta pro podání dovolání je stanovena stejně jako v OSŘ v délce 2 měsíců od 

doručení rozhodnutí odvolacího soudu, tedy takové rozhodnutí nemusí být ještě 

                                                 
588

 Sjednocující stanovisko Ústavního soudu SR ze dne 25. dubna 2018, sp. zn. PLz. ÚS 1/2018. 
589

 IVANČO, Marek, s. 167 – 168. In: op. cit., poznámka pod čarou 574: Tento postup (tedy přijmout 

obdobné stanovisko i Nejvyšším soudem SR) byl nezbytný, neboť stanoviska Ústavního soudu jsou 

závazná pouze pro soudce Ústavního soudu a Nejvyšší soud SR je v rámci svého rozhodování povinen 

řídit se stanovisky velkého senátu Nejvyššího soudu SR. 
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pravomocné
590

. Jedná se o lhůtu zákonnou, kterou nelze prodloužit nebo zkrátit, a 

procesní. Dovolání se stejně jako v naší právní úpravě podává u soudu, který 

rozhodoval v první instanci. Dovolací lhůta bude zachována, pokud bude dovolání 

podáno u odvolacího soudu nebo dovolacího soudu.
591

 Výslovně je upraven běh lhůty 

při vydání opravného usnesení, ta sice běží znovu od jeho doručení, ale pouze v rozsahu 

vykonané opravy.
592

 Toto upřesnění v naší právní úpravě chybí – předešlo by se tím 

diskuzím, které jsou popsány v kapitole 3.1.1 této práce. 

Dovolání může být podáno (i) stranou, v jejíž neprospěch bylo rozhodnutí 

vydané
593

, dále (ii) intervenientem, pokud spolu se stranou, na které vystupoval, tvořil 

nerozlučné společenství
594

, a (iii) prokurátorem, pokud řízení začalo jeho žalobou nebo 

do řízení vstoupil
595

. Body (ii) a (iii) představují specifika slovenské úpravy na rozdíl od 

českého právního řádu. 

Obdobně jako v České republice musí být dovolatel povinně zastoupen 

advokátem
596

 (neplatí tedy pro druhou stranu sporu) a dovolání musí být i advokátem 

sepsáno (což dříve podle občanského soudního řádu v SR neplatilo). Nesplnění této 

podmínky bude znamenat, že se k takovému podání nebude přihlížet, soud však oproti 

ČR nemá povinnost vyzvat dovolatele k nápravě a poučit ho o následcích nesplnění této 

náležitosti dovolání, to vše za předpokladu, že dovolatel byl o této povinnosti poučen 

v rozhodnutí odvolacího soudu. V opačném případě je podle odborné literatury
597

 soud 

prvního stupně v rámci dovolacího řízení oprávněn vyzvat dovolatele, aby si zvolil 

advokáta a poskytnout mu k tomu lhůtu dle § 129 odst. 1 CSP
598

. 

Jak poznamenávají Richard Straka a Marek Števček
599

, civilný sporový poriadok 

převzal z Občanského soudního řádu z roku 1911
600

 zajímavý (a na tehdejší dobu) velmi 

                                                 
590

 SEDLAČKO, František, s. 163. In: op. cit., poznámka pod čarou 574: S tím souvisí i odstranění 

specifikace rozhodnutí odvolacího soudu jako pravomocného rozhodnutí, jak bylo původně uvedeno 

v základním ustanovení o dovolání v občanském soudním řádu z roku 1963. 
591

 Ustanovení § 427 odst. 2 CSP. 
592

 Ustanovení § 427 odst. 1 CSP. 
593

 Ustanovení § 424 CSP. 
594

 Ustanovení § 425 CSP. 
595

 Ustanovení § 426 CSP. 
596

 Případně osobou vyjmenovanou v § 429 odst. 2 CSP. 
597

 HORVÁTH, Edmund, ANDRÁŠIOVÁ, Andrea, HENČEKOVÁ, Slavomíra, s. 979, op. cit., 

poznámka pod čarou 578. 
598

 Ustanovení § 129 odst. 1 CSP: „Ak ide o podanie vo veci samej alebo návrh na nariadenie 

neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia, z ktorého nie je zrejmé, čoho sa týka a čo sa 

ním sleduje, alebo ide o podanie neúplné alebo nezrozumiteľné, súd vyzve toho, kto podanie urobil, aby 

podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní.“ 
599

 ŠTEVČEK, Marek a Richard STRAKA, s. 162. In: op. cit., poznámka pod čarou 574. 
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pokrokový institut pokuty. Na Slovensku se však nejedná o žádnou novinku, obdobné 

ustanovení bylo už součástí „starého“ občanského soudního řádu SR. Dle § 452 odst. 2 

CSP je advokát, který podepsal dovolání, jež bylo dovolacím soudem odmítnuto pro 

nepřípustnost nebo zamítnuto jako nedůvodné dle § 452 odst. 1 CSP
601

, povinen uhradit 

pokutu ve výši do 500 EUR
602

. Podle literatury
603

 by měla být tato pokuta ukládána 

v případech zjevného a účelového podání dovolání, a tedy zneužití práva.  

Náležitosti podání dovolání jsou obdobné jako v našem právním řádu (s 

výjimkou popsanou níže), dovolatel musí uvést, proti kterému rozhodnutí dovolání 

směřuje, v jakém rozsahu je napadáno a z jakých důvodů se považuje za nesprávné 

(dovolací důvod) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).
604

 Jak uvádí odborná 

literatura
605

, pokud nebudou náležitosti v dovolání uvedeny, soud prvního stupně již 

není povinen (oproti předchozí právní úpravě) vyzvat k doplnění či opravě, ale takové 

dovolání je odmítnuto. K povinnosti soudu prvního stupně vyzvat k doplnění či opravě 

dovolání v ČR připomínám diskuzi v kapitole 3.5 této práce. Podstatným rozdílem 

oproti úpravě v OSŘ však je chybějící povinnost dovolatele vymezit předpoklad 

přípustnosti dovolání. Důvod vypuštění této náležitosti (oproti českému OSŘ) není 

zcela zřejmý. Judikatura Nejvyššího soudu SR
606

 však dovodila, že by měl dovolatel ve 

svém podání v podstatě přípustnost dovolání vymezit (podle § 421 CSP), přestože tak 

není v CSP upraveno. 

9.3 Dovolací řízení a rozhodnutí dovolacího soudu 

Stejně jako v OSŘ počítá i Civilný sporový poriadok s odkladem 

vykonatelnosti a právní moci, ovšem pouze na návrh a za stejných podmínek pro oba 

instituty - pouze pokud existují důvody hodné osobního zřetele. Odklad právní moci je 

vyloučen u rozhodnutí, která ukládají povinnost k plnění. V CSP je postaveno na jisto, 

že právní vztahy jiné osoby než strany nejsou odložením právní moci rozhodnutí 

                                                                                                                                               
600

 Jak je nastíněno v kapitole 2.2.1, na území Slovenské republiky platil uherský Občanský soudní řád 

z roku 1911. 
601

 Ustanovení § 452 odst. 1 CSP: „Ak dovolací súd rozhoduje o dovolaní v obdobnej veci, ktorá už bola 

aspoň v piatich prípadoch predmetom konania pred dovolacím súdom na základe skoršieho dovolania 

podaného tým istým dovolateľom, môže v odôvodnení svojho rozhodnutia poukázať už len na svoje 

skoršie rozhodnutia a ak sa v celom rozsahu stotožňuje s ich odôvodnením, ďalšie dôvody už neuvádzať.“ 
602

 ŠTEVČEK, Marek a Richard STRAKA, s. 162. In: op. cit., poznámka pod čarou 574: V původních 

návrzích zákona bylo dokonce počítáno s výší až 2000 EUR. 
603

 Ibid. 
604

 Ustanovení § 428 CSP. 
605

 HORVÁTH, Edmund, ANDRÁŠIOVÁ, Andrea, HENČEKOVÁ, Slavomíra, s. 971, op. cit., 

poznámka pod čarou 578. 
606

 Např. Usnesení Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 6. března 2017, sp. zn. 3 Cdo 6/2017. 
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dotčeny. Přímo ze zákona
607

 je výslovně přiznán odkladný účinek dovolání, pokud bylo 

podáno proti rozhodnutí vydanému v řízení, v němž se uplatňoval nárok ze směnky. 

I dovolání podle CSP je konáno primárně bez nařízení jednání, které může být 

nařízeno, pokud to považuje soud za potřebné – obdobně jako v naší právní úpravě.  

V rámci dovolacího řízení jsou některé úkony stejně jako podle OSŘ prováděny 

soudem prvního stupně. Prvostupňový soud má však pouze omezené pravomoci a 

nevydává žádné rozhodnutí o dovolání (oproti českému právnímu řádu) s výjimkou 

rozhodnutí o soudním poplatku za podané dovolání a o návrzích na osvobození od 

soudního poplatku. Jak je již uvedeno výše, pouze za předpokladu, že nebyl dovolatel 

řádně poučen o povinnosti povinného zastoupení, vyzve ho soud prvního stupně 

k odstranění této vady dovolání a poučí ho o následcích jejího neodstranění. Soud 

prvního stupně pak zasílá dovolání protistraně, vyzve ji k vyjádření se – k tomu je 

přímo v § 436 odst. 3 CSP stanovena prekluzivní lhůta, která nesmí být kratší než 10 

dnů. Případné vyjádření protistrany pak doručí soud prvního stupně dovolateli a věc 

bezodkladně předá dovolacímu soudu k vydání rozhodnutí o dovolání. Replika a 

duplika se v dovolacím řízení nezasílají, neboť se podle odborné literatury
608

 vychází 

z předpokladu, že dovolací soud je právním soudem a neuplatňují se nové prostředky 

procesního útoku a procesní obrany. Soud prvního stupně neodstraňuje vady dovolání, 

které nemá náležitosti podle § 428 CSP anebo které není důvodné podle zákona. 

Zákonodárce tak považoval za dostatečnou garanci práv dovolatele ve vztahu k sepsání 

a podání dovolání povinné zastoupení dovolatele. Navíc, specifikace náležitostí 

dovolání by měla být uvedena již v poučení odvolacího soudu podle § 393 odst. 1 CSP.    

Stejně jako v naší právní úpravě není v rámci slovenského dovolacího řízení 

možné přistoupení subjektů z důvodu procesní ekonomie či dispoziční úkony jako např. 

změna žaloby, její zpětvzetí či vzájemná žaloba (změna subjektů podle § 80 CSP
609

 je 

však možná). 

                                                 
607

 Ustanovení § 444 odst. 4 CSP. 
608

 ŠTEVČEK, Marek a Richard STRAKA, s. 162 - 163. In: op. cit., poznámka pod čarou 574. Uvedené 

vychází z rozhodnutí ESLP ve věci Hudáková a další proti Slovenské republice (jak uvádí Ibid., s. 163). 
609

 Ustanovení § 80 CSP: „(1) Ak po začatí konania nastala právna skutočnosť, s ktorou sa spája prevod 

alebo prechod práv alebo povinností, o ktorých sa koná, môže žalobca navrhnúť, aby do konania na jeho 

miesto alebo na miesto žalovaného vstúpil ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené alebo 

na koho prešli. (2) Súd vyhovie návrhu podľa odseku 1, ak sa preukáže, že po začatí konania došlo k 

prevodu alebo prechodu práva alebo povinnosti, a ak s tým súhlasí ten, kto má vstúpiť na miesto žalobcu. 

Právne účinky spojené s podaním žaloby zostávajú zachované. (3) Ten, kto vstupuje do konania, prijíma 

stav konania ku dňu jeho vstupu.“  
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Způsoby rozhodnutí Nejvyššího soudu SR jsou obdobné jako podle právní 

úpravy OSŘ s tím rozdílem, všechna rozhodnutí o dovolání (jak je již zmíněno výše) 

přijímá pouze dovolací soud (nikoli nalézací soud) a v senátu – žádné rozhodnutí nelze 

vydat zjednodušeně jen předsedou senátu (nebo pověřeným členem).  

Slovenský dovolací soud je oprávněn odmítnout dovolání podané po lhůtě či 

neoprávněnou osobou, přičemž veškeré taxativně vyjmenované důvody pro odmítnutí 

dovolání jsou uvedeny v ustanovení § 447 CSP. Při odmítnutí dovolání se soudní 

poplatek nevrací. Dovolací řízení bude dovolacím soudem zastaveno, jestliže vezme 

dovolatel dovolání zpět. 

Další způsoby rozhodnutí už vydává soud na základě meritorního přezkumu 

dovolání. Pokud není dovolání důvodné je dovolací soud oprávněn takové dovolání 

zamítnout. Pokud se dovolací soud ztotožní s názorem dovolatele, rozhodnutí 

odvolacího soudu zruší a věc vrátí soudu nižší instance (je přitom oprávněn zrušit i 

rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud nestačí zrušení rozhodnutí odvolacího 

soudu
610

), případně zruší a postoupí věc pravomocnému orgánu. Dovolací soud je dále 

oprávněn rozhodnutí zrušit a zastavit dovolací řízení. Konečně, Nejvyšší soud SR je 

oprávněn rozhodnutí odvolacího soudu změnit, pokud je dovolání důvodné a soud má 

za to, že sám může ve věci rozhodnout. Před změnou rozhodnutí má však přednost jeho 

zrušení. Pokud jde o formu rozhodnutí, při zamítnutí rozsudku nebo jeho změně, 

rozhoduje dovolací soud rozsudkem, jinak usnesením.
611

  

K zefektivnění činnosti Nejvyššího soudu SR přispívá možnost upravená v 

ustanovení § 452 odst. CSP, podle něhož je dovolací soud oprávněn vydat pouze 

zjednodušenou formu rozhodnutí v případech opakujících se (aspoň pěti) dovolání 

stejného dovolatele v obdobných věcech (toto ustanovení již bylo součástí i předchozího 

občanského soudního řádu). 

Na rozdíl od úpravy v českém právním řádu je v CSP
612

 upravena i situace pro 

přerušení dovolacího řízení
613

: pokud byl požádán Evropský soud pro lidská práva o 

vydání stanoviska k zásadním otázkám týkajícím se výkladu nebo uplatňování práv a 

svobod uvedených v Dohodě o ochraně lidských práv a základních svobod. V takto 

                                                                                                                                               
Shodně k tomu Usnesení Nejvyššího soudu SR ze dne 11. října 2017, sp. zn. 3 Cdo 90/2017. 
610

 Ustanovení § 449 odst. 2 CSP. 
611

 Ustanovení § 451 odst. 1 CSP. 
612

 Ustanovení § 445 odst. 1 CSP. 
613

 Dále se použije ustanovení o přerušení řízení před soudem prvního stupně. 
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přerušeném řízení lze však pokračovat, pokud nebylo stanovisko ESLP vydáno a jsou 

pro to závažné důvody
614

. 

9.4 Stručně k dovolání generálního prokurátora 

Specifickým mimořádným opravným prostředkem (který v české právní úpravě 

zcela chybí) je dovolání generálního prokurátora, které lze podat pouze za splnění 

kumulativních podmínek pro jeho přípustnost.
615

 Dovolání generálního prokurátora se 

podává proti pravomocnému rozhodnutí jakéhokoli soudu, nemůže ho však generální 

prokurátor podat z vlastní iniciativy, ale pouze na základě podnětu strany
616

, do tří 

měsíců od právní moci příslušného rozhodnutí
617

. Je nepřípustné podat dovolání 

generálního prokurátora mimo jiné proti dovolání. Tento opravný prostředek se podává 

k Nejvyššímu soudu SR a na jeho průběh se obdobně použijí ustanovení právě o 

dovolání, přičemž však neprovádí žádné úkony ani soud prvního stupně ani odvolací 

soud a jedná se o řízení bez poplatkové povinnosti. O dovolání generálního prokurátora 

může Nejvyšší soud SR rozhodnout obdobně jako v případě dovolání
618

 a rozhodnutí 

doručí stranám sporu a generálnímu prokurátorovi. 

                                                 
614

 Dle důvodové zprávy např. délka řízení. 
615

 Ustanovení § 458 odst. 1 a 2 CSP: „(1) Proti právoplatnému rozhodnutiu súdu je prípustné dovolanie 

generálneho prokurátora, ak to vyžaduje ochrana práv a túto ochranu nemožno v čase podania dovolania 

generálneho prokurátora dosiahnuť inými právnymi prostriedkami. 

 (2) Dovolanie generálneho prokurátora je prípustné iba za predpokladu, že právoplatné rozhodnutie 

súdu porušuje právo na spravodlivý proces alebo trpí vadami ktoré majú za následok závažné porušenie 

práva spočívajúce v právnych záveroch, ktoré sú svojvoľné alebo neudržateľné a ak potreba zrušiť 

rozhodnutie prevyšuje nad záujmom zachovania jeho nezmeniteľnosti a nad princípom právnej istoty.“ 

K tomu např. Usnesení Nejvyššího soudu SR ze dne 14. září 2017, sp. zn. 3 Cdo Gp 1/2017: „dovolání 

generálním prokurátorem má ve vztahu k dovolání subsidiární povahu, tedy meritorní přezkum již 

pravomocného rozhodnutí nemůže být učiněn na základě dovolání generálním prokurátorem, když strana 

nevyužila institutu dovolání, které bylo proti příslušnému rozhodnutí přípustné. V takovém případě 

převažuje právní jistota druhé strany sporu.“ 
616

 Dle Usnesení Ústavního soudu SR ze dne 2. března 2017, sp. zn. II. ÚS 172/2017 neexistuje na 

vyhovění podnětu právní nárok. Následné podání (či nepodání) dovolání je na volné úvaze generálního 

prokurátora. 
617

 Podle předchozí právní úpravy činila lhůta k podání dokonce 1 rok. Jejím výrazným zkrácením tak 

došlo k posílení právní jistoty nezměnitelnosti soudních rozhodnutí.  
618

 Nejvyšší soud může rozhodnout čtyřmi způsoby o dovolání generálního prokurátora: (i) může zastavit 

řízení na základě zpětvzetí dovolání generálního prokurátora generálním prokurátorem nebo na základě 

zpětvzetí podnětu příslušnou stranou, (ii) odmítnout dovolání podle § 447 CSP anebo ho zamítnout pro 

nedůvodnost podle § 448 CSP, (iii) je-li dovolání generálního prokurátora důvodné, zruší napadnuté 

rozhodnutí a věc vrátí soudu nižší instance, nebo řízení zastaví nebo věc postoupí pravomocnému orgánu, 

a (iv) změní napadnuté rozhodnutí, pokud je dovolání důvodné a soud má za to, že může sám rozhodnout. 
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9.5 Shrnutí 

Přestože se autoři „nového“ slovenského kodexu při úpravě dovolání inspirovali 

zejména aktuálním zněním OSŘ, a dovolání je tedy založeno na obdobných principech 

jako v České republice, lze nalézt některé odlišnosti.  

Dovolání je stejně jako v České republice řazeno mezi mimořádné opravné 

prostředky a je možné jej podat proti rozhodnutím odvolacího soudu. Lhůta k podání 

dovolání činí rovněž dva měsíce od doručení rozhodnutí odvolacího soudu. I na 

Slovensku platí povinné zastoupení advokátem, který musí dovolání sepsat. Dovolací 

řízení probíhá stejně jako u nás ve dvou fázích, a to před soudem prvního stupně a před 

jediným dovolacím soudem, kterým je Nejvyšší soud Slovenské republiky. O dovolání 

soud rozhoduje zpravidla bez nařízení jednání, nepovažuje-li jeho konání za potřebné; 

obecně rozhodují oba soudy (NS ČR i NS SR) v senátech. 

Zajímavější jsou rozhodně vzájemné odlišnosti české a slovenské úpravy. 

Zásadním rozdílem je neexistence institutu žaloby pro zmatečnost na Slovensku a s tím 

související vady řízení, jejichž tvrzená existence již představuje sama o sobě jeden z 

důvodů dovolání. Dovolací soud pak na rozdíl od české úpravy vady řízení (ani ex 

offo, ani na návrh) nezkoumá. Jak vyplývá z předchozího, dovolání může být podáno 

z více dovolacích důvodů a lze v něm uvést více vad zmatečnosti, k čemuž dospěla 

slovenská judikatura. Dalším důvodem dovolání je (v obou právních řádech) nesprávné 

právní posouzení, na Slovensku výslovně proti potvrzujícímu nebo měnícímu 

rozhodnutí odvolacího soudu. S tímto dovolacím důvodem pak souvisí i vymezení 

přípustnosti dovolání, které je na Slovensku obdobné § 237 OSŘ, avšak s výjimkou 

předpokladu přípustnosti spočívajícího ve vyřešení právní otázky, která by měla být 

dovolacím soudem posouzena jinak. Na první pohled může být sice tato odchylka 

vnímána jako nevýznamná, při bližším zamyšlení je však zřejmé, že vyvolává podstatný 

následek – dovolacímu soudu není umožněno v případě například společenských změn 

přehodnotit svoji rozhodovací praxi. Není jisté, jestli se jedná o opomenutí 

zákonodárce, nebo jeho záměr, jehož smysl však není zřejmý. Na druhou stranu je však 

v ČR tato podmínka přípustnosti považována některými odborníky (k tomu blíže 

například v kapitole 3.3.2 výše) za nenárokovou, jejíž naplnění nelze ze strany účastníka 

předvídat.      
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I když je přípustnost dovolání v obou úpravách limitována částkou hodnoty 

sporu, její výše je na Slovensku rozhodně významnější, navíc se týká i spotřebitelských 

sporů, což hodnotím kladně zejména z důvodu „odbřemenění“ dovolacího soudu.  

Dovolání může na Slovensku podat na rozdíl od OSŘ kromě účastníka řízení i 

vedlejší účastník, který tvoří se stranou sporu nerozlučné společenství, a dále 

prokurátor. Osobně se však domnívám, že je v pořádku česká právní úprava, kdy je 

dispoziční zásada ponechána pouze stranám sporu, nikoli vedlejšímu účastníkovi, který 

tak nemůže narušit právní jistotu. 

Přestože jsou způsoby rozhodnutí o dovolání v obou právních řádech obdobné, 

na Slovensku je upřednostňováno zrušení napadeného rozhodnutí před jeho změnou. 

Rovněž není přidělena velká rozhodovací pravomoc soudům prvního stupně, které 

vlastně pouze zastaví řízení při nezaplacení soudního poplatku, jinak je to dovolací 

soud, který je příslušný o dovolání rozhodnout. Navíc, v České republice mohou být 

některá „jednodušší“ rozhodnutí vydána i předsedou senátu (nebo jeho pověřeným 

členem), nikoli celým senátem. Způsob rozhodování v ČR se jeví efektivněji. 

Výraznou odlišností je specifický institut dovolání generálního prokurátora na 

Slovensku, který umožňuje přezkoumat pravomocné rozhodnutí jakéhokoli soudu, 

ovšem za splnění určitých (přísných) podmínek. Ten však opět představuje „prolomení“ 

právní jistoty. Nedomnívám se, že by v české úpravě chyběl. 
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ZÁVĚR 

Význam a úloha dovolání se odvíjí od přístupu zákonodárce a jeho snahy 

reflektovat problémy, které jsou v praxi s tímto institutem spojeny (zejména snahou 

snížit nápad u Nejvyššího soudu a posílit funkci dovolacího soudu jako sjednotitele 

judikatury). Navíc se právní úprava a vlastně i dovolací soud sám pokouší najít 

rovnováhu mezi dvěma základními funkcemi Nejvyššího soudu (a potažmo dovolání) 

spočívající jednak v zajištění individuálních práv, jednak právě ve sjednocení 

judikatury, zajištění právní jistoty a dotváření práva. Uvedené v minulosti vedlo k přijetí 

relativně většího počtu novel občanského soudního řádu spojených s dovoláním, 

přičemž však lze říci, že je současná právní úprava (v základních obrysech) již de facto 

od účinnosti zákona číslo 404/2012 Sb. stálá. 

V této práci jsem se snažila komplexně obsáhnout institut dovolání, a to zejména 

jeho současnou právní úpravu s uvedením praktických otázek, které s jejím zněním 

vyvstávají, srovnat ji s novou slovenskou úpravou účinnou od roku 2016 a nastínit 

možný budoucí vývoj prostřednictvím rozboru věcného záměru civilního řádu soudního 

v ustanoveních týkajících se dovolání, resp. ukázkou, jak výrazně se odlišují názory 

odborné veřejnosti na správnost a efektivitu současné právní úpravy dovolání a otázku 

jejích možných budoucích změn. Právě vzhledem k současné diskuzi o vzniku zcela 

nového kodexu civilního soudního řízení se domnívám, že je zpracování tématu této 

práce aktuální.   

V návaznosti na výše uvedené jsem práci rozdělila do celkem devíti částí, kdy 

první dvě mají fungovat jako teoretický úvod a poskytnout základní informace o 

opravných prostředcích a opravných systémech, stručně popsat institut dovolání, ale 

zejména nastínit (aspoň ve zkratce) historický vývoj dovolání na našem území, a to 

především nastavení dovolání v rakouském civilním řádu soudním, který sloužil a 

slouží jako inspirace pro zákonodárce od 90. let (a to i na Slovensku) i autory věcného 

záměru civilního řádu soudního.  

Stěžejními částmi práce, v nichž je věnován velký prostor pohledu judikatury 

Nejvyššího a Ústavního soudu a rozboru různých právních názorů, je část třetí týkající 

se přípustnosti dovolání a část čtvrtá pojednávající o dovolacím důvodu.  

Pokud jde o možné změny právní úpravy dovolání, vždy se jako první řeší 

otázka nastavení přípustnosti dovolání, která určuje, do jaké míry budou naplněny 
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základní funkce dovolání, nalezen výše zmíněný balanc mezi ochranou individuálních 

práv na jedné straně a sjednocováním judikatury na druhé a vyřešen i neustále vysoký 

nápad u Nejvyššího soudu, k jehož snížení nepřispěla ani změna nastavení přípustnosti 

dovolání, přestože se jednalo o jeden z hlavních cílů novely účinné od roku 2013. Velké 

zatížení dovolacího soudu totiž vede k průtahům v řízení, které způsobují narušení 

právní jistoty účastníků řízení, snížení soudní ochrany a v neposlední řadě i snížení 

kvality soudních rozhodnutí, což celkově působí i na pokles důvěry veřejnosti. Jak je 

uvedeno výše, současnou právní úpravu přípustnosti dovolání lze označit v podstatě od 

novely občanského soudního řádu zákonem číslo 404/2012 Sb. za (aspoň v základních 

obrysech) stálou.  

I když byla uvedená novela přijata na základě výtek Ústavního soudu 

(obsažených v Nálezu ÚS ze dne 21. února 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11) k rozporu 

podmínky přípustnosti dovolání spočívající na zásadním právním významu s požadavky 

plynoucími z principů právního státu pro její nepředvídatelnost či nejednotnou 

judikaturu NS v tomto směru, k nápravě kritizovaného stavu nedošlo. Sice jsou 

podmínky přípustnosti dovolání taxativně vymezeny v § 237 OSŘ, ale nadále je 

ponechán prostor pro volnou úvahu dovolacího soudu, zejména pokud jde o případ, kdy 

má dovolací soud posoudit právní otázku jinak. Přípustnost dovolání je v aktuálním 

pojetí v podstatě založena výlučně na otázce zásadního právního významu, ač se 

v zákoně již tento pojem výslovně nevyskytuje. Navíc, dovolatel je povinen v dovolání 

vymezit předpoklady přípustnosti dovolání, přičemž nesplnění této povinné náležitosti 

dovolání vede k odmítnutí dovolání bez jeho meritorního přezkumu. Důležité je 

podotknout, že rozhodně není z pozice dovolatele nijak snadné splnit nároky na řádné 

vymezení předpokladů přípustnosti dovolání, a to i s ohledem na nejednotnou 

judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu (například co se týče judikatury, o níž 

má dovolatel podle § 237 OSŘ svoji argumentaci opřít). Je pravda, že se Ústavní soud 

snaží do jisté míry omezit formalistický přístup Nejvyššího soudu, ale prozatím pouze 

v marginálních otázkách (jako je povinnost přesně uvést číslo jednací rozhodnutí, jímž 

je předpoklad přípustnosti dle § 237 OSŘ podložen). Nepředvídatelnost rozhodnutí 

Nejvyššího soudu se tak v současné době jistě týká určení, zdali dovolatel řádně 

vymezil předpoklad přípustnosti dovolání. K tomu nelze nezmínit, že odmítnutí 

dovolání pro formální vady (tedy nesplnění některé z povinných náležitostí) uzavírá 

dovolateli i „brány“ k podání ústavní stížnosti proti rozhodnutím, která byla dovoláním 
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napadena (lze podat ústavní stížnost pouze proti odmítavému rozhodnutí NS). Tím je 

oslabena funkce dovolání jako „ochránce“ individuální spravedlnosti. Samozřejmě, roli 

dovolacího soudu jako sjednotitele judikatury nelze potlačovat, ale v současné právní 

úpravě naopak klade zákonodárce a rovněž i Nejvyšší soud prostřednictvím svých 

rozhodnutí důraz spíše na tuto funkci, a to na úkor právě ochrany individuálních práv 

účastníků. Přitom smyslem opravných prostředků má být v prvé řadě přezkum soudních 

rozhodnutí a jejich náprava iniciovaný ze strany účastníka. Ostatně, bez samotného 

podání dovolatelem by neměl dovolací soud možnost naplnit ani funkci sjednocování 

judikatury.  

S náročností sepsání řádného dovolání, která je nepopiratelná i pro právní 

odborníky – zástupce účastníků, což lze vyvodit zejména z velkého množství 

odmítnutých podání dovolání, se pojí i debata ohledně zavedení specializovaných 

advokátů pro dovolací řízení. S tímto omezením však nesouhlasím. Jako ostatně u 

každého podání by si měl kvalitní právní zástupce důkladně prostudovat relevantní 

judikaturu a samozřejmě zákon (a související literaturu), aby byl schopen poskytnout 

svému klientovi odpovídající právní podporu. Rozhodně nelze popřít, že dovolání má 

v rámci civilního řízení, co se týče vysokých nároků kladených na právní zástupce, 

specifické postavení. Rovněž lze podotknout, že pro dovolatele může být z jeho pohledu 

často nemožné rozeznat, zdali si pro poskytnutí právní pomoci vybral schopného 

advokáta. Zde je nezbytné poznamenat, že do jisté míry by mohl být tento problém 

zavedením specializovaných právních zástupců pro dovolání vyřešen (nebo aspoň 

zmírněn). Na druhou stranu, ani zavedením advokátů – specialistů – není zaručena 

kvalita jejich práce a splnění těžko předvídatelných nároků ze strany Nejvyššího soudu, 

a nabízí se také otázka, jak nastavit objektivní kritéria, podle nichž by byl advokát 

oprávněn zastupovat klienta v dovolacím řízení.  

Vedle vymezení přípustnosti dovolání činí dovolatelům potíže i vymezení 

dovolacího důvodu jako další náležitosti dovolání, a to i vzhledem k nejednotnosti 

judikatury na určité otázky s tímto související. Ani odborná literatura a judikatura není 

jednotná například v otázce, zdali může být dovolací důvod založen do meritorního 

rozhodnutí odvolacího soudu i porušením procesně právních předpisů, které způsobilo 

vadu, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, pokud se jednalo o 

porušení ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces. Nejenže není v této otázce 

jednotná judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího soudu, ale dokonce existují rozdílné 
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názory i v rozhodovací praxi přímo Nejvyššího soudu. Domnívám se, že je skutečně 

nezbytné dodržovat zákonné rozlišení dovolacího důvodu pro nesprávné právní 

posouzení procesněprávní normy a vad řízení (a to veškerých uvedených v § 242 odst. 3 

OSŘ), k nimž může soud přihlédnout pouze za předpokladu splnění přípustnosti 

dovolání. Nedomnívám se však, že by „jiná vada řízení“, byť výslovně neuvedená v § 

241a odst. 1 OSŘ, mohla být v současné právní úpravě způsobilým dovolacím 

důvodem, a to i kdyby jí došlo k porušení ústavně zaručených práv. To však nebrání 

dovolacímu soudu k takovým vadám přihlédnout po splnění podmínky přípustnosti 

dovolání. Přikláním se tak spíše k většinovému názoru Nejvyššího soudu. Tím však 

neříkám, že by byla tato právní úprava v pořádku. Dle mého názoru totiž nemožnost 

dovolatele „opřít“ dovolání o „zásadní“ vady řízení opět vede k oslabení nápravné 

funkce dovolání a oslabení zajištění individuální spravedlnosti. 

Pokud jde o dovolací řízení jako takové, tomu je věnována pátá část práce. Podle 

mého názoru je v pořádku, že byla posílena pozice soudů prvního stupně, které mohou 

samy vydávat „jednoduchá“ rozhodnutí, aniž by byl zbytečně zatěžován Nejvyšší soud. 

Debatu odborné veřejnosti vyvolává posílení práv účastníků na kontradiktorní řízení, 

resp. rozhodnutí dovolacího soudu o změně bez nařízení jednání. Jistě lze přisvědčit 

názoru, že během jednání by strany mohly „efektivněji“ seznámit dovolací soud se 

svými argumenty, dovolací soud by mohl předestřít svůj postoj, a celkově by tak mohlo 

být dosaženo kvalitnějšího rozhodnutí. Nelze však pominout i argument přílišného 

zatížení dovolacího soudu. Nedomnívám se například, že by mělo být automaticky 

nařízeno jednání, pokud má dovolací soud změnit rozhodnutí odvolacího soudu. 

Podmínkou však je zodpovědný přístup dovolacího soudu, který by neměl možnost 

nařídit jednání a priori vylučovat, ale vždy postupovat podle okolností konkrétního 

případu. Rovněž je nezbytné, aby Nejvyšší soud v souladu s judikaturou Ústavního 

soudu rozhodoval bez zbytečných průtahů o odkladu vykonatelnosti a právní moci, 

jsou-li pro uvedené splněny podmínky (a to i s ohledem na aktuální debatu, zdali by 

mělo být dovolání řádným, nebo mimořádným opravným prostředkem).   

 Rozhodnutí o dovolání jsou popsána v šesté části. Pozitivní možností 

rozhodnutí je dle mého názoru změna rozhodnutí odvolacího soudu ze strany 

dovolacího soudu. Domnívám se, že, pokud jsou tedy samozřejmě splněny zákonné 

podmínky, je z pohledu procesní ekonomie efektivnější, aby vydal přímo dovolací soud 

meritorní rozhodnutí. 
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Pokud jde o vztah ústavní stížnosti a dovolání popsaný v části sedmé, ten lze 

označit za problematický. Je pravda, že v návaznosti na určitá rozhodnutí Evropského 

soudu pro lidská práva došlo k vyjasnění otázky přípustnosti ústavní stížnosti proti 

rozhodnutím, jež jsou napadána dovoláním, tedy že v návaznosti na změnu nastavení 

přípustnosti dovolání byla změněna i přípustnost ústavní stížnosti. ÚS podpořil 

restriktivní přístup Nejvyššího soudu a rovněž dovodil, že nesplnění obsahových 

náležitostí dovolání (včetně vymezení předpokladů přípustnosti) má vést k odmítnutí 

dovolání, nikoliv však na základě volného uvážení soudu (čímž je znemožněn jednak 

meritorní přezkum ze strany NS, ale i ÚS). Rozhodnutí o přípustnosti dovolání pak již 

představuje podle ÚS v podstatě meritorní rozhodnutí, a tedy závisí na volném uvážení 

soudu. Vztah mezi ÚS a NS je možné označit za komplikovaný. Složitost vzájemného 

vztahu lze hledat rozhodně na obou stranách, ať už v často přepjatém formalismu na 

straně Nejvyššího soudu, tak v mnohdy širokém pojetí Ústavního soudu, jaké jednání je 

vlastně protiústavní. Přitom v teoretické rovině by k žádným střetům docházet nemělo, 

když Ústavní soud hodnotí rozhodnutí obecných soudů ze zcela jiných hledisek (a 

nevykládá „jednoduché“ právo). Přesto, jak je vidět na více místech práce, se názory 

obou soudů na některé právní otázky značně liší. 

Předposlední kapitola se zabývá věcným záměrem civilního řádu soudního a 

vedle popisu nového pojetí dovolání je prostor věnován kritickým názorům zejména ze 

strany Nejvyššího soudu a jejich zhodnocení. Věcný záměr navrhuje zejména podstatné 

změny přípustnosti dovolání a dovolacího důvodu – ať už je to návrat diformity, 

zmatečnostní vady jako dovolací důvod či rozhodnutí odvolacího soudu o přípustnosti 

dovolání. Všechny změny mají za cíl „napravit“ aktuální právní úpravu v tom smyslu, 

aby byla pro dovolatele předvídatelnější a bylo pro něj snazší vyhodnotit, zdali bude 

dovolání v konkrétním případě vůbec podávat. V podstatě žádný z návrhů na změnu 

však nebyl Nejvyšším soudem přijat, ovšem nutno podotknout bez předložení 

konstruktivních argumentů. Podle mě je však už samotná debata a rozbor různých 

pohledů na aktuální právní úpravu a její budoucí směřování velice přínosná, ať už se 

promítne do zcela nového civilního kodexu, nebo jen do novel stávajícího občanského 

soudního řádu.  

Konečně, devátá část řeší srovnání slovenské úpravy dovolání s českou. Oba 

státy totiž vychází ze stejných historických základů, i na Slovensku byl do přijetí 

nového kodexu používán občanský soudní řád mnohokrát novelizovaný. Ač se slovenští 
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zákonodárci inspirovali aktuální českou právní úpravou dovolání, lze nalézt některé (i 

zásadnější) odchylky spočívající například v nastavení přípustnosti dovolání s ohledem 

na fakt, že na Slovensku neexistuje institut žaloby pro zmatečnost. Inspirací by nám pak 

mohlo být třeba zavedení pokuty pro svévoli či nastavení majetkového cenzu i pro 

spotřebitelské spory. 

Závěrem lze říci, že současná právní úprava dovolání nabízí možnosti k jejímu 

vylepšení. Bude však ještě zajímavé sledovat, jakým směrem se bude institut dovolání 

vyvíjet, a to zejména s ohledem na zcela odlišné názory na efektivnost a správnost 

současné právní úpravy napříč odbornou veřejností. Zdali zákonodárce nakonec 

přistoupí k radikální změně celého pojetí, nebo pouze k drobným úpravám, můžeme 

v tuto chvíli stěží předjímat.     
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 Sjednocující stanovisko Ústavního soudu SR ze dne 25. dubna 2018, sp. zn. 

PLz. ÚS 1/2018  

 Stanovisko pléna Nejvyššího soudu ze dne 14. září 2011, sp. zn. Plsn 1/2011  

 Stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 

45/16  

 Stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 3. března 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 

38/2014  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2012, sp. zn. 20 Cdo 2995/2012  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2017, sp. zn. 20 Cdo 3589/2017  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2000, sp. zn. 20 Cdo 1473/2000  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2017, sp. zn. 30 Cdo 5/2017  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 2004, sp. zn. 26 Cdo 854/2003  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. března 2012, sp. zn. 21 Cdo 1026/2011  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. dubna 2015, sp. z n. 21 Cdo 1049/2015  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 2015, sp. zn. 22 Cdo 4455/2014  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2016, sp. zn. 21 Cdo 2014/2016  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. března 2014, sp. zn. 29 Cdo 3508/2013 

(Rc 95/2014)  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. října 2015, sp. zn. 25 Cdo 3301/2015  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 2003, sp. zn. 25 Cdo 162/2003  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2017, sp. zn. 30 Cdo 5776/2016  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. února 2016, sp. zn. 32 Cdo 3347/2015  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. února 2017, sp. zn. 22 Cdo 2508/2015  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. července 2016, sp. zn. 32 Cdo 852/2016  
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2018, sp. zn. 25 Cdo 992/2018  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. října 2016, sp. zn. 22 Cdo 1929/2016  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. května 2015, sp. zn. 33 Cdo 792/2015  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2014, sp. zn. 25 Cdo 2376/2014  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. prosince 2013, sp. zn. 29 Cdo 3578/2013  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. ledna 2006, sp. zn. 21 Cdo 792/2005  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2018, sp. zn. 25 Cdo 2877/2018  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. září 1999, sp. zn. 25 Cdo 2136/99  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. července 2016, sp. zn. 20 Cdo 2749/2016  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. května 2017, sp. zn. 20 Cdo 1616/2017  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2016, sp. zn. 29 Cdo 2194/2016  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. října 2004, sp. zn. 22 Cdo 2262/2004  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2003, sp. zn. 30 Cdo 1923/2003  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. července 2003, sp. zn. 29 Odo 457/2003  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. února 2005, sp. zn. 20 Cdo 2410/2004  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. ledna 1999, sp. zn. 20 Cdo 1638/98  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2001, sp. zn. 20 Cdo 2533/2000  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. října 2015, sp. zn. 25 Cdo 3379/2015  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2001, sp. zn. 29 Cdo 1373/2000  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2010, sp. zn. 29 Cdo 4405/2008  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. února 2017, sen. zn. 29 NSČR 220/2016  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. března 2005, sp. zn. 29 Odo 25/2005  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. března 2015, sp. zn. 23 Cdo 3650/2014  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. dubna 2015, sp. zn. 28 Cdo 4029/2013  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2005, sp. zn. 29 Odo 663/2003  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2016, sp. zn. 22 Cdo 5394/2015  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2016, sp. zn. 23 Cdo 5153/2015  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2013, sp. zn. 26 Cdo 2960/2013  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. června 2019, sp. zn. 20 Cdo 1567/2019  



Karolína Černá: Dovolání v civilním procesu 

173 

 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2016, sp. zn. 23 Cdo 4186/2015  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. června 2015, sp. zn. 23 Cdo 248/2015  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2019, sp. zn. 23 Cdo 1558/2019  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. června 2020, sp. zn. 28 Cdo 836/2020  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. září 1997, sp. zn. 2 Cdon 1339/96  

 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 3535/2015 ze dne 27. dubna 2016 

 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 3684/2015 ze dne 26. ledna 2016 

 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 3574/2015 ze dne 9. února 2016 

 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 96/2017 ze dne 20. dubna 2017 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2016, sp. zn. 22 Cdo 3057/2016  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2016, sp. zn. 22 Cdo 599/2015  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. června 2007, sp. zn. 21 Cdo 612/2006  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. června 1999, sp. zn. 2 Cdon 1843/97  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. června 2017, sp. zn. 30 Cdo 3560/2016  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. listopadu 2008, sp. zn. 28 Cdo 1842/2006  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2010, sp. zn. 30 Cdo 2217/2008  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. května 2010, sp. zn. 26 Cdo 3958/2009  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. května 2016, sp. zn. 32 Cdo 5169/2015  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2017, sp. zn. 32 Cdo 2053/2015  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. května 2009, sp. zn. 22 Cdo 410/2008  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. září 1999, sp. zn. 21 Cdo 7/99  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sp. zn. 20 Cdo 1272/2013  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. května 2006, sp. zn. 29 Odo 783/2005  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. května 2017, sp. zn. 26 Cdo 636/2017  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2017, sp. zn. 30 Cdo 2867/2016  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2017, sp. zn. 22 Cdo 851/2017  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2017, sp. zn. 33 Cdo 1850/2017  

 Usnesení Nejvyššího soudu 2017 ze dne 3. října 2017, sp. zn. 20 Cdo 4097/ 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. září 2017, sp. zn. 33 Cdo 4179/2017  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. března 2017, sp. zn. 20 Cdo 265/2017  
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 1996, sp. zn. 2 Cdon 336/96  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. října 2006, sp. zn. 22 Cdo 778/2005  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2001, sp. zn. 29 Odo 155/2001  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. prosince 2015, sp. zn. 32 Cdo 4421/2013  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. prosince 2004, sp. zn. 21 Cdo 1681/2004  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2006, sp. zn. 29 Odo 551/2006  

 Usnesení Nejvyššího soudu SR ze dne 20. září 2017, sp. zn. 5 X Obdo 447/2017  

 Usnesení Nejvyššího soudu SR ze dne 6. března 2017, sp. zn. 3 Cdo 6/2017  

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. února 2015, sp. zn. II. ÚS 2716/13  

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 28. března 2013, sp. zn. III. ÚS 772/13  

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2004, sp. zn. I. ÚS 236/04  

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. září 2017, sp. zn. III. ÚS 1729/17  

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 20. února 2019, sp. zn. IV. ÚS 4242/18  

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 20. března 2019, sp. zn. IV. ÚS 468/19  

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. března 2019, sp. zn. Pl. ÚS 14/18  

 Usnesení Ústavního soudu SR ze dne 2. března 2017, sp. zn. II. ÚS 172/2017  

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. srpna 1993, sp. zn. 1 Cdo 36/93  

 Věc Zvolský a Zvolská proti České republice (stížnost č. 46129/99), rozsudek ze 

dne 12. listopadu 2002 
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Dovolání v civilním procesu 

ABSTRAKT 

Dovolání v civilním procesu představuje jeden z mimořádných opravných 

prostředků, který má sloužit jako poslední možnost přezkumu rozhodnutí nižší soudní 

instance ze strany obecného soudu, a to přestože je takové rozhodnutí již v právní moci. 

Vzhledem k uvedenému je tak nezbytné, aby byla zákonná úprava nastavena takovým 

způsobem, že je narušení již nastolených právních vztahů zanedbatelné v porovnání se 

zájmem na přezkumu a dosažením spravedlnosti. Prostřednictvím dovolání plní 

Nejvyšší soud své dvě základní funkce, a to zajištění individuálních práv a dále 

sjednocení judikatury a dotváření práva. Právě vyvážení těchto funkcí vedlo v minulosti 

k přijetí relativně většího počtu novel občanského soudního řádu spojených 

s dovoláním, přičemž lze však říci, že je současná právní úprava (v základních 

obrysech) již de facto od účinnosti zákona číslo 404/2012 Sb. stálá. Většina novel 

souvisela s nastavením přípustnosti dovolání, která určuje, do jaké míry budou naplněny 

základní funkce Nejvyššího soudu.  

Vymezení předpokladů přípustnosti dovolání společně s vymezením dovolacího 

důvodu představují jedny ze základních náležitostí dovolání, které však činí v praxi 

dovolatelům nemalé obtíže, a to jistě i s ohledem na nejednotnou judikaturu Nejvyššího 

soudu a Ústavního soudu. S těmito náležitostmi rovněž vyvstává řada praktických 

otázek. S dovolacím řízením jsou spojena určitá specifika oproti ostatním soudním 

řízením. Dovolací řízení probíhá jednak před soudem prvního stupně, který je oprávněn 

dokonce vydat určitá rozhodnutí o dovolání (aniž by byla věc předložena dovolacímu 

soudu), a jednak před Nejvyšším soudem jako jediným dovolacím soudem. Dovolatel 

musí být v dovolacím řízení povinně zastoupen. Dovolací řízení se končí některým 

z meritorních nebo nemeritorních rozhodnutí, přičemž rozhodnutí musí být přijato 

příslušným kvórem v souladu se zákonem.    

Se zveřejněním věcného záměru civilního řádu soudního, v němž je navržena 

řada podstatných změn úpravy dovolání, dochází k poměrně bouřlivé diskuzi, jejíž 

podstatou je otázka, nakolik je současná právní úprava dovolání v pořádku a v kterých 

ohledech je případně nezbytné ji změnit. Závěry lze v tuto chvíli jen těžko předjímat. 

Klíčová slova: dovolání, přípustnost, mimořádný opravný prostředek 

 



Karolína Černá: Dovolání v civilním procesu 

177 

 

Extraordinary Appeal in Common Plea 

ABSTRACT 

Extraordinary appeal in common plea represents one of extraordinary remedies 

which should be the last possibility of judicial review of decisions issued by lower court 

instance provided by the general court even though such decisions are legitimate. In 

connection with previous it is necessary that regularization is set in such manner that the 

interference with the legal relations is insignificant in comparison with interest for 

review and reach of justice. Within the extraordinary appeal the Supreme Court fulfils 

its two fundamental functions, i.e. ensuring of individual rights and also consolidation 

of judgements and completion of law. It is this balance of two functions which have 

resulted in issuance of quite a lot of amendments to Civil Procedure Code related to the 

extraordinary appeal in past, thus it is possible to state that the actually valid legal 

regulation (in its basic outlines) has been de facto same as of the effectiveness of Act 

no. 404/2012 Coll. Most of amendments were connected with admissibility of the 

extraordinary appeal which sets the principles for fulfilment of the Supreme Court 

functions. 

Determination of admissibility qualification together with determination of 

reason for extraordinary appeal mean some of essentials of extraordinary appeal which 

cause difficulties to appellants especially due to inconsistent practice of the Supreme 

Court and the Constitutional Court. Together with these essentials a lot of practical 

issues arise. With appeal proceedings some particularities (in comparison with other 

proceedings) are connected in practice. The appeal proceedings are carried out before 

first instance court which is entitled to issue a decision in some cases (without the case 

being submitted to the appeal court) and before the Supreme Court as the only appeal 

court. The appellant shall be represented in the appeal proceedings. These proceedings 

are terminated by issuance of meritorious or non-meritorious decisions whereas 

approval of the decision shall be done by relevant quorum according to the legal acts. 

Together with publication of the substance of new Civil Procedure Code in 

which quite a lot of essential changes of regulation of extraordinary appeal is proposed, 

a “stormy” discussion is happening related to the basic question whether the actual 

regulation of extraordinary appeal is satisfactory and in which regards it should be 

amended. Its results are hard to be predicted at this time.           
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