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Úvod
Jednání nařizuje předseda senátu k projednání věci samé. Předvolává k němu v souladu
s ustanovením § 115 OSŘ účastníky řízení a další osoby, jejichž přítomnost je potřebná. Při jednání
předseda senátu za součinnosti s účastníky provádí dokazování a činí jiná vhodná opatření. Dbá
přitom vždy, aby jednání probíhalo důstojně a nerušeně, a aby věc byla úplně, spravedlivě a bez
zbytečných průtahů projednána.1
Jednání je klíčovou fází civilního procesu. Jaruška Stavinohová jej označuje za jádro
občanského soudního řízení2, Alena Winterová zase za vyvrcholení soudního řízení, které tvoří
jeho podstatnou část.3 Přestože se jedná o takto významnou fázi civilního procesu, neexistuje téměř
žádná česká odborná literatura, která by o jednání komplexně pojednávala. Z tohoto důvodu
vnímám vybrané téma za vhodné k ucelenému zpracování.
Cílem této rigorózní práce je zejména popsat průběh jednání ve sporném řízení, jakož i
zanalyzovat jeho právní úpravu zakotvenou v ustanoveních § 115 a násl. OSŘ. V rigorózní práci
se rovněž: i) pokusím zhodnotit, zdali současná právní úprava jednání odpovídá potřebám
moderního civilního procesu; ii) dále se pokusím zjistit, v čem jsou spatřovány nedostatky
současné právní úpravy; iii) a v neposlední řadě představím své úvahy nad tím, jak lze případné
nedostatky napravit a právní úpravu co nejvíce přiblížit potřebám společnosti ve 21. století. Za
důležité považuji zmínit, že ambicí této práce není popsat a zanalyzovat jednání vyčerpávajícím
způsobem, proto se nevěnuji veškerým situacím, které mohou při jednání nastat. Zaměřuji se
zejména na právní úpravu obsaženou v ustanoveních § 115 až § 119a OSŘ a na související
procesní instituty a principy. Za účelem naplnění takto vymezeného cíle užívám především metodu
deskripce, analýzy a komparace.
Vlastní text rigorózní práce je pro přehlednost rozdělen do pěti částí označených písmeny
A až E, které obsahují celkem 11 kapitol.
V části A jsou stručně vymezeny základní pojmy. Na samém začátku je v první kapitole
vymezen klíčový pojem „sporné řízení“, přičemž prostor je věnován zejména představení jeho
účastníků stojících v kontradiktorním postavení, vymezení jejich procesní iniciativy, jakož i
samotné funkci sporného řízení. Ve druhé kapitole je vymezen pojem „jednání“ a jeho účel.
Stručně je představen průběh jednání, jenž je detailněji popsán a analyzován v následujících
1

§ 117 odst. 1 OSŘ.
STAVINOHOVÁ, Jaruška In: STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr LAVICKÝ. Základy civilního procesu. Brno:
Masarykova univerzita, 2009, s. 57.
3
WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. aktualizované
vydání. Praha: Leges, 2018. Student (Leges), s. 335-337.
2
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kapitolách, a dále je prostor věnován vymezení role jednotlivých procesních subjektů při jednání.
V neposlední řadě jsou obsahem této části i odkazy na příslušné právní předpisy upravující sporné
řízení a jednání ve věci samé.
V části B jsou vymezeny principy civilního procesu ovládající jednání. Nejprve jsou
v první podkapitole třetí kapitoly stručně představeny základní principy civilního procesu
ovlivňující strukturu a organizaci soudnictví, jakož i pravidla určující průběh jednání před soudem
a postavení jednotlivých procesních subjektů. Dále je v této části věnována pozornost principu
kontradiktornosti, principu veřejnosti, principu ústnosti a principu přímosti.
V části C je představena právní úprava projednání věci samé. Čtvrtá kapitola pojednává o
projednání věci samé bez nařízení jednání. Kapitoly následující popisují průběh jednání, a to od
jeho nařízení až do veřejného vyhlášení rozhodnutí. Pozornost je věnována jak zahájení a řízení
jednání ze strany soudu, tak i procesním právům a povinnostem účastníků. Akcentována je
povinnost soudu rozhodnout bez zbytečných průtahů (nejlépe v souladu s ustanovením § 114a
odst. 1 OSŘ při jediném jednání), jakož i jeho povinnost postupovat při jednání v souladu
s principem předvídatelnosti či povinnost usilovat o smírné vyřešení sporu. Pozornost je však
věnována i účastníkům, kteří by měli na řízení aktivně participovat a v souladu s principem
vigilantibus iura scipta sunt (práva náležejí bdělým) usilovat o ochranu svého práva. Za stěžejní
část celé práce lze označit kapitolu šestou, ve které je popsán průběh jednání, přičemž lze na tomto
místě doplnit, že v praxi může jednání probíhat s určitými odchylkami od popsaného průběhu.
Procesní předpisy totiž přesný průběh jednání komplexně neupravují, proto je v praxi jednání do
určité míry spíše neformálním procesem, během něhož soudce reaguje na řadu podnětů 4 a činí
vhodná opatření, aby zajistil splnění účelu jednání.
V části D je představena právní úprava jednání v zahraničí, a to konkrétně právní úprava
obsažená ve slovenském CSP. Akcentovány jsou zejména odlišnosti mezi OSŘ a CSP, přičemž
pozornost je věnována jak odlišné terminologii a systematice procesního předpisu, tak i samotné
úpravě jednotlivých procesních institutů.
V části E je ponechán prostor zhodnocení tuzemské právní úpravy a úvahám de lege
ferenda. Konkrétně je v desáté kapitole popsáno, co lze považovat za nedostatky současné právní
úpravy. V kapitole jedenácté (tj. závěrečné) je prostor věnován zejména úvahám nad budoucí
právní úpravou, jež je obsažena ve věcném záměru civilního řádu soudního, tj. procesního
předpisu, jenž by měl v budoucnu nahradit OSŘ.

4

SVOBODA, Karel In: SVOBODA, Karel a kol. Občanský soudní řád. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck,
2017, s. 499.
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Veškeré zdroje, z kterých jsem při zpracování rigorózní práce čerpala jsou uvedeny
v seznamu použitých zdrojů, který je součástí této práce. Tato rigorózní práce byla zpracována
podle právní úpravy účinné ke dni 26. února 2021.
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A. Vymezení základních pojmů
1. Sporné řízení
Pojem „proces“ „pochází z latinského „procedere = postupovati“ nebo „processus =
postup“. Nejde zde tedy o obsah toho, čeho má být dosaženo, ale o cestu k tomu.“5 V právu lze
chápat proces jako postup právních subjektů, jenž vede k dosažení určitých právních následků,
přičemž je upraven právními normami, které jsou označovány za „normy procesní“. Proces jakožto
soubor právních vztahů existuje mimo vztahy hmotněprávní a je pro něj charakteristická účast tzv.
„nezúčastněného třetího“. Jedním z druhů procesu, který je právními normami upraven, je civilní
proces, ve kterém soud jakožto „nezúčastněný třetí“ vykonává civilní pravomoc6, tj. rozhoduje
spory a jiné právní věci, které vyplývají z poměrů soukromého práva.7
Civilní proces lze dále dělit na jednotlivé procesní druhy, jež mají společný základ. Jedním
z druhů civilního procesu je řízení nalézací, jehož cíl lze označit jako nalézání práva. Činnost
soudu v nalézacím řízení směřuje k vydání rozhodnutí, kterým soud zjišťuje, co je právem,
případně právo rozhodnutím vytváří. Nalézací řízení lze dále dělit na řízení sporné a řízení
nesporné. Jednotlivé druhy nalézacího řízení jsou ovládány odlišnými základními principy, mají
odlišný okruh účastníků řízení a mají rozdílnou funkci.8 Úprava sporných řízení je zakotvena (až
na výjimky) v OSŘ, řízení nesporná upravuje od 1. ledna 2014 zejména ZŘS.
Kritéria, dle kterých by bylo možné řízení sporné a nesporné odlišit, však nelze
jednoznačně určit. Dle Václava Hory je pro určení jednotlivých druhů rozhodující účel řízení.9 Dle
Františka Zoulíka lze určit druh nalézacího řízení spíše podle povahy soudního rozhodnutí. 10 Pro
sporné řízení je charakteristická jeho deklaratorní povaha, pro nesporné řízení povaha
konstitutivní. Ani toto rozlišení ovšem neplatí v každém případě, neboť ve sporném řízení lze
spatřit i určitá rozhodnutí konstitutivní povahy. František Štajgr při určování, zdali se jedná o
sporné či nesporné řízení, zkoumal především procesní iniciativu účastníků řízení a jejich zájmy.11
Ve sporném řízení, které taktéž bývá označováno jako řízení kontradiktorní, proti sobě stojí
dvě strany sporu jako vzájemní odpůrci. Mezi stranami probíhá spor o subjektivní právo, jež bylo

5

ZOULÍK, František. O podstatě a postavení procesního práva. Právní rozhledy. 2009, č. 12, s. 419-425.
ZOULÍK, František In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 3, s. 32-33.
7
§ 7 OSŘ.
8
ZOULÍK, František In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 3, s. 38-40.
9
SEDLÁČEK, Miroslav. Pojetí účastenství v nalézacím a vykonávacím (exekučním) řízení. In: DVOŘÁK,
Jan. Soukromé právo 21. století. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 403-404.
10
Ibid.
11
Ibid.
6
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porušeno či ohroženo, přičemž každá ze stran v řízení hájí své vlastní zájmy.12 Funkcí sporného
řízení je náprava tohoto porušení či ohrožení práva, tzv. reparační funkce.13
Sporné řízení může být zahájeno pouze z podnětu účastníka, jenž podá soudu návrh na
zahájení řízení, který se nazývá žalobou.14 Účastníci, kteří se ve sporném řízení označují jako
žalobce a žalovaný15, mohou s řízením i jeho předmětem v mezích právní úpravy svobodně
disponovat. Procesní iniciativa náleží ve sporném řízení tomu, kdo brání svůj vlastní zájem.
Žalobce svou procesní aktivitou řízení zahájí, žalovaný může podáním vzájemné žaloby rozšířit
jeho předmět.16 Soud od okamžiku zahájení řízení (tj. dnem, kdy žaloba dojde soudu)17, postupuje
tak, aby byla věc co nejrychleji projednána a rozhodnuta.18 K projednání věci je zpravidla nařízeno
jednání. Pouze výjimečně rozhoduje soudce ve sporném řízení bez jednání, a to za splnění
podmínek uvedených v ustanovení § 115a OSŘ.19
V nesporném řízení má soud funkci preventivní, neboť především autoritativně rozhoduje
o subjektivním právu s cílem předejít možným sporům v budoucnu.20 Nesporné řízení lze zahájit,
není-li stanoveno jinak, i bez návrhu, a to vydáním usnesení o zahájení řízení, které je doručeno
účastníkům. Dnem vydání takového usnesení je řízení zahájeno.21 Soud má v nesporném řízení
aktivnější roli, účastníci s řízením nemohou volně disponovat a v řízení lze pokračovat i proti
jejich vůli. Zájmy účastníků nemusí být protichůdné a v řízení může být, na rozdíl od sporného
řízení, pouze jediný účastník.22 K projednání věci i v nesporném řízení nařizuje soud jednání.23
V ZŘS je ovšem uveden široký okruh případů, kdy není třeba k projednání věci jednání nařizovat.
Úprava řízení v ZŘS není komplexní, pouze úpravu z OSŘ doplňuje. Ustanovení OSŘ se
použijí, není-li stanoveno jinak, podpůrně a současně souběžně s úpravou ZŘS.24 Podpůrně se
použije i právní úprava jednání obsažená v OSŘ, přičemž ZŘS z ní stanovuje mnohé výjimky.
Účastníci nejsou v řízeních dle ZŘS označeni jako žalobce a žalovaný, v mnoha případech dochází
k vyloučení veřejnosti (především v zájmu nezletilých účastníků řízení), státní zástupce je často

12

Ibid., s. 402.
ZOULÍK, František In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 3, s. 40.
14
§ 79 odst. 1 OSŘ.
15
§ 90 OSŘ.
16
WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 3, s. 75.
17
§ 82 odst. 1 OSŘ.
18
§ 100 odst. 1 OSŘ.
19
WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 3, s. 334-335.
20
ZOULÍK, František In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 3, s. 40.
21
§ 13 ZŘS.
22
ŠLEJHAROVÁ, Markéta. Problematika diferenciace sporného a nesporného řízení. Právní rozhledy. 2019, č. 9, s.
322-324.
23
§ 19 ZŘS.
24
KORBEL, František a Dana PRUDÍKOVÁ In: JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář.
Kniha III. Zvláštní řízení soudní. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 24.
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účasten jednání, důsledkem vyšetřovacího principu je omezena aktivita účastníků i důležitá
poučovací povinnost soudu dle ustanovení § 118a OSŘ, neplatí princip koncentrace řízení dle
ustanovení § 118b OSŘ a častěji je prováděn důkaz výslechem účastníka řízení.25
Původně bylo zamýšleno, že ZŘS bude upravovat pouze řízení nesporná, v průběhu
příprav zákona však bylo rozhodnuto o tom, že do zákona budou přidána i tzv. jiná zvláštní řízení,
která vykazují určité odchylky od klasického sporného procesu. Jedná se například o některá
sporná řízení v oblasti rodinného práva, která se v určitých aspektech od sporného řízení odlišují.26
V této práci se však zaměřím zejména na úpravu sporných řízení obsaženou v OSŘ.

25
26

JIRSA, Jaromír In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. sub 24, s. 81.
KORBEL, František a Dana PRUDÍKOVÁ In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. sub 24, s. 22.
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2. Jednání a jeho účel
„Jednání je jádrem civilního soudního řízení.“27 Je označováno za vyvrcholení řízení a
tvoří jeho podstatnou část. Jedná se o zasedání soudu určené k projednání věci samé.28 Jsou k němu
předvoláni účastníci řízení a další osoby, jejichž přítomnosti je třeba. Za jejich přítomnosti soud
provádí dokazování a činí jiná vhodná opatření, aby zajistil splnění účelu jednání, 29 kterým je
úplné a spravedlivé projednání věci bez zbytečných průtahů v řízení.30
Jednání by mělo probíhat vždy důstojně a nerušeně.31 Jaroslav Bičovský v práci s názvem
Důstojnost soudu uvádí, „že pro správné působení soudu, pro přesvědčivost i důvěru v činnost
soudů a soudců je nutné takové zázemí, které vytváří pocit důstojnosti soudního jednání. To zázemí
se vytváří objektivními prvky, jako je prostředí a jako jsou procesní a jednací předpisy, a
subjektivními prvky, především osobností soudce a jiných soudních osob, jejich osobní kvalitou a
vystupováním“.32 K důstojnosti jednání přispívá i státní znak, který je v jednací síni přítomen a
zasedací pořádek, jenž je přesně stanoven. Především však k důstojnosti jednání přispívá samotná
osoba soudce, jenž je oblečen v taláru a při zachování korektnosti by měl být vždy „pánem
sporu“.33
Postup soudu by měl být předvídatelný, rychlý a účinný; a skutečnosti, které jsou mezi
účastníky sporné by měly být podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny.34 Účastníci řízení i další
osoby, jež jsou na jednání předvolány, mají určitá práva a povinnosti přiznaná jim zákonem. Mezi
povinnosti, které účastníkům zákon ukládá, patří například povinnost uvést rozhodné skutečnosti
o věci samé a k prokázání tvrzených skutečností označit důkazy.35 Mezi jejich práva patří
například právo vyjádřit se k výsledkům dokazování či právo vyjádřit se ke skutkové a právní
stránce věci.36
V průběhu jednání má důležitou roli předseda senátu, který jednání zahajuje, řídí i končí a
také uděluje a odnímá jednotlivým osobám slovo. Vše činí se záměrem, aby byl naplněn účel
jednání, tj. aby byla věc bez zbytečných průtahů v řízení úplně a spravedlivě projednána.37

27

STAVINOHOVÁ, Jaruška In: STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr LAVICKÝ, op. cit. sub 2, s. 57.
WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 3, s. 335-337.
29
§ 117 odst. 1 OSŘ.
30
DRÁPAL, Ljubomír. Příprava jednání a projednání věci samé ve sporném řízení před soudem prvního stupně po
novele občanského soudního řádu. Právní rozhledy. 2002, roč. 10, č. 5, s. 1-32.
31
§ 117 odst. 1 OSŘ.
32
BIČOVSKÝ, Jaroslav. Důstojnost soudu. Právo a zákonnost. 1991, č. 9, s. 507.
33
JIRSA, Jaromír In: JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180
občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 261-261.
34
§ 6 OSŘ.
35
§ 101 OSŘ.
36
§ 119a odst. 2 OSŘ.
37
DRÁPAL, Ljubomír, op. cit. sub 30.
28
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Nesměřuje-li účastníkův přednes ke splnění účelu jednání, „je předseda senátu oprávněn
účastníku odejmout slovo, popř. mu neudělit slovo k dalšímu přednesu.“38
Právní úprava jednání je zakotvena zejména v ustanoveních § 115 a násl. OSŘ a
v ustanoveních § 11 a násl. jednacího řádu. Další pravidla týkající se jednání jsou uvedena ve
vnitřním a kancelářském řádu.
OSŘ uvádí, že jednání vede předseda senátu. Senát však v řízení v prvním stupni jedná a
rozhoduje spíše výjimečně. V řízení před okresním soudem senát jedná a rozhoduje pouze ve
věcech pracovních a v dalších věcech, o nichž to stanoví zákon. V řízení před krajským soudem
jako soudem prvního stupně jedná a rozhoduje senát pouze výjimečně, stanoví-li tak výslovně
zákon. 39 Je tomu tak například ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví či
ve sporech týkajících se ochranné známky Evropské unie.40 V ostatních věcech jedná a rozhoduje
samosoudce, kterému náležejí jak práva a povinnosti, které příslušejí předsedovi senátu, tak i
práva, jež jsou vyhrazena senátu.41

38

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) ze dne 27. června 2012, sp. zn. 21 Cdo
3905/2011.
39
§ 36a OSŘ.
40
§ 6 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství.
41
§ 36d odst. 2 OSŘ.
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B. Principy civilního procesu ovládající jednání
3. Právo na spravedlivý proces a odvětvové procesní principy
3.1 Obecný výklad
Jednotlivé procesní principy lze dělit na dvě skupiny.42 První skupinu tvoří principy, které
jsou klíčové pro řádné fungování soudnictví v demokratickém právním státě. Tyto dílčí principy
tvoří součást práva na spravedlivý proces a jsou zakotveny v Ústavě, v LZPS, v Evropské úmluvě
o ochraně lidských práv a základních svobod, v ZSS či v OSŘ. Některé principy však zákonem
upraveny nejsou a projevují se pouze prostřednictvím jednotlivých procesních institutů.43
Součástí práva na spravedlivý proces je princip nezávislosti a nestrannosti soudů a soudců
a princip zákonného soudu a zákonného soudce. Dalšími důležitými principy jsou princip rovnosti
a kontradiktornosti, ke kterým patří právo účastníků řízení jednat před soudem ve své mateřštině
a právo na právní pomoc. 44 Evropský soud pro lidská práva princip rovnosti označuje jako princip
„rovnosti zbraní“45, a vykládá jej tak, že by měla mít každá strana sporu „dostatečnou možnost
představit svůj případ za takových podmínek, které ji nestaví do podstatné nevýhody vůči její
protistraně“.46 Princip kontradiktornosti s principem rovnosti souvisí. Dle něj má každá strana
sporu právo vyjádřit se ke všem skutečnostem a důkazům.47 Významným principem je i princip
hospodárnosti a princip předvídatelnosti. Další důležité principy, které se v řízení týkají pouze fáze
jednání jsou princip veřejnosti, princip ústnosti a princip přímosti.48
Druhou skupinu principů tvoří odvětvové procesní principy určující povahu civilního
procesu. Sporné řízení ovládá zejména princip dispoziční, dle kterého dispozici s řízením a jeho
předmětem vykonávají účastníci řízení prostřednictvím jednotlivých dispozičních oprávnění. Dále
je významným principem ovládajícím sporné řízení princip projednací, dle nějž soud v řízení
projednává to, co účastníci řízení tvrdí, a provádí především důkazy, které účastníci řízení
k prokázání svých tvrzení označili.49 Za zjištění skutkového stavu věci jsou totiž ve sporném řízení
odpovědni právě účastníci řízení50, kteří by měli postupovat v souladu s „obecně platnou právní

42

WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 3, s. 61.
Ibid., s. 61-63.
44
Ibid., s. 63-70.
45
Ibid., s. 69.
46
Srov. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Kress proti Francii ze dne 7. června 2001, stížnost č.
39594/98.
47
WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 3, s. 70.
48
Ibid., s. 71-75.
49
Ibid., s. 75-78.
50
Ibid., s. 77.
43
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zásadu vigilantibus iura scripta sunt (práva náležejí bdělým), která vyžaduje od účastníka řízení
pečlivou úvahu nad tím, v jakém rozsahu a jakým způsobem bude aktivně usilovat v souladu
s hmotnými i procesními normami o ochranu svého práva.“51
Mezi odvětvové principy patří i princip volného hodnocení důkazů, princip jednotnosti
řízení a princip koncentrace, jehož určité prvky se objevují ve sporném řízení zejména ve fázi
jednání. Dále je mezi ně řazen i princip formální pravdy a princip materiální pravdy, u nichž nelze
jednoznačně určit, který z nich sporné řízení ovládá. Ve sporném řízení se objevují určité formální
prvky, jako příklad lze uvést rozsudek pro zmeškání či rozsudek pro uznání. Nelze však
jednoznačně říci, že by byl právě princip formální pravdy vůdčím principem.52
Dílčí principy práva na spravedlivý proces i jednotlivé odvětvové principy více či méně
ovládají jednání ve věci. Vzhledem k omezenému rozsahu této práce se dále blíže zaměřím pouze
na vybrané základní procesní principy, a to zejména na princip kontradiktornosti, princip
veřejnosti, princip ústnosti, princip přímosti a princip koncentrace řízení, jehož výklad je zařazen
z důvodu vhodnosti až do kapitoly věnující se průběhu jednání.

3.2 Princip kontradiktornosti
Princip kontradiktornosti jakožto jeden z dílčích principů práva na spravedlivý proces bývá
spojován s principem rovnosti53, dle kterého musí účastníci řízení stát před soudem „v rovném
postavení, aniž by byla jedna nebo druhá strana jakkoli procesně zvýhodněna.“.54 Princip rovnosti
je zakotven v ustanovení § 18 OSŘ, ve kterém je stanoveno, že účastníci mají před soudem rovné
postavení a soud je povinen zajistit jim stejné možnosti k uplatnění jejich práv.55 Jak princip
rovnosti, tak i princip kontradiktornosti je nedílnou součástí práva na spravedlivý proces. Dle
Ústavního soudu má probíhat před soudem „kontradiktorní diskuse, kde strany sporu musejí mít
„rovné zbraně“, tj. stejnou možnost mluvit a obhajovat „svoji“ pravdu,“56 a „rozhodnutí soudu
nemůže být založeno na ničem, co nebylo předmětem diskuse stran, resp. co jim nebylo předloženo
k diskusi.“57

51

Srov. usnesení Ústavního soudu České republiky (dále jen „Ústavní soud“) ze dne 19. dubna 2011, sp. zn. IV. ÚS
3355/10; a dále usnesení Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2011, sp. zn. I. ÚS 3280/11; a usnesení Ústavního soudu
ze dne 24. září 2014, sp. zn. I. ÚS 2299/14.
52
WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 3, s. 78-84.
53
Ibid., s. 70.
54
Nález Ústavního soudu ze dne 13. listopadu 2003, sp. zn. III. ÚS 202/03.
55
§ 18 odst. 1 OSŘ.
56
Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2008, sp. zn. Pl. ÚS 54/05.
57
Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2017, sp. zn. IV. ÚS 216/16.
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Pojem kontradiktornost pochází z latinského contra dictere, tj. mluvit proti, oponovat.58
Alena Winterová uvádí, že kontradiktornost „bývá chápána tak, že vše v procesu musí být
podrobeno debatě, rozpravě účastníků, kteří mají právo vyjádřit se ke všem skutečnostem a ke
všem důkazům“. 59 Jaruška Stavinohová hovoří o tom, že v civilním procesu „dochází k řešení
společenského konfliktu soupeřením dvou protikladných stran.“60 Konflikt je řízen soudcem, který
do soupeření dvou stran s protichůdnými zájmy zasahuje, přičemž tak činí v zájmu poskytnutí
ochrany soukromým právům a oprávněným zájmům účastníků.61 Dle Radky Zahradníkové
kontradiktornost znamená, že má každý z účastníků právo „seznámit se s tvrzeními a podáními
ostatních účastníků a právo o nich diskutovat“.62
Soud by měl vždy před vydáním rozhodnutí ve věci umožnit stranám sporu v souladu
s principem kontradiktornosti přednést své argumenty a vyjádřit se ke všem skutečnostem i
důkazům. V procesních předpisech je upraveno, jak by měl soudce i účastníci v řízení postupovat.
Soudce dle procesních předpisů strany sporu usměrňuje a vede řízení tak, aby byl naplněn jeho
účel. Aby však byla poskytnuta ochrana skutečným subjektivním právům, je nezbytná i procesní
aktivita účastníků, kteří postupují v souladu se zásadou vigilantibus iura scripta sunt, dodržují
stanovené lhůty a využívají možnosti přednést soudu argumenty na svoji obranu.63
Ústavní soud ve svém recentním nálezu uvedl, že „princip kontradiktornosti řízení
znamená mimo jiné také to, že účastníci řízení nebudou překvapeni zcela nepředvídatelným
výsledkem řízení.“64 Soud proto nemůže „založit své rozhodnutí na skutkových zjištěních a právním
posouzení, k nimž se strany během řízení nemohly vyjádřit a které znamenají zásadní obrat
v řízení.“65 Nesmí tedy učiněné skutkové závěry a právní posouzení věci poprvé zmínit až
v odůvodnění rozhodnutí, neboť v takovém případě na ně účastníci nebudou moci adekvátně
procesně reagovat a řízení pro ně bude zcela nepředvídatelné.66
Princip kontradiktornosti bývá někdy nesprávně zaměňován s principem projednacím.67
Dle Aleny Winterové se lze dokonce setkat i s nesprávným označením jednotlivých principů, kdy

58

WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 3, s. 70.
Ibid.
60
STAVINOHOVÁ, Jaruška In: STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr LAVICKÝ, op. cit. sub 2, s. 24-25
61
Ibid.
62
ZAHRADNÍKOVÁ, Radka a kol. Civilní právo procesní. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 49.
63
SEDLÁČEK, Miroslav. Kontradiktornost ve sporném procesu. In: ČAMDŽIĆOVÁ, Sabina a kol. Právo v
globalizované společnosti. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2018. Olomouc: Iuridicum
Olomoucense, 2018, s. 251.
64
Nález Ústavního soudu ze dne 1. září 2020, sp. zn. IV. ÚS 1247/20.
65
Ibid.
66
Ibid.
67
WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 3, s. 77.
59
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princip projednací bývá označován jako princip kontradiktornosti. Tyto principy však nelze
ztotožňovat, neboť každý z nich má svůj vlastní význam.68
V řízení ovládaném projednacím principem soud zjišťuje skutkový stav v rozsahu
účastníky tvrzeném, za pomoci důkazů, jejichž provedení účastníci sami navrhli. Pro úspěch
v řízení musí strana sporu unést tzv. břemeno tvrzení (tvrdit rozhodné skutečnosti) i tzv. břemeno
důkazní (prokázat svá tvrzení).69 Princip projednací se uplatňuje ve sporném řízení, a především
reguluje procesní aktivitu jednotlivých procesních subjektů.70
Princip kontradiktornosti má mnohem širší význam.71 Kontradiktornost znamená, že je vše
podrobeno diskusi účastníků řízení. Tato diskuse nemusí probíhat pouze při ústním jednání,
zpravidla je však veřejné projednání věci za přítomnosti účastníků nejlepším předpokladem
kontradiktornosti.72
Evropský soud pro lidská práva o principu kontradiktornosti hovoří jako o jednom
z nejzásadnějších aspektů práva na spravedlivý proces.73 Ve smyslu Evropské Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod je jako kontradiktorní chápáno i řízení nesporné, ve kterém se
mohou účastníci rovněž vyjádřit ke všem rozhodujícím okolnostem.74 S tímto výkladem souhlasím
a shodně s Alenou Winterovou soudím, že je nesprávné jako kontradiktorní chápat pouze řízení
sporné. Rovněž se domnívám, že je nezbytné kontradiktornost jako princip „připustit v každém
řízení, bez ohledu na jeho povahu“.75
S ohledem na výše uvedené lze shrnout, že ve sporném řízení proti sobě stojí dvě strany
v kontradiktorním postavení, které mají právo se v souladu s principem kontradiktornosti vyjádřit
ke všem skutečnostem a ke všem důkazům. Tímto systémem je umožněno uplatnění projednacího
principu, dle kterého mají odpovědnost za objasnění skutkového stavu především sami účastníci
řízení.76

68

WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 3, s. 77.
Ibid.
70
SEDLÁČEK, Miroslav. Kontradiktornost ve sporném procesu. In: ČAMDŽIĆOVÁ, Sabina a kol., op. cit. sub 63,
s. 252.
71
WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 3, s. 77.
72
Nález Ústavního soudu ze dne 26. srpna 2010, sp. zn. III. ÚS 608/10.
73
Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Regner proti České republice ze dne 19. září 2017, stížnost č.
35289/11.
74
WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 3, s. 70.
75
Ibid.
76
LAVICKÝ, Petr In: LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Praktický komentář, s.
582.
69
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Pokud účastníkům nebude (v souladu s principem kontradiktornosti) umožněno vyjádřit se
ke všem skutečnostem a důkazům, hrozí, že bude porušeno právo na spravedlivý proces, jež je
zaručeno Ústavou, LZPS i Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.77

3.3 Princip veřejnosti
3.3.1 Obecný výklad
Princip veřejnosti je zakotven v čl. 96 odst. 2 Ústavy, kde je stanoveno, že soudní jednání
je veřejné, přičemž výjimky z tohoto principu stanoví zákon. Dále je princip veřejnosti obsažen
v čl. 38 odst. 2 LZPS, v čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod, v ustanovení § 6 odst. 1 ZSS a v ustanovení § 116 odst. 1 OSŘ.
Veřejné je pouze jednání před soudem, tedy fáze soudního řízení, kdy je nařízeno jednání
k projednání věci samé, k němuž jsou předvoláni účastníci řízení a všichni, jejichž přítomnosti je
třeba.78
Princip veřejnosti je jedním z dílčích principů práva na spravedlivý proces a taktéž jedním
ze základních práv účastníka řízení. Při jednání může být v jednací síni přítomen v zásadě každý,
kdo o to projeví zájem. Veřejnost jednání je v kontinentální právní kultuře považována za záruku
kontroly soudnictví ze strany veřejnosti.79 Dle Ústavního soudu je legitimním cílem veřejné
diskuse „veřejná kontrolovatelnost konání spravedlnosti, souzení za bílého dne, nikoli v temnu
neveřejného soudního řízení. Naopak souzení nedostatečně veřejné je způsobilé snížit autoritu
soudní moci, neboť může generovat podezření veřejnosti, že „je co skrývat“. Bez důvěry není řádný
výkon veřejné moci v demokratickém státě možný.“80 Díky veřejnosti jednání je zaručena ochrana
účastníků řízení před tzv. kabinetní justicí.81 Dále také může dojít díky veřejnému projednání věci
k edukaci veřejnosti a k prevenci sporů ve společnosti.82
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Srov. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Colloredo Mansfeldová proti České republice ze
dne 11. ledna 2018, stížnost č. 51896/12; Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Milatová a ostatní
proti České republice ze dne 21. června 2005, stížnost č. 61811/00; Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve
věci Nideröst-Huber proti Švýcarsku ze dne 18. února 1997, stížnost č. 18990/91; Rozsudek Evropského soudu pro
lidská práva ve věci K. S. proti Finsku ze dne 31. května 2001, stížnost č. 29346/95.
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C. H. Beck, 2016, s. 1120.
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republika, 2009, s. 538.
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WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 3, s. 71.
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Srov. MOLEK, Pavel. Ústní jednání, jako jedna z podmínek spravedlivého procesu. Právní Fórum. 2006, č. 9, s.
105-109; a VÁVRA, Libor. Ale tohle jsem já u soudu nikdy neřekl! [online]. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z:
www.pravniprostor.cz.
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Dle ustanovení § 10 jednacího řádu soud poskytne veřejnosti informace o nařízeném
jednání tak, že na dveře jednací síně vyvěsí seznam věcí, v nichž je na týž den nařízeno jednání.
Lze-li předpokládat, že bude mít o konkrétní jednání veřejnost zájem, mají soudy dle ustanovení
§ 17 odst. 2 jednacího řádu učinit vhodná opatření, aby byl zajištěn důstojný průběh jednání.
Především je s ohledem na předpokládaný zájem veřejnosti vybrána jednací síň s dostatečným
počtem míst či jsou učiněna jiná vhodná opatření.83
Princip veřejnosti je jedním ze základních procesních principů, který může být omezen
pouze v mimořádných případech stanovených zákonem.84 Tyto výjimečné případy jsou blíže
popsány níže.

3.3.2 Vyloučení veřejnosti z jednání
Vyloučení veřejnosti z jednání je upraveno v ustanovení § 116 odst. 2 OSŘ. V tomto
ustanovení jsou popsány čtyři případy, kdy může být veřejnost pro celé jednání či pouze pro jeho
část vyloučena.
První situace, kdy lze veřejnost vyloučit, nastává, ohrozilo-li by veřejné projednání věci
utajované informace chráněné zákonem o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní
způsobilosti. Dle tohoto zákona je utajovanou informací informace, jejíž vyzrazení či zneužití by
mohlo způsobit újmu zájmům České republiky.85 Utajované informace jsou uvedeny v seznamu
utajovaných informací, který je zpracováván Národním bezpečnostním úřadem. Vláda seznam
vydává ve formě nařízení86, jehož přílohou jsou utajované informace rozdělené dle jednotlivých
resortů.87
Vyloučení veřejnosti z důvodu ochrany utajovaných informací podle zákona o ochraně
utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti nemusí předcházet procesní aktivita účastníka
řízení, předseda senátu veřejnost vyloučí z úřední povinnosti, a to vždy, když jsou utajované
informace ohroženy.88
Ohrožené ovšem mohou být nejen utajované informace dle zákona o ochraně utajovaných
informací a bezpečnostní způsobilosti, nýbrž i jiné informace, u nichž je stanovena povinnost
mlčenlivosti zvláštním zákonem. Jedná se například o povinnost mlčenlivosti advokátů či lékařů.
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V této souvislosti lze doplnit, že soud může i v těchto případech vyloučit veřejnost z jednání, a to
z důvodu ochrany důležitého zájmu účastníka řízení, jenž bude popsán níže.89
Druhou situací, kdy lze veřejnost z jednání vyloučit, je, ohrozilo-li by veřejné projednání
věci obchodní tajemství.90 Obchodním tajemstvím je dle ustanovení § 504 OZ konkurenčně
významná, určitelná, ocenitelná a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupná skutečnost,
která souvisí s obchodním závodem podnikatele a je odpovídajícím způsobem utajena. Soud může
vyloučit veřejnost z jednání tehdy, shledá-li, že by veřejným projednáním věci mohlo dojít ke
zneužití informací, jež tvoří obchodní tajemství. Při posuzování, zda je obchodní tajemství
ohroženo, přihlíží jak k předmětu obchodního tajemství, tak i k osobám, které jsou jako veřejnost
v jednací síni přítomny.91 I v tomto případě může předseda senátu veřejnost vyloučit bez předchozí
procesní aktivity účastníka řízení, nicméně s ohledem na snahu podnikatele obchodní tajemství
ochránit lze předpokládat, že účastník řízení spíše sám podá návrh na vyloučení veřejnosti
z jednání.92
Třetí situací je ochrana mravnosti. Hrozí-li, že by veřejné projednání věci ohrozilo
mravnost, soud veřejnost pro celé jednání či jeho část vyloučí.93 K ohrožení mravnosti dochází
především ve sporech, jejichž účastníkem je nezletilé dítě. V takových případech soud pečlivě
zkoumá, zda existuje důvod, pro nějž lze veřejnost z jednání vyloučit.94 Pojem „mravnost“ OSŘ
však blíže nevymezuje, je tedy ponecháno na předsedovi senátu, aby posoudil, zda je mravnost
v konkrétní věci ohrožena.95
Čtvrtou situací je vyloučení veřejnosti z důvodu ochrany důležitého zájmu účastníka
řízení.96 Lze si povšimnout, že důležitý zájem účastníka je rovněž obecný pojem, pod nějž lze
podřadit různé situace. Předseda senátu z tohoto důvodu vyloučí veřejnost z jednání vždy, uzná-li
to za vhodné.97
Výše popsané důvody pro vyloučení veřejnosti z jednání jsou výjimkou z principu
veřejnosti jednání a je třeba je aplikovat spíše restriktivně.98 Vyloučení veřejnosti je institut
mimořádný, pokud se jej soud rozhodne v řízení uplatnit, vždy by k tomu měl být dán legitimní
důvod. V opačném případě se bude jednat o „svévoli, která se zcela míjí s cílem principu veřejnosti
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soudního řízení, jímž je především „kontrola“ soudní činnosti ze strany veřejnosti skrze reálné
poučení o tom, jak soudnictví funguje, a tím budování důvěry veřejnosti v nezávislost
a kvalifikovanost výkonu soudní moci.“99
Veřejnost lze vyloučit z celého jednání, či pouze pro jeho určitou část. I zde platí, že by
měl předseda senátu pozorně zkoumat, zda je nezbytné veřejnost vyloučit z celého jednání, neboť
zpravidla je dostačující, je-li vyloučena pouze pro jeho určitou část.100
O vyloučení veřejnosti z jednání rozhoduje předseda senátu na návrh účastníka řízení či
bez návrhu z úřední povinnosti, a to rozhodnutím ve formě usnesení. Proti usnesení o vyloučení
veřejnosti z jednání není odvolání přípustné.101 Veřejnost je možné z jednání vyloučit již před
zahájením jednání, ale též i v jeho průběhu.102 Je-li veřejnost vyloučena již před zahájením jednání,
rozhodnutí o vyloučení veřejnosti se dle ustanovení § 17 odst. 1 jednacího řádu oznámí na dveřích
jednací síně současně se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Je-li veřejnost vyloučena
z jednání až v jeho průběhu, vykáže předseda senátu veřejnost z jednací síně.103
Byla-li veřejnost z jednání vyloučena, může soud dle ustanovení § 116 odst. 3 OSŘ povolit
jednotlivým fyzickým osobám, aby byly při jednání či jeho části přítomny. V takovém případě je
též poučí o tom, že jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se při jednání o utajovaných
informacích, obchodním tajemství či zájmech účastníků řízení dozvěděly. Soud o povolení účasti
u jednání rozhoduje s ohledem na okolnosti konkrétního případu.104 Pokud soud povolí jednotlivé
fyzické osobě, aby byla přítomna při jednání, z kterého je veřejnost vyloučena, zjistí též její
totožnost. Následně vydá o povolení účasti u jednání usnesení, ve kterém jsou uvedeny i
identifikační údaje dané osoby.105 Proti usnesení o povolení účasti konkrétní osoby u jednání není
odvolání přípustné.106

3.3.3 Odepření přístupu k jednání
Přestože v řízení nebyla veřejnost vyloučena, soud může dle ustanovení § 116 odst. 4 OSŘ
odepřít přístup k jednání nezletilým a fyzickým osobám, u nichž je obava, že by mohly rušit
důstojný průběh jednání. Odepření přístupu k jednání je provedeno opatřením předsedy senátu,
jehož přijetí je nezbytné uvést v protokolu o jednání. Jedná se o opatření, které má preventivní
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povahu. K odepření přístupu k jednání dochází například tehdy, má-li soud již s konkrétní osobou
zkušenost z jiných řízení, ve kterých osoba důstojný průběh jednání narušovala.107 Dále může být
přístup k jednání odepřen osobě pod vlivem alkoholu či i osobě, která je na jednání nevhodně
oblečena.108 Ohledně odepření přístupu k jednání z důvodu nevhodného oblečení je ovšem
komentářovou literaturou akcentováno, že právní úprava blíže nestanoví, jak by měl oděv
veřejnosti vypadat, a proto je třeba k odepření přístupu k jednání z tohoto důvodu přistupovat
obezřetně. U nezletilých osob soud přihlíží k jejich věku a rozumové vyspělosti. Pokud soud
shledá, že by mohly důstojnost jednání narušit, odepře jim k jednání přístup.109
Od odepření přístupu k jednání lze odlišit vykázání z jednací síně. Vykázání je upraveno v
ustanovením § 54 OSŘ, dle kterého má být z místa, kde se jedná, vykázán ten, kdo hrubě ruší
pořádek. Jedná se tedy o pořádkové opatření, jež má sankční povahu a na rozdíl od odepření
přístupu k jednání jej nelze užít preventivně.110

3.3.4 Pořizování zvukových a obrazových záznamů a přenosů
Soud dle ustanovení § 40 odst. 1 OSŘ zaznamenává úkony, při nichž jedná s účastníky,
provádí dokazování či vyhlašuje rozhodnutí, a to ve formě zvukového nebo zvukově obrazového
záznamu (dále také jen „záznam“). Záznam je uchováván na trvalém nosiči dat, který je součástí
soudního spisu. Aby mohlo dojít k pořízení záznamu z jednání, musí být jednací síň vybavena
příslušným technickým záznamovým zařízením. Jaromír Jirsa poukazuje na to, že stále není
mnoho jednacích síní záznamovým zařízením vybaveno, přestože pořizování záznamů zavedla již
novela OSŘ provedená zákonem č. 7/2009 Sb.111, jejímž cílem bylo mimo jiné řízení urychlit a
zamezit možným nepřesnostem a zkreslení informací v protokolaci.112
Pokud pořízení záznamu není možné nebo je-li tak stanoveno zákonem, může soud o
úkonech sepsat protokol dle ustanovení § 40 odst. 2 OSŘ. Soud může také rozhodnout, že protokol
sepíše současně s pořízením záznamu. Záznam má však v případě rozporu záznamu a protokolu
přednost.113 Situací, kdy není pořízení záznamu možné, je i případ, kdy není jednací síň
záznamovým zařízením vybavena.114 Shodně s Jaromírem Jirsou se v této souvislosti domnívám,
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že je opravdu nezbytné v budoucnu všechny jednací síně záznamovým zařízením vybavit, neboť
pořízení soudního záznamu z jednání skutečně zamezí zbytečným chybám v protokolaci, jakož i
řízení urychlí.115
V protokolu o jednání je uveden průběh jednání, je v něm označena projednávaná věc, jsou
v něm uvedeni přítomní, průběh dokazování i obsah přednesů účastníků a jejich poučení ze strany
soudu.116 Vzhledem k tomu, že do protokolu soudce sám formuluje průběh jednání, a rozhoduje o
tom, v jakém rozsahu, a jakými slovy bude průběh jednání popsán, může přitom dojít k
určitým nepřesnostem.117 Protokol může při jednání sepisovat zapisovatel či může předseda senátu
použít k nadiktování průběhu jednání diktafon. Použije-li předseda senátu diktafon, nejedná se o
zvukový záznam z jednání, nýbrž o zvukový záznam protokolu, který je následně zaměstnancem
soudu přepsán do listinné podoby. Nesouhlasí-li účastníci řízení s obsahem protokolu, mohou
požadovat jeho doplnění či podat soudu námitky proti jeho znění.118
Od protokolu lze odlišit přepis záznamu, jehož náležitosti jsou uvedeny v ustanovení § 40
odst. 5 OSŘ. Přepis záznamu nebo jeho části se pořídí, určí-li tak ze závažných důvodů soud, a
dále tehdy, je-li podán ve věci samé řádný nebo mimořádný opravný prostředek.119 Z právní
úpravy pořizování záznamu a protokolu o jednání je patrno, že zákonodárce upřednostňuje
pořizování záznamu, k jehož přepisu by mělo docházet pouze výjimečně.120 Záměr zákonodárce
považuji za vhodný, vedoucí k objektivnějšímu a rychlejšímu řízení. Jsem přesvědčena, že
přehráním obrazového záznamu z jednání lze zamezit zbytečným nepřesnostem v dalším průběhu
řízení i v samotném rozhodnutí ve věci.
Výše jsem popsala pořizování záznamu soudem. Záznam z jednání ovšem mohou
pořizovat i osoby, jež jsou přítomny na jednání. Pořizování soukromého záznamu je upraveno
v ustanovení § 6 odst. 3 ZSS, které rozlišuje:
i) uskutečňování zvukového nebo obrazového přenosu a pořizování obrazového
záznamu, a
ii) pořizování zvukového záznamu.
Co se týká zvukového záznamu, lze jej v průběhu jednání pořizovat s vědomím předsedy
senátu nebo samosoudce. Jejich pořizování může předseda senátu nebo soudce zakázat, a to tehdy,
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mohl-li by jejich způsob provádění narušit průběh nebo důstojnost jednání.121 Vzhledem
k neurčitosti právního pojmu „rušení průběhu a důstojnosti jednání“ je ponecháno na soudci, aby
rozhodl s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu podle svého uvážení, kdy pořizování
zvukového záznamu zakáže.122 Zákaz by měl soudce vždy zdůvodnit, neboť jak uvádí Jiří
Herczeg, bezdůvodný zákaz by byl zřejmě v rozporu se zákonem.123
Co se týká uskutečňování zvukových nebo obrazových přenosů a pořizování obrazových
záznamů, lze je v průběhu jednání uskutečňovat a pořizovat pouze s předchozím souhlasem
předsedy senátu nebo samosoudce. Souhlas musí být vždy dán prokazatelným způsobem, a to před
tím, než k přenosu nebo pořizování záznamu dojde.124 Je však ponecháno na předsedovi senátu,
zda v konkrétním sporu souhlas vysloví. Pod pojmem „obrazový záznam“ si lze představit
například fotografie či film z jednací síně, pod pojem „zvukový nebo obrazový přenos“ patří
především přímý přenos formou rozhlasového nebo televizního vysílání.125
Na úpravu uskutečňování zvukových a obrazových přenosů a pořizování zvukových a
obrazových záznamů podle ustanovení § 6 odst. 3 ZSS lze nahlížet jako na realizaci principu
veřejnosti.126 Ústavní soud uvádí, že se s ohledem na podstatu a význam tohoto principu nelze „při
jeho aplikaci omezit pouze na umožnění přístupu veřejnosti do soudní síně v době jednání. Tato
forma je nepochybně původní a základní, avšak stejně jako jiné oblasti života a nauky i právní řád
prošel vývojem, který nutně musel reflektovat nové možnosti mezilidských vztahů, vytvářených
zejména rozvíjejícími se službami a technickým pokrokem.“127 Jiří Herczeg v této souvislosti
hovoří o tzv. „dvojí veřejnosti“, a to veřejnosti, která je přímo přítomna v jednací síni a veřejnosti,
která je přítomna nepřímo prostřednictvím záznamů nebo přenosů.128
Je však otázkou, zdali má mít nepřímý přístup na jednání prostřednictvím záznamů nebo
přenosů z jednací síně široká veřejnost, a zdali je možné uskutečňovat přímý přenos celého
jednání. Na jedné straně má veřejnost právo na informace a média mají v demokratické společnosti
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právo informace o justici veřejnosti sdělovat.129 Na straně druhé mají účastníci řízení právo na
spravedlivý proces a právo na ochranu jejich osobnosti.130
I pro uskutečňování přenosů a pořizování obrazových záznamů z jednání je limitem
zajištění důstojnosti jednání.131 Soudce vždy posuzuje konkrétní okolnosti případu; pokud hrozí,
že by mohla být důstojnost jednání ohrožena, souhlas s uskutečňováním přenosu či pořizováním
obrazového záznamu nevysloví.
Zájem o uskutečňování přenosu nebo pořizování obrazového záznamu z jednací síně mají
média především ve sporech, ve kterých je účastníkem řízení veřejně známá osobnost. Dále mají
média zvýšený zájem o trestní řízení132 a spory neobvyklé, jimiž získají pozornost diváků. Tato
snaha médií vede často ke zkratkovitosti zpravodajství o soudním řízení a „upřednostňování
senzací, zvláštností a pikantností“.133 Ze strany médií a veřejnosti může následně dojít ke
zkreslování skutečností i ovlivnění soudního řízení.134
V případě, že je uskutečňován přímý přenos nebo pořizován obrazový záznam z jednací
síně, hrozí, že bude přítomností kamer a novinářů v jednací síni ovlivněn průběh jednání, výpověď
svědků i účastníků řízení.135 Libor Vávra v této souvislosti vyjádřil obavy z věrohodnosti svědků
„vypovídajících ve stresu o řád vyšším, než je u soudu obvyklé“.136
Ve Spojených státech amerických je přímý přenos z jednání možný také pouze se
souhlasem soudu, ten je však zcela běžný.137 V Evropě je tomu spíše naopak, například ve
Spolkové republice Německo je uskutečňování přenosu nebo obrazového záznamu z jednání
zakázáno.138
Ve většině případů je pro účely zpravodajství dostačující, umožní-li soudce novinářům
pořizování obrazového záznamu při přednesu žaloby či při vyhlašování rozsudku.139 Zájmu médií
o určité spory však nelze zabránit. Je tedy na soudci, aby postupoval tak, aby byla v řízení zajištěna
spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků. Soudce se může s ohledem
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na okolnosti konkrétního případu rozhodnout nevyslovit souhlas s uskutečňováním přenosů či
pořizováním obrazových záznamů z jednání. Nicméně, jak uvádí Ústavní soud, nelze takto
postupovat svévolně, aniž by byl dán pro nevyslovení souhlasu legitimní důvod.140
S ohledem na výše uvedené lze pozorovat, že při jednání může dojít ke střetu mezi právem
účastníka řízení na veřejné projednání sporu, právem veřejnosti na informace o soudním řízení a
požadavkem na důstojný a nerušený průběh jednání. Dále také může být při uskutečňování přenosu
či pořizování záznamu z jednací síně ohrožena osobnost účastníka řízení, zejména jeho právo na
soukromí a projevy osobní povahy.141 Co se týká osobnostních práv, dle ustanovení § 89 OZ je
možné bez souhlasu člověka pořídit nebo použít přiměřeným způsobem jeho podobiznu nebo
zvukový či obrazový záznam pro tiskové, rozhlasové nebo televizní zpravodajství. Další situace,
kdy lze bez souhlasu pořídit nebo použít zvukový nebo obrazový záznam, jsou uvedeny v zákoně.
Veřejnost, která je na jednání přítomna a zamýšlí z jednání pořizovat záznam či
uskutečňovat přenos, by tak měla činit nejen s vědomím či souhlasem soudu, ale taktéž se
souhlasem dotčených fyzických osob či na základě právního titulu, který jí svědčí. V opačném
případě hrozí, že dojde k neoprávněnému zásahu do osobnostních práv dotčených fyzických
osob.142
Soudy by měly v občanském soudním řízení poskytovat ochranu ohroženým či porušeným
právům, také by však měly postupovat tak, aby samy svou činností v řízení práva neporušovaly a
jejich porušování zamezovaly.143 „Při střetu základního politického práva na informace a jejich
šíření s právem na ochranu osobnosti a soukromého života, tedy základních práv, které stojí na
stejné úrovni, bude vždy věcí nezávislých soudů, aby s přihlédnutím k okolnostem každého
jednotlivého případu pečlivě zvážily, zda jednomu právu nebyla bezdůvodně dána přednost před
právem druhým.“144 Hrozí-li neoprávněný zásah do osobnostních práv dotčených osob, může
předseda senátu z důvodu narušování důstojnosti a průběhu řízení pořizování záznamu či
uskutečňování přenosu zakázat.145
Zjistí-li předseda senátu, že osoba pořizovala záznam či uskutečňovala přenos bez jeho
vědomí či souhlasu, může být dané osobě uložena usnesením pořádková pokuta či muže být osoba
vykázána z jednací síně.146
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Závěrem lze doplnit, že přímým přenosem z jednací síně je i využití videokonferenčního
zařízení, které soud využívá při jednání na návrh účastníka řízení nebo na základě vlastního
uvážení.147 Prostřednictvím videokonferenčního zařízení lze například vyslechnout svědka, znalce
či účastníka řízení.148 Vzhledem k tomu, že se videokonferenční zařízení užívá především při
dokazování, v podkapitole 6.6. týkající se dokazování bude tomuto postupu věnováno více
prostoru.

3.3.5 Veřejné vyhlášení rozhodnutí
Na základě zjištěného skutkového stavu věci soud rozhoduje o věci samé, až na výjimky,
rozsudkem.149 Rozsudek se vždy vyhlašuje veřejně.150 Alena Winterová uvádí, že veřejné
vyhlášení rozsudku patří k samé podstatě soudnictví a není možné jej nikterak omezovat.151
Jaromír Jirsa označuje akt veřejného vyhlášení rozsudku za „korunu činnosti soudce“.152 Petr
Lavický hovoří o kategorickém požadavku vyhlásit rozsudek veřejně, z kterého nejsou připuštěny
žádné výjimky.153
Výjimky z veřejnosti vyhlašování rozsudku nepřipouští ani Evropská úmluva o ochraně
lidských práv a základních svobod či Ústava.154 V Ústavě je veřejnost vyhlašování rozsudku
zakotvena v čl. 96 odst. 2, v OSŘ je obsažena v ustanovení § 156 odst. 1 a v ZSS v ustanovení §
6 odst. 2. Ústavní soud akcentuje, že veřejnost vyhlašování rozsudku je bezpodmínečným a
bezvýjimečným ústavním imperativem. Při vyhlašování rozsudku nemůže být veřejnost nijak
omezena ani vyloučena.155
Veřejně se rozsudek vyhlašuje i tehdy, byla-li veřejnost z jednání vyloučena dle ustanovení
§ 116 odst. 2 OSŘ, i tehdy, rozhodoval-li soud dle ustanovení § 115a OSŘ pouze na základě
listinných důkazů. Veřejnost má právo být vždy při vyhlášení rozsudku v jednací síni přítomna, a
to i tehdy, byla-li při jednání vyloučena například z důvodu ochrany utajovaných informací
chráněných zákonem o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Vzhledem
k tomu, že se veřejně vyhlašuje nejen výrok rozhodnutí, ale i jeho odůvodnění, ve věcech
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týkajících se utajovaných informací či obchodního tajemství předseda senátu veřejnost dle
ustanovení § 116 odst. 3 poučí o povinnosti zachovávat mlčenlivost.156
Veřejně se rozsudek vyhlašuje i v případě, je-li obava, že bude narušena důstojnost a
průběh samotného aktu vyhlašování rozhodnutí. Ústavní soud uvádí, že je vždy „na příslušném
soudu a soudci, jak případné obavy o průběh jednání soudu eliminovat“.157 Soud může například
posílit justiční stráž v jednací síni a případně rušící osobu z jednací síně vykázat či učinit jiné
vhodné opatření.158
Rozsudek se vyhlašuje dle ustanovení § 156 odst. 2 OSŘ zpravidla hned po skončení
jednání. Samotnému vyhlášení rozsudku předchází neveřejná porada senátu a ve věcech, ve
kterých rozhoduje samosoudce, krátká pauza na přesné zformulování výroku rozhodnutí. Následně
jsou do jednací síně pozváni účastníci řízení, jejich zástupci i veřejnost.159 Poté soudce povstane,
„načež nejprve pronese formuli "jménem republiky" a vyhlásí výrok rozsudku. Mají přitom povstat
všichni přítomní. Odůvodnění už pronese vsedě a také všichni přítomní už smějí usednout.“160
Takto popsal průběh vyhlášení rozsudku Jaroslav Bičovský, který hovořil i o tom, jak provedení
vyhlášení rozsudku přispívá k důstojnosti celého jednání před soudem.161
Po vyhlášení rozsudku by měl soudce uvést odůvodnění rozhodnutí a dále poučit účastníky
řízení o odvolání a o možnosti výkonu rozhodnutí.162 Odůvodnění rozsudku se vyhlašuje taktéž
veřejně, neboť přítomní by měli zjistit již v jednací síni, proč bylo rozhodnuto určitým
způsobem.163 Jinak tomu je, není-li v jednací síni přítomen žádný z účastníků řízení, v takovém
případě soud dle ustanovení § 156 odst. 1 OSŘ uvádí pouze výrok svého rozhodnutí.164 Dle
jazykového výkladu citovaného ustanovení by se mohlo zdát, že není třeba rozhodnutí
odůvodňovat vždy, když nejsou v jednací síni přítomni účastníci řízení. Je však dostačující, je-li
místo účastníka řízení přítomen jeho zástupce nebo je-li v jednací síni přítomen vedlejší účastník
řízení. I tehdy by měl soud vyhlášený rozsudek v jednací síni odůvodnit.165 Souhlasím však
s Petrem Lavickým, že by měl soudce uvést v souladu s funkcí principu veřejnosti důvody svého
rozhodnutí i v případě, je-li v jednací síni přítomna pouze veřejnost. V opačném případě hrozí, že
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bude omezena možnost kontroly výkonu soudnictví ze strany veřejnosti166 a bude docházet
k oslabení autority soudu.
Veřejnost se o termínu vyhlášení rozsudku může dozvědět na úřední desce soudu, kde jsou
uvedena jednání, která se u soudu v ten den konají a dále na přehledu, jenž je vyvěšen před jednací
síní.167

3.4 Princip ústnosti
Princip ústnosti je současně s principem veřejnosti součástí soudního řízení
v demokratickém právním státě. V Ústavě je zakotven v čl. 96 odst. 2, ve kterém je stanoveno, že
soudní jednání je ústní a veřejné. V LZPS jej nalezneme v čl. 38 odst. 2, dle kterého má každý
právo na projednání věci v jeho přítomnosti a právo vyjádřit se ke všem provedeným důkazům.
Stanoven je i v ZSS, konkrétně v ustanovení § 6 odst. 1, kde je uvedeno, že jednání před soudem
je ústní a veřejné. V OSŘ je podrobně upraven průběh jednání zejména v ustanoveních § 115 až §
119a. V Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod není princip ústnosti
výslovně zakotven, nicméně mezi součást práva na spravedlivý proces patří díky judikatuře
Evropského soudu pro lidská práva, který právo na osobní účast při sporném řízení řadí mezi dílčí
principy práva na spravedlivý proces.168
Výjimky z principu ústnosti jsou stanoveny zákonem. Například dle ustanovení § 115a
OSŘ může předseda senátu za splnění stanovených podmínek rozhodnout (aniž by ve věci
nařizoval ústní jednání) pouze na základě obsahu spisu.169 V ostatních věcech soudce k projednání
věci nařídí ústní jednání.
Ústnost jednání znamená, že soudce při projednávání a rozhodování věci ústně komunikuje
v jednací síni s účastníky řízení a dalšími zúčastněnými osobami.170 Přestože se mohou účastníci
k projednávané věci při jednání ústně vyjádřit, v praxi často dochází k tomu, že před soudem pouze
odkazují na svá písemná podání. Mají však právo se od svého písemného podání odchýlit. Je pouze
na nich, zdali toto právo uplatní či využijí možnosti odkázat na obsah písemného podání ve věci.
Dle principu ústnosti je rozhodující to, co bylo soudu sděleno ústně. Protikladným principem je
princip písemnosti, dle kterého se má za to, že „quod non est in actis, non est in mundo – co není
ve spisech, neexistuje“.171
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Dle Evropského soudu pro lidská práva náleží účastníkům právo na osobní účast při jednání
zejména v řízeních, ve kterých je třeba soudu sdělit určitou skutečnost, kterou lze sdělit pouze
ústně a dále v tzv. řízeních „osobního charakteru“. Účastník se nicméně může daného práva vzdát,
a to i tím, že se nedostaví na nařízené jednání.172
Ve věci Exel proti České republice173 se Evropský soud pro lidská práva zabýval tím, kdy
by mělo být nařízeno ústní jednání, je-li tato otázka ponechána pouze na uvážení vnitrostátních
soudů. Ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že by mělo být jednání nařízeno (za předpokladu, že
má stěžovatel zájem se ve věci ústně vyjádřit) vždy alespoň jednou v rámci třístupňové soudní
soustavy. Vnitrostátní soudy by tedy měly při rozhodování o nařízení ústního jednání vždy
přihlížet k zájmu účastníka své argumenty soudu ústně přednést, jakož i k průběhu řízení u soudu
nižšího stupně. Pro kontext uvedu, že se v uvedeném případě jednalo o situaci, kdy jednání u
nalézacího soudu nařízeno nebylo, s čímž stěžovatel vyslovil nesouhlas ve svém odvolání.
Odvolací soud si následně otázku nařízení ústního jednání rozhodoval samostatně, bez ohledu na
obsah odvolání i průběh řízení u nalézacího soudu. Evropský soud následně dospěl k závěru, že
popsaným postupem došlo k porušení práva na spravedlivý proces, neboť neexistovaly okolnosti,
které by nekonání veřejného a ústního projednání věci odůvodňovaly.174 Lze tedy shrnout, že právo
na veřejné a ústní projednání sporu je právem významným, které by mělo být omezováno skutečně
pouze výjimečně.
Závěrem lze doplnit, že princip ústnosti může řízení před soudem rovněž urychlit, neboť
soudce může reagovat na přednesy účastníků a v případě potřeby jim může pokládat doplňující
dotazy.175 Právo být v řízení slyšen je však především jedno ze základních procesních práv
účastníků, jímž je zajišťována důstojnost jejich osobnosti, jež by měla být „plnoprávným
subjektem, nikoliv pouze objektem soudního řízení“.176 Při ústním jednání nicméně dochází i
k realizaci práva na soudní ochranu a principu rovnosti.177

3.5 Princip přímosti
Dle Ústavního soudu je smyslem a účelem principu přímosti „objektivita a nezávislost
soudního rozhodování, jakož i zabezpečení práva účastníků řízení vyjádřit se ke všem prováděným
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důkazům.“178 Soud musí mít úplné a přesné informace o rozhodujících skutečnostech, aby mohl
ve věci spravedlivě rozhodnout. Informace o projednávané věci získává nejen z obsahu listin, ale
zejména při přímém styku s účastníky řízení a dalšími osobami, které před soudem vypovídají.179
Princip přímosti lze dělit na princip přímosti v objektivním smyslu a princip přímosti ve
smyslu subjektivním. Dle Jarušky Stavinohové princip přímosti v objektivním smyslu znamená,
že soud dává při dokazování přednost důkazním prostředkům, které mu umožní poznat určitou
skutečnost přímo, před těmi, které mu podají pouze zprávy o skutečnosti zprostředkované osobami
nebo věcmi.180 Princip přímosti v subjektivním smyslu, jak uvádí Petr Lavický, znamená, že soud
smí přihlédnout pouze k důkazům, které sám provedl, a pouze tyto důkazy může následně
hodnotit.181
Dle Aleny Winterové princip přímosti znamená, že soud s účastníky řízení jedná přímo, je
s nimi „v přímém, osobním styku“. Od principu přímosti je však dle ní třeba odlišit právo účastníka
být na jednání přítomen, jež je součástí práva na spravedlivý proces a je neomezitelné.182
Má-li účastník řízení právního zástupce, dochází k omezení principu přímosti, neboť ten
jej zastupuje v přímém styku se soudem.183 Nicméně, i v takovém případě, může soud rozhodnout,
že provede důkaz výslechem účastníka řízení nebo může přítomného účastníka požádat o přímý,
osobní přednes. Odmítne-li se účastník řízení ke skutkovému stavu věci vyjádřit, nemusí to být
s ohledem na konkrétní okolnosti hodnoceno v jeho neprospěch. Jednání je mnohdy pro účastníky
řízení psychicky velmi náročné, a proto lze jejich ostýchavost při jednání pochopit. Nehledě na to,
že právě pro svoji neschopnost pohotově reagovat v psychicky náročné situaci, se mohl nechat
účastník zastoupit advokátem, který je schopen se znalostí procesních předpisů lépe hájit jeho
zájmy. Učiní-li však přednes účastník řízení, soud od něj získává informace přímo, aniž by byly
přeformulovány jeho právním zástupcem. Takovýto postup může soudu umožnit lépe poznat
konkrétní skutkový stav věci.184
Případy, kdy se soud obrátí při jednání přímo na účastníka místo jeho právního zástupce
by však měly být spíše výjimečné. Soud by měl ve sporném řízení v souladu s principem
projednacím projednávat skutečnosti účastníkem tvrzené a provádět důkazy účastníkem navržené.
Sám by neměl aktivně důkazy k prokázání sporných skutečností vyhledávat. Strany sporu by se
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měly samostatně rozhodnout, zda určitý přednes učiní, případně jej svěří svému právnímu
zástupci. Smluvní povinnost právního zástupce stranu sporu v řízení zastupovat a hájit její zájmy
by měla být omezována pouze v ojedinělých případech.185 Jinak tomu je, požádá-li sám účastník
(ačkoliv je zastoupen advokátem) o osobní, přímý přednes, v takovém případě by mu měl soud
přednes vždy umožnit.186
Osobní přímý přednes účastníka řízení při jednání je soudem hodnocen, neměl by však být
soudem hodnocen stejně jako důkazní prostředky (například důkaz výslechem svědka nebo důkaz
výslechem účastníka řízení), neboť jak uvádí Josef Macur, „přihlíží-li soudce příliš k tomu, jakým
dojmem na něho působí procesní jednání strany, přestává být strana partnerem rozhovoru a stává
se objektem pozorování. V tom případě však soud opouští rovinu dialogu, na níž se zakládá celá
konstrukce civilního procesu.“187
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C. Tuzemská právní úprava projednání věci samé
4. Projednání věci bez nařízení jednání
Podle ustanovení § 115a OSŘ lze projednat věc samou bez nařízení jednání, a to tehdy,
jsou-li splněny stanovené podmínky. Tato možnost byla do OSŘ zavedena novelou provedenou
zákonem č. 30/2000 Sb., jejímž cílem především bylo, aby bylo o občanských právech a
povinnostech rozhodováno v přiměřené době.188 Ustanovení § 115a OSŘ umožnilo soudci bez
nařízení jednání rozhodnout spor pouze na základě účastníky předložených listinných důkazů,
čímž došlo k urychlení řízení a ušetření finančních prostředků, jež jsou s nařízením jednání
spojeny.189 Vzhledem k tomu, že je rozhodováním bez nařízení jednání prolomen princip ústnosti
a princip přímosti, mělo by k takovému rozhodování docházet pouze výjimečně190, vždy za splnění
stanovených podmínek. Podmínky pro rozhodování ve věci samé bez nařízení jednání jsou
následující:
•

ve věci je možné rozhodnout pouze na základě listinných důkazů, které předložili účastníci,
a

•

účastníci se svého práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci
bez nařízení jednání souhlasí.191
Pod listinnými důkazy si lze představit i písemnosti v elektronické podobě, neboť účastníci

řízení mohou dle ustanovení § 42 odst. 4 OSŘ podat soudu podání elektronicky, přičemž
k takovému podání mohou elektronicky připojit i přílohy.192 Může se jednat jak o veřejné, tak o
soukromé listiny a listiny mohou být sepsány jak účastníky řízení, tak i jinými osobami.193
Důležité je, že se může jednat pouze o listinné důkazy, které předložili účastníci řízení.
Rozhodoval-li by soud na základě jiných důkazů, jednalo by se o vadu v řízení, pro níž by účastníci
mohli podat odvolání a rozhodnutí by bylo následně odvolacím soudem zrušeno.194 Pokud si soud
v rámci přípravy jednání sám vyžádá další písemnost, z které ale při rozhodování nevychází, i
v takovém případě může rozhodnout dle ustanovení § 115a OSŘ. Jaromír Jirsa však zmiňuje, že
by měl soud v písemném vyhotovení rozhodnutí uvést, že z dané písemnosti při svém rozhodování
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nevycházel.195 Jinak tomu je v případě, kdy účastníci sami navrhnou provedení důkazu určitou
listinou, kterou si soud následně vyžádá. Takovýto postup je považován částí odborné literatury
za přípustný. Dle Michala Králíka a Jiřího Vašíčka se v takovém případě nejedná o jiné než
účastníky navržené důkazy dle ustanovení § 120 odst. 2 OSŘ, a proto může být i tehdy rozhodnuto
bez nařízení jednání pouze na základě listinných důkazu.196
Dle Jaromíra Jirsy se jedná o nepřiměřené omezení soudu, když může rozhodnout pouze
na základě účastníky předložených listin.197 Je přesvědčen, že by měl mít soud možnost
rozhodnout i na základě jiných listin, přičemž by měl před vydání rozsudku účastníky v souladu
s principem předvídatelnosti náležitým způsobem seznámit s existencí dané listiny. Současně
doplňuje, že by se měli i účastníci starat o řízení, pravidelně nahlížet do spisu a seznamovat se
s litinami a přílohami, jež tvoří jeho obsah.198 Takovýto postup bych považovala za vhodný v
případech, kdy vyplývá určitý důkaz z obsahu spisu, avšak účastník řízení jeho provedení přímo
nenavrhl. Mělo by se však opravdu jednat pouze o mimořádné případy, neboť soud by ve sporném
řízení neměl sám důkazy vyhledávat a vyšetřovat skutkový stav.199 Pokud by tato možnost byla
dána, za žádoucí považuji, aby soud skutečně účastníky vhodným způsobem seznámil s obsahem
listiny, kterou si vyžádal či opatřil a také jim srozumitelně vysvětlil, proč se danou listinu rozhodl
použít.
Navrhnou-li účastníci provedení i jiných než písemných důkazů a soud tyto důkazy
považuje za nadbytečné, lze i tehdy vydat rozsudek bez nařízení jednání. Účastníci však musí
souhlasit s uvedeným postupem, tj. musí souhlasit s tím, že bude soud rozhodovat pouze na
základě listinných důkazů, které mu předložili.200
Vzdání se práva účasti na projednání věci či souhlas s uvedeným postupem je druhou
podmínkou, jež musí být splněna. Vyplývá-li již z žaloby, že soud bude rozhodovat pouze na
základě listinných důkazů, zašle žalovanému výzvu k vyjádření k žalobě a současně žalovaného
vyzve, aby se vyjádřil, zda souhlasí s rozhodováním bez jednání dle ustanovení § 115a OSŘ.
Následně vyzve i žalobce k vyjádření, zda s uvedeným postupem souhlasí.
Soud může dospět k závěru, že lze rozhodnout pouze na základě listinných důkazů
kdykoliv v průběhu přípravy jednání či se na takovém postupu může dohodnout s účastníky
v rámci přípravného jednání dle ustanovení § 114c OSŘ.201
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Vzhledem k tomu, že přípravné jednání je v praxi nařizováno pouze zřídka, lze se spíše
setkat s postupem, kdy soud zasílá účastníkům výzvu k vyjádření.202 Ve výzvě je žádá, aby se
vyjádřili, zda souhlasí s postupem dle ustanovení § 115a OSŘ, přičemž jim k tomu určí lhůtu.
Jedná se o lhůtu soudcovskou203, jejíž délkou se zabýval i Ústavní soud. Ve svém rozhodnutí uvedl,
že lhůtu v délce 7 dnů lze považovat za dostatečně dlouhou, neboť vyjádření, zdali účastník
souhlasí s upuštěním od jednání „nelze považovat za úkon složitý, komplikovaný; takové vyjádření
je možno napsat jednou větou.“204 Ve výzvě musí být jasným způsobem uvedeno, k čemu se má
účastník řízení vyjádřit.205 Není-li účastník zastoupen advokátem, musí výzva obsahovat i
srozumitelné poučení o tom, jak bude postup podle ustanovení § 115a OSŘ probíhat.206
Výzva může rovněž obsahovat tzv. doložku proti neúčinnosti podle ustanovení § 101 odst.
4 OSŘ, tj. doložku, že nevyjádří-li se účastník ve stanovené lhůtě, bude soud předpokládat, že
nemá námitky a s uvedeným postupem souhlasí. Jedná se o tzv. fikci souhlasu účastníka
s rozhodnutím jen na základě předložených listinných důkazů.207
Zasílá-li soud účastníkům pouze výzvu k vyjádření souhlasu s postupem dle ustanovení §
115a OSŘ, doručuje ji dle ustanovení § 50 OSŘ. Nezastihne-li doručující orgán účastníka, jemuž
je výzva adresována, může ji vhodit do jeho domovní schránky. Nelze-li výzvu vhodit do domovní
schránky adresáta, je dle odst. 2 citovaného ustanovení vyvěšena na úřední desce soudu, přičemž
se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení. Je-li výzva žalovanému zasílána společně s
žalobou, je mu doručována do vlastních rukou.208
Pouze malé procento účastníků s návrhem soudu na projednání věci bez nařízeného jednání
výslovně souhlasí.209 V praxi často dochází k projednání věci bez jednání v případech, kdy se
účastníci ve stanovené lhůtě nevyjádří a soud tedy předpokládá, že s navrhovaným postupem
souhlasí. Mnohdy k takovému postupu dochází u tzv. formulářových žalob týkajících se například
„černých pasažérům“ či spotřebitelských úvěrů.210 Tyto žaloby jsou v praxi často doručovány
žalovanému fikcí. Může se tedy stát, že je následně rozhodnuto na základě dvou fikcí, přičemž
žalovaný se o existenci probíhajícího řízení vůbec nedozví. Takovýto postup je však, jak uvádí
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Jaromír Jirsa, v rozporu s obecnými ustanoveními OSŘ i judikaturou Ústavního soudu, který
opakovaně uvádí, že s „fikcemi má soud šetřit“.211
Lze shrnout, že účastník druhou podmínky splní tím, že se sám výslovně vzdá práva na
projednání věci při jednání či na výzvu soudu udělí svůj souhlas s takovým postupem, a to
výslovně, případně fikcí. Souhlas se vždy vztahuje k procesnímu stavu, který existuje v okamžiku
jeho udělení. Jestliže jeden z účastníků i po udělení souhlasu předloží soudu další listinný důkaz,
soud je oprávněn postupovat dle ustanovení § 115a OSŘ pouze tehdy, udělí-li účastník svůj
souhlas opakovaně.212
Návrhem účastníků na rozhodnutí sporu bez jednání soud však není vázán. I přesto, že
účastníci udělí svůj souhlas s rozhodnutím bez jednání, může soud, uzná-li to za vhodné, nařídit
k projednání věci jednání.213
Za důležité považuji zmínit, že soud může ve věci samé rozhodnout bez jednání pouze
tehdy, je-li zjištěn skutkový stav věci na základě nesporných tvrzení účastníků a předložených
listinných důkazů. Neunesl-li některý z účastníků břemeno tvrzení nebo břemeno důkazní, soud
musí k projednání věci nařídit jednání, na kterém poskytne účastníkům poučení dle ustanovení §
118a OSŘ, a to i tehdy, když účastníci s projednáním věci bez nařízeného jednání souhlasí.214
V ustanovení § 115a OSŘ není stanoveno, že by měl soud žalobě vyhovět, soud může
žalobu na základě shodných tvrzení účastníků a předložených listinných důkazů i zamítnout.
Rozhodující je, že lze na základě obsahu spisu zjistit skutkový stav věci.215
Závěrem lze doplnit, že rozsudek se vyhlašuje veřejně i tehdy, rozhodoval-li soud
postupem dle ustanovení § 115a OSŘ.216 Možnost rozhodnout dle citovaného ustanovení je
v praxi, jak uvádí Pavel Molek, „nepřiměřeně nadužívána“. Z důvodu přetíženosti nalézacích
soudů lze pozorovat snahu o co nejrychlejší vydání rozhodnutí ve věci samé.217 Dle ustanovení
§115a OSŘ by však měly soudy postupovat výjimečně, a pouze za splnění uvedených podmínek,
neboť jinak bude účastníkům odepřeno jejich právo na přístup k soudu a právo na projednání věci
v jejich přítomnosti, jež je zaručeno Ústavou i LZPS.218
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5. Nařízení jednání
5.1 Základní východiska
Právo účastníka na projednání věci samé v jeho přítomnosti je zakotveno v čl. 38 odst. 2
LZPS. Toto právo je konkretizováno v ustanovení § 115 OSŘ, dle kterého má předseda senátu
nařídit k projednání věci samé jednání, přičemž k němu má předvolat účastníky a všechny, jejichž
přítomnosti je třeba. Jednání není třeba nařizovat v případech stanovených zákonem. Například
tehdy, lze-li rozhodnout bez nařízeného jednání dle ustanovení § 115a OSŘ, vydat platební rozkaz
dle ustanovení § 172 OSŘ či rozhodnout rozsudkem pro uznání na základě fikce uznání žalobou
uplatněného nároku žalovaným dle ustanovení § 153a odst. 3 OSŘ. Výjimky z projednání věci
v přítomnosti účastníků řízení nejsou v OSŘ upraveny souhrnně jedním ustanovením, objevují se
na různých místech, jak v úpravě řízení před nalézacím soudem, tak v řízení odvolacím i
dovolacím.219 Podle Jarušky Stavinohové je však projednání věci samé bez nařízeného jednání
spíše výjimečné, zpravidla předseda senátu k projednání věci samé jednání nařídí.220
K jednání předvolá nejen účastníky řízení, nýbrž i další osoby, zejména zástupce účastníků
řízení, vedlejší účastníky a jejich zástupce či státního zástupce, vstoupil-li do řízení. Dále jsou na
jednání předvoláni svědci, popřípadě znalci, tlumočníci a další osoby, kterým soud uložil určitou
povinnost při dokazování.221
Osoby předseda senátu předvolává k projednání věci samé podle ustanovení § 51 OSŘ,
nejčastěji v elektronické či listinné podobě. Předvolat je však může dle citovaného ustanovení i
telefonicky.222 Speciální úprava předvolání některých osob (například vojáků v činné službě či
osob ve výkonu trestu odnětí svobody) je obsažena v ustanovení § 19 jednacího řádu. Dle tohoto
ustanovení se kupříkladu osoba ve výkonu trestu odnětí svobody předvolává prostřednictvím
příslušného orgánu Vězeňské služby.223
Právo být předvolán k nařízenému jednání patří mezi základní procesní práva účastníka
řízení.224 Pokud soud účastníka k nařízenému jednání nepředvolá, může se jednat o důvod
přípustnosti žaloby pro zmatečnost dle ustanovení § 229 odst. 3 OSŘ či o vadu řízení, jež může
mít za následek i zrušení rozhodnutí ve věci. Vadu řízení lze v určitých případech zhojit, a to
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například tím, že je účastník následně seznámen s protokolem (či záznamem z jednání) a je mu
dána možnost vyjádřit se k provedeným důkazům.225
S ohledem na klíčový procesní princip, jímž je rozhodnutí při jediném nařízeném jednání,
je třeba k prvnímu jednání předvolat všechny osoby, které pomohou objasnit skutkový stav věci.
Z tohoto důvodu je třeba při předvolávání opravdu pečlivě zvažovat, které konkrétní osoby
k jednání předvolat.226

5.2 Obsah předvolání k jednání
Jak již bylo výše uvedeno, osoby soud předvolává podle ustanovení § 51 OSŘ, dle kterého
by mělo, není-li stanoveno v konkrétní případě jinak, předvolání obsahovat:
•

označení, v jaké věci se má předvolaná osoba dostavit,

•

předmět a místo úkonu soudu,

•

dobu zahájení úkonu (popřípadě předpokládanou dobu trvání úkonu),

•

důvod předvolání,

•

povinnost předvolané osoby při úkonu.

Bude-li jednání prováděno s využitím videokonferenčního zařízení, soud osobu vyrozumí o době
a místě, na které je předvolána.227 Podle ustanovení § 115 odst. 1 OSŘ nařizuje jednání předseda
senátu, ten však může úkol delegovat na svého asistenta, popřípadě čekatele či vyššího soudního
úředníka. Pro předvolání lze užít oficiální kancelářské vzory vydávané Ministerstvem
spravedlnosti. 228
Obsahem předvolání je v prvé řadě označení věci, k jejímuž projednání je jednání nařízeno.
V písemnosti je označen žalobce, žalovaný a dále předmět řízení. Následně je výrazně napsáno,
že se v dané věci nařizuje jednání na konkrétní den a konkrétní hodinu. Vybrat vhodný termín
prvního jednání je klíčové, neboť nejlépe při něm by mělo být ve věci rozhodnuto. Jak uvádí
Jaroslav Bureš, první jednání může trvat i několik dnů (přičemž pokud je to možné, mělo by se
jednat o dny po sobě jdoucí). Déle většinou trvá jednání u skutkově složitých sporů, u nichž je
třeba provádět rozsáhlé dokazování.229 Soudce by tedy měl vždy důkladně provést přípravu
jednání a s ohledem na konkrétní okolnosti případně rovnou nařídit první jednání na více dnů.
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Vzhledem k tomu, že s koncem prvního jednání ve věci dochází ke koncentraci řízení dle
ustanovení § 118b OSŘ, nemělo by být jednání přerušováno či odročováno libovolně, nýbrž by
k němu mělo docházet pouze v mimořádných případech a vždy za splnění stanovených
podmínek.230 Soudce by měl respektovat mimořádnost institutu přerušení i odročení jednání a
neměl by svévolně vybírat, kdy bude řízení zkoncentrováno.231 Koncentrací řízení se však budu
detailněji zabývat níže, na tomto místě jsem se pouze snažila akcentovat, že by se soudy měly
snažit nařizovat jednání s cílem na něm rozhodnout či ve složitějších sporech předem nařídit první
jednání rovnou na několik dnů. Souhlasím v této věci s Jakubem Celerýnem, dle nějž je třeba,
zejména u jednoduchých sporů, apelovat na soudy, „aby řízení vedly tím způsobem, že bude při
prvním jednání (z časového hlediska) zkoncentrováno a současně též ukončeno rozhodnutím, bez
nutnosti odročování.“232
Před předvoláním jednotlivých osob k jednání je žádoucí sestavit předběžný časový
harmonogram.233 Lze-li očekávat, že bude při jednání prováděno rozsáhlé dokazování, při kterém
bude vyslýcháno několik svědků, není vhodné předvolat všechny svědky na začátek jednání.
Mohlo by se totiž stát, že by svědci po zahájení jednání čekali na výslech před jednací síní i několik
hodin. Vhodnějším postupem je s ohledem na konkrétní okolnosti předvolat svědka na určitý čas
dle časového harmonogramu, a to vždy s ohledem na předpokládaný průběh jednání a délku
jednotlivých procesních úkonů.234 Také je vhodné brát ohledy na předvolávané osoby a
nenařizovat jednání například na brzké ranní hodiny v případech, kdy musí předvolaná osoba
absolvovat dlouhou cestu z místa svého bydliště (či sídla) k příslušnému soudu.235
Pod informací ohledně začátku jednání je uvedeno, u kterého soudu a v které jednací síni
se jednání koná, a to takovým způsobem, aby o místě nemohly vzniknout pochybnosti. Je-li nutné
jednání přesunout do jiné jednací síně, soud musí na změnu jednací síně vhodným způsobem
upozornit.236
Dále je v předvolání uveden důvod předvolání a povinnosti předvolaného při jednání. V
předvolání je tedy uvedeno, že je daná osoba předvolána například jako svědek, znalec či účastník
řízení. Jedná-li se o výslech svědka, předvolání obsahuje informace o tom, že je osoba povinna
dostavit se v určenou dobu k soudu, přičemž při jednání bude vyslechnuta jako svědek dle
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ustanovení § 126 OSŘ, při výslechu má povinnost vypovědět pravdu a nic nezamlčovat a svou
výpověď může odepřít pouze z důvodů stanovených zákonem.
V předvolání je osoba upozorněna na následky nedostavení se bez včasné omluvy
k jednání. Dále je obsahem předvolání i informace o tom, že si má daná osoba k jednání přinést
své předvolání a svůj občanský průkaz či jiný doklad totožnosti.237
V předvolání účastníka k jednání je taktéž uvedeno poučení o koncentraci řízení dle
ustanovení § 118b OSŘ, tedy o tom, že může v projednávané věci uvádět rozhodné skutečnosti o
věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení prvního jednání ve věci.238

5.3 Doručení předvolání k jednání
Je-li účastník zastoupen, doručuje se předvolání k jednání dle ustanovení § 50b odst. 1 OSŘ
pouze jeho zástupci, přičemž je rozhodující, zda je účastník zastoupen na základě plné moci pro
celé řízení, či pouze pro jeho určitou část.239 Jedná-li se o zastoupení na základě plné moci pouze
pro určité úkony, je možné doručovat písemnosti zástupci pouze tehdy, když k tomu plná moc
opravňuje.240 Je-li účastník zastoupen na základě plné moci pro celé řízení, předvolání k jednání
se doručuje, není-li stanoveno jinak, pouze jeho zástupci.241 Zástupce by následně měl účastníka
o nařízeném jednání informovat.242 Zastoupený účastník je oprávněn se rozhodnout, zdali se
jednání osobně zúčastní či nikoliv. V určitých případech však bude třeba předvolat i zastoupeného
účastníka243, a to především tehdy, má-li být prováděn důkaz jeho výslechem dle ustanovení § 131
OSŘ.244 Dle Jaromíra Jirsy je rovněž vhodné předvolat účastníka i tehdy, lze-li předpokládat, že
bude vyneseno rozhodnutí ve věci samé.245
Co se týká samotného doručování předvolání k jednání, OSŘ upřednostňuje doručování
v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta. Není-li
možné předvolání k jednání doručit do datové schránky, může jej soud doručit na žádost adresáta
na elektronickou adresu. V ostatních případech je možné předvolání k jednání doručit
prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení nebo jeho zástupce.246 V praxi často dochází
k doručování předvolání v listinné podobě, a to na adresu předvolaného pro doručování, nejčastěji
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prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb. Dle Jaromíra Jirsy se dříve běžně předvolání
doručovalo jako jiná písemnost podle ustanovení § 50 OSŘ, v současné době je však
upřednostňováno doručování do vlastních rukou s možností náhradního doručení ve smyslu
ustanovení § 49 OSŘ.247 Doklad o doručení je třeba vždy založit do spisu. Při doručování je dobré
pamatovat i na to, že není-li adresát zastižen, je předvolání uloženo a připraveno k vyzvednutí po
dobu 10 dnů, a to v provozovně provozovatele poštovních služeb či u soudu, doručuje-li písemnost
soudní doručovatel. Je tedy vhodné předvolání doručovat s dostatečným časovým předstihem před
nařízeným jednáním.248
Osoby lze k jednání předvolat i telefonicky, přičemž tento způsob předvolání využívá soud
především v případech, kdy před jednáním není ve spisu založen doklad o doručení předvolání. O
telefonickém rozhovoru s předvolávanou osobou se vyhotoví záznam, který se následně založí do
spisu.249
Další možností je předvolání osob k jednání ústně. Takto jsou osoby předvolány k jednání
například při přípravném jednání, přičemž i v takovém případě soud vyhotoví o předvolání
záznam, jenž se stane součástí spisu.250
Předvolání by mělo být účastníkům doručeno tak, aby měli dostatek času k přípravě. Dle
ustanovení § 115 odst. 2 OSŘ by mělo k doručení předvolání dojít nejméně 10 dnů přede dnem,
kdy se má jednání konat. Vzhledem k tomu, že uvedená lhůta je lhůtou pořádkovou, její
nedodržení není vadou řízení. Jinak tomu však je v případě, má-li být vydán rozsudek pro
zmeškání podle ustanovení § 153b OSŘ. Tehdy je desetidenní lhůta k přípravě lhůtou zákonnou a
při jejím nedodržení nemůže být rozsudek vydán.251
Desetidenní lhůta k přípravě nemusí být dodržena ve věcech skutkově jednoduchých s
„relativně nevýznamným předmětem“252 a tehdy, je-li nařízeno a provedeno přípravné jednání či
je-li jednání ve věci odročeno.253 V ostatních případech by mělo docházet k nedodržení lhůty spíše
výjimečně.
Není-li lhůta k přípravě dodržena, měl by soudce účastníkům při jednání sdělit, z jakého
důvodu se tak stalo. Dále by se měl účastníků zeptat, zdali se zkrácením lhůty souhlasí a
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nezastoupenému účastníku by měl soudce taktéž stručně vysvětlit, jaké důsledky pro něj udělení
souhlasu bude mít.254
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6. Průběh jednání
6.1 Úvod do zkoumané problematiky
„Každé jednání u soudu je do jisté míry představení, jde při něm o lidské osudy a jeho
aktéři v čele se soudcem předem nikdy netuší, co se v jednací síni odehraje.“255 Pro výsledek řízení
je klíčový postup soudce. Při jednání může působit na účastníky a vést je ke smírnému vyřešení
sporu, nesprávným vedením jednání však může zapříčinit i vznik dalších navazujících sporů.256
Dle ustanovení § 117 odst. 1 OSŘ vede jednání předseda senátu. Vést jednání, znamená
zejména jednání „moderovat, technicky zajistit jeho zdárný a důstojný průběh, dohlédnout na
pořádek v jednací síni, ochránit osoby přítomné při jednání“257 a činit další vhodné kroky za
účelem úplného, spravedlivého a rychlého projednání a rozhodnutí věci. Spravedlivým je takové
soudní řízení, které probíhá v souladu s veškerými základními procesními principy a zásadami.
Soudy poskytují právní ochranu jednotlivým fyzickým i právnickým osobám. Právo na soudní
ochranu ovšem „neznamená, že jednotlivci je zaručováno přímo a bezprostředně právo na
rozhodnutí, odpovídající skutečným hmotněprávním poměrům, ale je mu zajišťováno právo na
spravedlivé civilní soudní řízení, v němž se uplatňují všechny účinné záruky správného soudního
rozhodování.“258
Soudce musí při jednání postupovat v souladu s procesními principy a také s procesními
předpisy, které upravují průběh jednání, jakož i jednotlivá práva a povinnosti soudu i účastníků
řízení. Procesní předpisy nicméně neupravují veškeré situace, které mohou při jednání mezi
soudem a účastníky řízení nastat. Karel Svoboda hovoří o tom, že jednání je „do jisté míry
neformálním procesem, během něhož musí soud jednotně a obratem reagovat na řadu podnětů“.259
Na podněty reaguje zejména přijímáním vhodných opatření, například může osobě rušící průběh
jednání uložit pořádkovou pokutu či ji vykázat z jednací síně.260 Dále mezi opatření, která soudce
při jednání činí, patří i poskytování poučování účastníkům o jejich procesních právech a
povinnostech či protokolace průběhu jednání.261
Ve věcech příslušejících senátu činí vhodná opatření v souladu s ustanovením § 117 odst.
1 OSŘ předseda senátu. Nesouhlasí-li někdo s opatřením předsedy senátu, které učinil při jednání,
může žádat, aby rozhodl dle odst. 3 citovaného ustanovení senát. Senát rozhoduje po krátké
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poradě262 rozhodnutím ve formě usnesení, proti kterému není odvolání přípustné.263 Lze doplnit,
že takto může přezkoumat například i rozhodnutí o vykázání osoby z jednací síně či rozhodnutí o
vyloučení veřejnosti.
Samotný průběh jednání je graficky znázorněn níže264 a jeho jednotlivé fáze jsou detailněji
popsány v následujících podkapitolách.

Činnost před
zahájením jednání

Poučení účastníků
podle § 118b odst. 1
OSŘ, případně podle
§ 118a či § 119a odst.
1 OSŘ

Ukončení dokazování,
Závěrečné řeči
účastníků

Zahájení jednání
Přednes procesních
stanovisek účastníků a
pokus o smírné
vyřešení sporu

Dokazování

Prerušení či odročení
jednání za účelem
vyhlášení rozsudku

Zahájení jednání ve
věci samé
Přednes žaloby a
vyjádření k žalobě

Seznámení účastníků
s výsledky přípravy
jednání a inventura
skutkových tvrzení

Vyhlášení rozsudku

6.2 Činnost před zahájením jednání
Zahájení jednání předcházejí určité úkony, a to především úkony organizační povahy. Dle
Jaroslava Bureše jejich „kvalitní a profesionálně promyšlené provedení předurčuje úroveň
samotného jednání.“265
Dle ustanovení § 10 jednacího řádu musí být před zahájením jednání na dveřích příslušné
jednací síně vyvěšen seznam věcí, v nichž je nařízeno na týž den jednání nebo v nichž má být
vyhlášen rozsudek. V seznamu je vždy uvedena spisová značka, jméno, příjmení a akademické
tituly členů senátu, jakož i jména a příjmení účastníků řízení a doba začátku jednání.
V příslušné jednací síni jsou před zahájením jednání na místech určených pro členy senátu
a zapisovatele viditelně umístěny štítky uvádějící jména, příjmení a akademické tituly soudců a
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přísedících, kteří danou věc projednají, jakož i jména a příjmení zapisovatele. Tyto štítky jsou
ponechány v jednací síni po celou dobu jednání.266
Před zahájením jednání vyvolá zapisovatel dle ustanovení § 11 odst. 1 jednacího řádu přede
dveřmi jednací síně hlasitě a srozumitelně věc, která bude projednána. Taktéž předběžně zjistí,
zdali se dostavily všechny předvolané osoby a vyzve je ke vstupu do jednací síně. V praxi se ovšem
mnohdy stává, že zapisovatel není v jednací síni přítomen, v takovém případě je vyvolání věci
nahrazeno vhodným technickým zařízením, které obsluhuje předseda senátu přímo z jednací
síně.267
Před vyvoláním věci není přípustné, aby se v jednací síni kromě soudních osob nacházel
někdo další.268 Tento požadavek má zabránit případným pochybnostem o nepodjatosti soudních
osob a je taktéž předpokladem pro nezávislé a nestranné projednání sporu.269
Po vyvolání věci do jednací síně vstupují předvolané osoby, popřípadě osoby, které se
k jednání dostavily jako veřejnost. Do jednací síně by (kromě žen a příslušníků ozbrojených sborů
ve službě) nikdo neměl vstupovat s pokrývkou hlavy.270 Předseda senátu osoby v jednací síni
přivítá a vyzve účastníky řízení, jejich zástupce a další přítomné osoby, aby zaujali v jednací síni
pro ně vyhrazené místo.271
Po příchodu předvolaných osob předseda senátu zjistí jejich totožnost, a to z dokladu
totožnosti, jehož číslo si současně s osobními údaji dané osoby zaznamená. U advokáta si předseda
senátu zaznamená číslo průkazu, jenž mu byl vystaven Českou advokátní komorou a také
informaci o tom, zda se k jednání dostavil advokát osobně nebo je zastoupen advokátním
koncipientem či jinou osobou.272
V ustanovení § 117 odst. 1 OSŘ bylo do 1. 1. 2001 uvedeno, že předseda senátu činí vhodná
opatření za účelem splnění účelu jednání a zdárného provedení důkazů, přičemž v citovaném
ustanovení byla stanovena i povinnost předsedy senátu dbát o to, aby svědci, kteří prozatím nebyli
vyslechnuti, nebyli přítomni při jednání.273 V současné době není v OSŘ otázka přítomnosti
prozatím nevyslechnutých svědků v jednací síni upravena. Danou otázkou se však zabýval
Nejvyšší soud, který dospěl k závěru, že „je ponecháno na předsedovi senátu, aby podle okolností
případu v každé jednotlivé věci posoudil, jaké opatření ve vztahu k přítomnosti dosud
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nevyslechnutých svědků při jednání zvolí, tedy zda učiní opatření, aby nebyli (nemohli být) až do
svého výslechu při jednání přítomni, nebo zda jim v přítomnosti při jednání nezabrání.“274
Předseda senátu je tedy oprávněn zvolit s ohledem na konkrétní okolnosti vhodné opatření,
přičemž zvolené opatření by měl vždy uvést v protokolu o jednání.275
V této fázi před zahájením samotného jednání může být také udělen případný souhlas
s uskutečňováním obrazových či zvukových přenosů a pořizování obrazových záznamů, přičemž
i opatření v této věci musí být obsaženo v protokolu, neboť důslednou protokolací lze předejít
případným sporům v budoucnu.276
Před zahájením jednání soud rovněž zkoumá, zda jsou splněny podmínky řízení, tedy
podmínky pro to, aby mohla být daná věc projednána a rozhodnuta. Alena Winterová o
podmínkách řízení hovoří jako o „předpokladech přípustnosti vydání meritorního rozhodnutí ve
věci“.277 Soud zpravidla tyto podmínky zkoumá ve fázi přípravy jednání, dle ustanovení § 103
OSŘ má však povinnost sledovat je po celou dobu řízení. Zjišťuje, zda je dána jeho pravomoc a
příslušnost (věcná, funkční a místní), přičemž místní příslušnost může soud zkoumat (až na
výjimky) pouze do okamžiku, než začne jednat o věci samé.278 Dále se zabývá tím, zda rozhodnutí
věci nebrání překážka věci pravomocně rozhodnuté (tzv. rei iudicatae) či překážka věci již
zahájené (tzv. překážka litispendence). V neposlední řadě zkoumá, zda lze vést řízení s osobami,
jež jsou jeho účastníky (zda mají způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost,
popřípadě, zda jejich zástupci jsou oprávněni za ně jednat).279 Zjistí-li soud, že nejsou dány
podmínky k zahájení jednání, učiní vhodná opatření. Například je-li před zahájením jednání
zjištěno, že soud není v dané věci věcně příslušný, může soudce jednání odročit (aniž by jej
zahajoval) a věc předložit k rozhodnutí o věcné příslušnosti příslušnému nadřízenému soudu.280
Domnívám se však, že případné nedostatky v podmínkách řízení jsou odhaleny a odstraněny
převážně během přípravy jednání. Mohou se však zajisté objevit i později.
Odročit jednání může soudce před jeho zahájením i tehdy, nedostaví-li se k jednání určitá
osoba, jejíž přítomnosti je třeba. Například se může jednat o předvolaného tlumočníka, znalce či
svědka. Soudce vždy zkoumá, zda byla nepřítomná osoba k jednání řádně předvolána, zdali se
z jednání včas a z důležitého důvodu omluvila, a zda je možné i bez přítomnosti dotyčné osoby
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věc řádně projednat. Dospěje-li k závěru, že bez dotyčné osoby věc řádně projednat nelze, může
jednání odročit a nepřítomnou osobu opakovaně k jednání předvolat.281
Neodstaví-li se k jednání účastník řízení (ani jeho zástupce), může pro ně mít jejich neúčast
různé důsledky. Soud vždy v prvé řadě zjišťuje, zda byl účastník řízení k jednání řádně předvolán.
Zjistí-li, že k jednání účastník nebyl řádně předvolán, jednání vždy odročí (ideálně na konkrétní
termín). Pokud se k jednání nedostaví žádný řádně předvolaný účastník, soud může projednat věc
v jejich nepřítomnosti či může dle ustanovení § 110 OSŘ jednání přerušit. Nedostaví-li se
k jednání jeden z účastníků řízení, lze věc v jeho nepřítomnosti projednat a rozhodnout ve smyslu
ustanovení § 101 odst. 3 OSŘ.282
Je-li však účastníkem, jenž nedorazil k jednání žalovaný a navrhne-li to přítomný žalobce,
může soud rozhodnout rozsudkem pro zmeškání dle ustanovení § 153b OSŘ. Josef Macur
poukazuje na to, že „je vysoce pravděpodobné, že strana, která žádným způsobem tvrzení druhé
procesní stany nezpochybňuje, ač má k tomu všechny možnosti, neučiní žádná skutková tvrzení ani
důkazní návrhy a k nařízenému prvnímu ústnímu soudnímu jednání se nedostaví, nemá ve
skutečnosti žádné argumenty ani důkazy proti správnosti skutkových tvrzení druhé procesní
strany.“283 Rozsudek pro zmeškání je založen na fikci nespornosti tvrzení žalobce o skutkových
okolnostech obsažených v žalobě a lze jej vydat, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem.
Mezi tyto podmínky patří i řádné doručení žaloby a předvolání k jednání do vlastních rukou
žalovaného (a to minimálně deset dnů před jednáním) a poučení žalovaného o následcích
nedostavení se k jednání. Jsou-li uvedené podmínky splněny, soud má možnost (nikoliv
povinnost), rozhodnout rozsudkem pro zmeškání.284 Vydání rozsudku pro zmeškání je tedy
ponecháno pouze na jeho úvaze. 285 V souladu s konstantní judikaturou Ústavního soudu by však
měl k tomuto procesnímu institutu přistupovat uvážlivě a volit jej, „zejména v případech, v nichž
nezájem na straně žalovaného je zřejmý, kdy je žalovaný skutečně nečinný (což vyplývá např. z
obsahu a frekvence již dříve učiněných procesních úkonů) a odmítá se aktivně podílet na soudním
procesu či úmyslně soudní řízení protahuje. Prioritou v soudním řízení musí vždy zůstat ochrana
práv účastníků soudního řízení, kteří na soudním řízení chtějí aktivně participovat.“286 Jedná se o
procesní institut, jenž má především motivovat účastníky řízení, aby se starali o svá práva a v řízení
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postupovali aktivně. 287 Předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání by měl soudce posuzovat
s ohledem na důvod zmeškání žalovaného i jeho dosavadní procesní aktivitu, vždy
s respektováním základních principů civilního procesu.288
V případě, že soud rozhodl rozsudkem pro zmeškání a žalovaný zmeškal jednání
z omluvitelných důvodů, může soudu navrhnout, aby rozsudek zrušil a k projednání věci nařídil
jednání.289 Co lze považovat za omluvitelný důvod posuzuje soudce s přihlédnutím ke konkrétním
okolnostem,290 přičemž „omluvitelným důvodem jsou nejen události mající objektivní povahu, ale
i okolnosti žalovaným zaviněné či jinak způsobené, lze-li je v dané situaci považovat za
omluvitelné (za důvod ospravedlňující zmeškání jednání).“291
V souvislosti s omluvitelným důvodem se dostávám k další situaci, a to k situaci, kdy se
nedostaví k jednání účastník, jenž byl k němu řádně předvolán, a z jednání se včas omluvil.
Společně s omluvou je vhodné soudu zaslat i žádost o odročení jednání, neboť samotná omluva
žádostí o odročení není. Soud v takovém případě posuzuje, zda lze uvedený důvod považovat za
omluvitelný. Pokud soud vyhodnotí omluvu jako řádnou, jednání odročí. V opačném případě soud
jednání neodročí a projednává věc v nepřítomnosti účastníka ve smyslu ustanovení § 101 odst. 3
OSŘ.292
Závěrem lze doplnit, že pokud soud odročí jednání z důvodu neomluvené nepřítomnosti
určité osoby, přítomným účastníkům mohou vzniknout náklady řízení, které by jim jinak
nevznikly.293 V takovém případě je soud oprávněn osobě, která náklady řízení ve smyslu
ustanovení § 147 OSŘ zavinila, uložit povinnost tyto náklady nahradit.294

6.3 Zahájení jednání
6.3.1 Vymezení okamžiku zahájení jednání
Přiměřenou dobu před zahájením jednání by měl být soudce přítomen v jednací síni.
Účastníci řízení, případně další osoby, jsou následně vyzváni ke vstupu do jednací síně a před
samotným zahájením jednání jsou učiněny výše uvedené úkony organizační povahy.295 Po
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provedení nezbytných úkonů nastane okamžik zahájení jednání. Soudce zpravidla pronese
formuli: „Zahajuji tímto dnešní jednání.“, přičemž tímto okamžikem je jednání zahájeno. Od
zahájení jednání je však třeba odlišit okamžik zahájení jednání ve věci samé, jenž zpravidla nastává
o chvíli později.296
V odborné literatuře i v procesních předpisech se lze setkat s pojmem začátek či zahájení
jednání a pojmem zahájení jednání ve věci samé. Pojmem začátek či zahájení jednání je myšlen
výše popsaný okamžik, kdy soudce pronáší, že zahajuje jednání a sděluje přítomným předmět
projednávané věci. Do tohoto okamžiku může žalobce vzít bez omezení žalobu zpět, a to z části i
zcela. Později může žalobce vzít žalobu zpět pouze se souhlasem žalovaného, neboť nesouhlasí-li
žalovaný po zahájení jednání z vážných důvodů se zpětvzetím žaloby, může soudce dle ustanovení
§ 96 odst. 3 OSŘ rozhodnout, že zpětvzetí žaloby není účinné. S rozhodnutím o neúčinnosti
zpětvzetí žaloby se však lze setkat spíše výjimečně.297 Žalovaný či jiný účastník řízení může
vyjádřit svůj nesouhlas se zpětvzetím žaloby, má-li právní, morální, ekonomický či jiný zájem na
tom, aby soud ve věci vydal meritorní rozhodnutí.298 Vždy musí soudu sdělit a doložit, z jakého
důvodu se zpětvzetím žaloby nesouhlasí. Soud následně posuzuje, zdali nesouhlas opodstatňují
opravdu vážné důvody, pro které může rozhodnout o neúčinností zpětvzetí. Přihlíží při tom
k okolnostem konkrétního případu i k povaze žalobou uplatňovaného nároku.299 Dle Nejvyššího
soudu je vážným důvodem, pro který může soud rozhodnout o neúčinnosti zpětvzetí žaloby
například situace, kdy je žalovaný zpětvzetím žaloby ohrožen ve svých oprávněných zájmech,
příkladmo tím, že zastavením řízení v důsledku zpětvzetí žaloby se již nemůže úspěšně domáhat
rozhodnutí o sporném nároku.300 Domnívám se však, že ve sporném řízení dochází k vyjádření
nesouhlasu se zpětvzetím žaloby pouze v mimořádných případech.
Okamžik začátku či zahájení jednání bývá také označován za zahájení jednání „v
technickém smyslu slova“.301 Dle Ústavního soudu, „začátek jednání (což nutno považovat za
synonymum s termínem zahájení jednání) je dán sdělením předmětu projednávané věci soudem,
na což pak navazuje prezentace přítomných osob a procesní poučení.“ 302
Vzhledem k tomu, že okamžik zahájení jednání není v OSŘ přesně definován, může
v praxi probíhat s určitými odchylkami. Například prezentace přítomných osob může probíhat
před formálním zahájením jednání po vstupu přítomných osob do jednací síně či může probíhat
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později, až po okamžiku zahájení jednání. Rovněž samotný průběh jednání v praxi probíhá
s určitými odchylkami, předseda senátu by však měl vždy postupovat tak, aby bylo ve věci
spravedlivě a bez zbytečných průtahů rozhodnuto.303
Níže je prostor věnován možnému průběhu jednání po jeho formálním zahájení a následně
je pozornost v další podkapitole věnována okamžiku zahájení jednání ve věci samé, jenž je
spojován s výzvou předsedy senátu adresovanou žalobci, aby přednesl žalobu či sdělil její obsah.304

6.3.2 Přednes procesních stanovisek
Dle ustanovení § 118 odst. 1 OSŘ by měl předseda senátu po zahájení jednání vyzvat
žalobce, aby přednesl žalobu či sdělil její obsah. Před tímto okamžikem je však prostor pro pokus
o smír mezi účastníky.
Souhlasím s Jaromírem Jirsou, že by měl předseda senátu po zahájení jednání nejprve
vyzvat účastníky k přednesu jejich aktuálních procesních stanovisek. Může se jednat pouze o
stručné proslovy či dokonce o jednoslovné odpovědi na otázku soudce, zdali žalobce trvá na žalobě
a žalovaný na své obraně.305 Předseda senátu může dle procesních stanovisek účastníků upravit
další průběh jednání. Může se pokusit vést účastníky ke smírnému řešení jejich sporu či může tuto
fázi vynechat a zahájit jednání ve věci samé.
Pravidla komunikace soudu s účastníky řízení a dalšími osobami přítomnými v jednací síni
jsou detailně upravena v jednacím řádu. Dle ustanovení § 13 odst. 2 jednacího řádu se k senátu (či
samosoudci) mluví pouze ve stoje. Odůvodňuje-li to však věk nebo zdravotní stav osob, může jim
předseda senátu dovolit, aby při přednesu seděly. Účastníci řízení (či jiné osoby přítomné v jednací
síni) mohou při jednání klást otázky a vyjadřovat se pouze se souhlasem předsedy senátu nebo na
jeho pokyn.306 Účastníci se mohou v průběhu jednání radit o svých stanoviscích se svými zástupci,
zmocněnci či podpůrci, přičemž předseda senátu může za účelem jejich porady jednání na
přiměřenou dobu přerušit.307
V jednací síni se všem osobám starším patnácti let vyká. Osoby mladší patnácti let lze
oslovit pouze jejich osobním jménem, ostatní se vzájemně oslovují „pane-paní-slečno“
s připojením funkce, procesního postavení nebo akademického titulu oslovované osoby. Za
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účelem rozlišení jednotlivých přítomných osob lze při oslovování doplnit i příjmení oslovované
osoby.308

6.3.3 Pokus o smírné vyřešení sporu
Na základě přednesů procesních stanovisek účastníků se soudce může pokusit vyřešit spor
smírnou cestou. O smír mezi účastníky má soud povinnost v souladu s ustanovením § 99 OSŘ
usilovat v průběhu celého řízení, vhodná příležitost však bývá zpravidla na začátku jednání, kdy
ještě nedošlo k obsáhlejším přednesům účastníků, které by potenciálně mohly smírnému řešení
zabránit.309
V odborné literatuře se hovoří o tom, že „i ten nejlepší rozsudek je horší než špatný
smír“.310 Shodně s Ondřejem Přidalem soudím, že institut smíru bývá v praxi mnohdy
podceňován311 a soud při jednání o smírné vyřešení sporu neusiluje, ač je pro pokus o smír
v konkrétní věci příležitost.
Při pokusu o smír by měl předseda senátu v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 OSŘ věc
s účastníky probrat a upozornit je na právní úpravu i judikaturu týkající se dané věci. Následně by
jim měl dle okolností konkrétního případu sdělit, jaké možnosti smírného vyřešení sporu připadají
v úvahu. Shledá-li soud, že je to v konkrétním případě vhodné, měl by též účastníky upozornit na
možnost využití mediace podle zákona o mediaci nebo na možnost využití sociálního poradenství
podle zákona o sociálních službách.312
Mediaci účastníci řízení stále častěji využívají především v rodinných, občanských či
obchodních sporech.313 Dle ustanovení § 2 písm. a) zákona o mediaci se mediací rozumí postup
při řešení konfliktu za účasti nezávislého mediátora či více mediátorů, kteří podporují komunikaci
mezi stranami konfliktu a snaží se jim pomoci dosáhnout smírného řešení uzavřením mediační
dohody upravující jejich práva a povinnosti. Mediace je jedním z tzv. alternativních způsobů
řešení sporu a je založena zejména na dobrovolnosti a nezávaznosti. Strany se mohou dohodnout
na osobě mediátora a mediaci mohou kdykoliv v jejím průběhu svobodně ukončit. Záleží pouze
na nich, jak spolu budou za pomoci mediátora vyjednávat a zda se jim podaří úspěšně spor
vyřešit.314
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Jsem přesvědčena, že by mediace mohla být přínosná například i při řešení sousedských
sporů, neboť by tak mohlo dojít k rychlejšímu vyřešení sporu a lepší vzájemné komunikaci mezi
účastníky. Především by však u tohoto typu sporů mohla mediace zamezit zbytečným dalším
neshodám, ke kterým mnohdy dochází v průběhu dlouhého soudního řízení.315 V Evropě je
mediace nejčastěji využívána například ve Velké Británii či v Nizozemsku316, kde byly
prostřednictvím mediace dříve řešeny především rodinné spory. Čím dál tím častěji tam však
dochází k řešení sporů prostřednictvím mediace i ve sporech pracovních, sousedských či
obchodních.317
Na možnost mediace by měl soudce účastníky upozornit vždy, když to uzná s ohledem na
povahu věci za vhodné. V ostatních případech, ve kterých lze předpokládat, že se strany mezi
sebou dohodnou, usiluje o smír. Za účelem smírného vyřešení sporu může soudce strany seznámit
nejen s hmotněprávní úpravou a relevantní judikaturou, ale i s různými variantami smírného
řešení. Vždy však musí postupovat v souladu s principem rovnosti a nikdy strany nesmí do
smírného řešení sporu nutit, neboť podstatou smíru je dohoda, kterou si účastníci sami uspořádají
svá práva a povinnosti ohledně předmětu řízení.318 Do samotného obsahu dohody soudce nesmí
nikdy zasahovat. Je pouze na účastnících, zdali se rozhodnou spor vyřešit smírnou cestou, a zdali
se rozhodnout zvolit řešení nastíněné soudcem.319
Rozhodnou-li se strany sporu uspořádat své poměry ohledně předmětu řízení dohodou,
může být tato dohoda schválena soudem a mít stejné účinky jako pravomocný rozsudek. Aby se
tak stalo, musí však být splněny následující podmínky.320
Soudní smír musí především připouštět povaha věci. Smír není možné uzavřít ve věcech,
které lze zahájit i bez návrhu ani ve věcech, v nichž soud rozhoduje o osobním stavu. Dále není
možné skončit řízení soudním smírem ve věcech, ve kterých hmotné právo vyřízení věci dohodou
nepřipouští.321
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Účastníci mohou smír uzavřít pouze ohledně práv, se kterými mohou volně disponovat, a
vždy z něj musí být patrno, jak byly vypořádány nároky, jež jsou předmětem řízení.322 V souladu
s principem projednacím a principem dispozičním mohou účastníci uzavřít smír o celém předmětu
řízení, či pouze o jeho základu nebo části.323 Vždy však musí být splněna zákonem stanovená
podmínka, tj. smír musí připouštět povaha konkrétní věci.
Další podmínkou pro to, aby mohl být smír schválen soudem, je jeho soulad s právními
předpisy. Pokud je smír v rozporu s kogentními ustanoveními zákona či zákon obchází, soud
rozhodne usnesením, proti němuž je odvolání přípustné, že smír neschvaluje, a po právní moci
takového usnesení pokračuje v řízení.324
Jsou-li splněny veškeré stanovené podmínky, tj. uzavření smíru připouští povaha věci a
dohoda neodporuje právním předpisům, soud rozhodne o schválení smíru usnesením. Proti tomuto
usnesení odvolání není přípustné. Obsahem odůvodnění usnesení je stručný popis předmětu řízení,
dále jsou v něm uvedena zjištění soudu a prohlášení o tom, že účastníci o předmětu řízení uzavřeli
smír, jehož obsah není v rozporu s právními předpisy, a byl soudem schválen. Schválený smír je
následně pro účastníky závazný a tvoří překážku věci pravomocně rozhodnuté ve smyslu
ustanovení § 159a odst. 4 OSŘ.325
Uzavřou-li účastníci smír při jednání, předseda senátu jeho znění řádně zaprotokoluje.
Přílohou protokolu o jednání následně bude i plné znění uzavřeného smíru.326 Vzhledem k tomu,
že schválením smíru řízení skončí, mělo by být vždy rozhodnuto také o nákladech řízení.
Nedohodnou-li se účastníci řízení o této otázce jinak, soud náhradu nákladů řízení ani jednomu
z účastníků nepřizná.327
O smíru lze hovořit jako o institutu, jenž stojí na hranici mezi hmotným a procesním
právem. Dohoda účastníků ohledně předmětu řízení má totiž významné jak hmotněprávní, tak
procesní následky. K oběma následkům nicméně dochází pouze tehdy, dojde-li ke schválení smíru
soudem, přičemž, jak uvádí Karel Svoboda, následek hmotněprávní je podmíněn následkem
procesním, neboť není-li smír schválen, k dohodě účastníků se nepřihlíží.328
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Jsem přesvědčena, že by měl předseda senátu využít každé příležitosti a usilovat o smír
mezi účastníky. Podaří-li se totiž dosáhnou dohody o předmětu řízení, jsou v souladu s principem
hospodárnosti šetřeny náklady řízení a žádný z účastníků zpravidla neodchází z jednací síně
s pocitem křivdy. Takové skončení věci je proto žádoucí například v obchodních či sousedských
sporech, v nichž spolu účastníci zamýšlejí komunikovat či spolupracovat i v budoucnu.329

6.4 Zahájení jednání ve věci samé
6.4.1 Vymezení okamžiku zahájení jednání ve věci samé
Nepodaří-li se vyřešit spor smírnou cestou či nepřeruší-li předseda senátu za účelem
pokusu o smír jednání, zahájí jednání ve věci samé. Do tohoto okamžiku může soud zkoumat dle
ustanovení § 105 OSŘ místní příslušnost. Případnou místní nepříslušnost však soud zpravidla
vysloví mnohem dříve, již na samém začátku řízení, ještě před nařízením jednání. Vysloví-li soud
usnesením, že není ve věci místně příslušný, po právní moci tohoto usnesení postoupí věc
příslušnému soudu, popřípadě ji předloží za stanovených podmínek k rozhodnutí o místní
příslušnosti Nejvyššímu soudu.330
Okamžik zahájení jednání ve věci samé bývá spojován s výzvou předsedy senátu
adresovanou žalobci, aby přednesl žalobu či sdělil její obsah. Pokud není žalobce u jednání
přítomen, je jednání ve věci zahájeno čtením žaloby soudem.331
Jak již bylo výše uvedeno, okamžik zahájení jednání ani jeho samotný průběh není
v procesních předpisech přesně stanoven, může se tedy v praxi také stát, že okamžik zahájení
jednání splyne s okamžikem zahájení jednání ve věci samé. Soudce v takovém případě nepožádá
účastníky o sdělení jejich aktuálních procesních stanovisek ani se nepokusí o smír mezi stranami
sporu, pouze po úkonech organizační povahy prohlásí, že zahajuje jednání a vyzve žalobce
k přednesu žaloby či sdělení jejího obsahu.332

6.4.2 Přednes žaloby
Na základě výzvy předsedy senátu žalobce přednese svou žalobu (tj. přečte znění žaloby)
či sdělí její obsah (tj. vlastními slovy sdělí obsah žaloby, především čeho se domáhá a z jakých
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důvodů tak činí).333 V praxi žalobce zpravidla celou žalobu při jednání nečte, ale pouze odkazuje
na její písemné vyhotovení.334
Žalobce může současně uvést i nové skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich
prokázání, a to vždy, nebylo-li nařízeno a provedeno přípravné jednání dle ustanovení § 114c OSŘ.
Byla-li totiž provedena příprava jednání podle ustanovení § 114c OSŘ, z důvodu koncentrace
řízení dle ustanovení § 118b odst. 1 OSŘ již soud nesmí k nově tvrzeným skutečnostem a
označeným důkazům přihlédnout.
Při přednesu může žalobce uvést i další údaje či může činit jiné procesní úkony.335 Nemělo
by ovšem docházet k nečekaným situacím. Například by soudce neměl zjistit až v jednací síni při
přednesu žalobce, že žaloba trpí nedostatky. Případné nedostatky by totiž měly být odstraněny
v souladu s procesními předpisy, principem hospodárnosti a principem předvídatelnosti již ve fázi
přípravy jednání. Důsledné provedení přípravy je pro zdárný průběh jednání skutečně klíčové. Jeli příprava jednání provedena řádně, případné vady jsou odstraněny, účastníci jsou seznámeni
s podáními protistrany a věc lze zpravidla projednat bez zbytečných průtahů.336
Ukáže-li se po zahájení jednání ve věci samé, že žalobce nevylíčil všechny rozhodné
skutečnosti, popřípadě je uvedl neúplně či je-li zjištěno, že účastník dosud nenavrhl všechny
důkazy potřebné k prokázání všech sporných tvrzení, poučí jej předseda senátu dle ustanovení §
118a odst. 1 až 3 OSŘ, aby svá tvrzení doplnil a důkazy bez zbytečného odkladu označil.337
Je-li v konkrétní věci více žalobců, předseda senátu určí, v jakém pořadí budou jednotliví
žalobci hovořit. Jak již bylo výše uvedeno, pokud není žalobce ani jeho zástupce v jednací síni
přítomen, předseda senátu žalobu přečte či uzná-li s ohledem na rozsah žaloby i povahu
projednávané věci za vhodné, pouze sdělí přítomným její obsah.338
Veškeré úkony, jež byly od zahájení jednání učiněny, musí být soudem řádně
zaprotokolovány. Při protokolaci musí soudce uvést, zda žalobce přednesl žalobu, sdělil její obsah
či pouze odkázal na písemné vyhotovení podání. Dále musí být v protokolu o jednání zachyceny i
další vyjádření či procesní úkony žalobce. Není-li žalobce ani jeho zástupce při jednání přítomen,
měl by protokol o jednání obsahovat i údaj o tom, zda soudce přednesl přítomným žalobu nebo
sdělil její obsah.339
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6.4.3 Vyjádření žalovaného k žalobě
Po přednesu žalobce vyzve předseda senátu žalovaného, aby přednesl své vyjádření ve věci
či sdělil jeho obsah. I žalovaný však může stejně jako žalobce pouze odkázat na své písemné
vyjádření ve věci.340
Obsahem vyjádření žalovaného by mělo být sdělení jeho stanoviska ke skutkové stránce
projednávané věci. Ve vyjádření by měl vylíčit veškeré rozhodující skutečnosti, na kterých zakládá
svoji obranu proti žalobě, a dále by měl též označit důkazy k prokázání svých tvrzení.341
Soud zpravidla žalovaného vyzývá k vyjádření k žalobě již v rámci přípravy jednání, a to
především výzvou dle ustanovení § 114a odst. 2 písm. a) OSŘ, kterou žalovaného vyzve, aby se
ve věci písemně vyjádřil a aby předložil soudu listinné důkazy, jichž se dovolává. Není-li této
výzvě řádně a včas vyhověno či vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda
senátu za stanovených podmínek zaslat žalovanému tzv. kvalifikovanou výzvu k vyjádření dle
ustanovení § 114b OSŘ, přičemž nereaguje-li žalovaný ani na tuto výzvu a jsou-li splněny další
podmínky, může být ve věci vydán rozsudek pro uznání, aniž by bylo k projednání věci nařízeno
jednání.342
Vyjádření žalovaného k žalobě zpravidla tvoří obsah spisu. Může se však stát, že ve věci,
která se na základě žaloby jevila jednoduchou, soudce žalovaného v rámci přípravy jednání
k vyjádření k žalobě nevyzval. V takovém případě má žalovaný možnost vyjádřit se k žalobě až
při jednání. Nebezpečím v takovém případě je, že se věc může na základě vyjádření žalovaného
značně zkomplikovat, načež může dojít k odročení jednání a k neočekávanému prodloužení celého
řízení ve věci. Souhlasím proto s Jaromírem Jirsou, že by měl předseda senátu v souladu
s principem hospodárnosti a principem předvídatelnosti vyzývat žalovaného k vyjádření
především během přípravy jednání.343
Předseda senátu by měl vést žalovaného, aby uvedl, které ze skutečností považuje za
nesporné, které považuje za sporné, a z jakého důvodu tak činí. Na základě tohoto sdělení může
následně předseda senátu činit další kroky v řízení, zejména dle ustanovení § 118 odst. 2 OSŘ
provést inventuru skutkových tvrzení a sdělit účastníkům, které z navržených důkazů budou
k prokázání sporných skutečností při jednání provedeny.344
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Pokud je zřejmé, že žalovaný neví, co má být obsahem jeho vyjádření a není v řízení
zastoupen advokátem nebo notářem v rámci jeho oprávnění stanoveného zvláštními předpisy,
může jej předseda senátu v souladu s ustanovením § 118a odst. 4 OSŘ poučit o jeho procesních
právech a povinnostech.
Nebylo-li ve věci provedeno přípravné jednání dle ustanovení § 114c OSŘ, může žalovaný,
stejně jako žalobce, uvádět nové skutečnosti o věci samé, označovat nové důkazy či činit jiné
procesní úkony. Stejně jako žalobce i žalovaného soud poučí dle ustanovení § 118a odst. 1 až 3,
ukáže-li se jeho vyjádření neúplným či zjistí-li předseda senátu, že žalovaný dosud nenavrhl
důkazy potřebné k prokázání sporných tvrzení.345
Je-li v řízení více žalovaných, předseda senátu určí, v jakém pořadí budou jednotliví
žalovaní hovořit.346 Co se týká protokolace, platí vše výše uvedené, přednes vyjádření je třeba
řádně zaprotokolovat, a to i tehdy, není-li žalovaný ani jeho zástupce v jednací síni přítomen a
předseda senátu vyjádření k žalobě čte či stručně uvádí jeho obsah.347

6.5 Sdělení výsledků přípravy jednání
Po přednesu žaloby a vyjádření žalovaného k žalobě předseda senátu sdělí výsledky
přípravy jednání.348 V praxi se lze setkat i s takovým postupem, že soudce sdělí přítomným
výsledky přípravy jednání ještě před samotným zahájením jednání ve věci samé a až následně
vyzývá žalobce k přednesu žaloby.349 Soudím však, že je zpravidla vhodnější, jsou-li sděleny
výsledky přípravy jednání v souladu s ustanovením § 118 odst. 2 OSŘ až po přednesu žaloby a
vyjádření k žalobě, neboť takovýto postup soudci umožní reagovat na aktuální procesní stanoviska
stran sporu a akcentovat především relevantní výsledky přípravy jednání.
Soudce účastníkům zpravidla nesděluje veškeré výsledky přípravy jednání, obvykle
vynechá kroky, které provedl při přípravě jednání po formální stránce, tj. nesděluje účastníkům,
že vyzval žalobce, aby odstranil vady v žalobě, že zkoumal splnění podmínek řízení či že rozhodl
o osvobození od soudních poplatků. Výsledky přípravy jednání po formální stránce sděluje pouze
tehdy, mají-li význam pro další průběh jednání.350
Pozornost je věnována především výsledkům přípravy jednání po stránce materiální.
Sdělovány jsou všechny významné okolnosti, jako například přistoupení dalšího účastníka do
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řízení, rozhodnutí o změně žaloby či informace o důkazech navržených účastníky, které soud sám
opatřil v rámci přípravy jednání.351
V souladu s principem předvídatelnosti by měl soudce účastníkům sdělit, proč činil v řízení
konkrétní úkony či co způsobilo případné průtahy v řízení.352 Informovanost účastníků může mít
vliv na další průběh řízení, a rovněž i na důvěru účastníků v soudní rozhodování. Pokud soudce na
jednání není řádně připraven a účastníkům nedokáže vysvětlit, proč se jeho úvahy při přípravě
jednání ubírali určitým směrem, zbytečně ztěžuje účastníkům orientaci v řízení a jeho nedůsledný
postup mnohdy vede k podávání námitek o nepředvídatelnosti postupu soudu a soudního
rozhodování.353
OSŘ dříve upravovalo pouze povinnost sdělit účastníkům výsledky přípravy jednání.
Novela OSŘ provedená zákonem č. 59/2005 Sb. zavedla soudci s účinností ke dni 1. dubna 2005
další povinnost, a to povinnost provést tzv. inventuru skutkových tvrzení. Citovaná novela
konkrétně zavedla do ustanovení § 118 odst. 2 OSŘ povinnost sdělit účastníkům, která jejich
právně významná skutková tvrzení lze považovat za shodná, která zůstala sporná, a které z dosud
navržených důkazů budou provedeny, popřípadě které důkazy budou provedeny, přestože je sami
účastníci nenavrhli.354
Soudce by měl inventuru skutkových tvrzení provést již v rámci přípravy jednání a při
jednání pouze na základě aktuálních procesních stanovisek stran případně upravit svůj připravený
přehled sporných a nesporných skutkových tvrzení.355 Výše uvedená úprava OSŘ posílila princip
předvídatelnosti a přiměla soudce, aby s účastníky řádně probral, v čem spatřují podstatu sporu.356
Doplnění této povinnosti do OSŘ kvituji a jsem přesvědčena, že v mnohých případech může
sdělení výsledků přípravy jednání současně s inventurou skutkových tvrzení usnadnit další průběh
jednání a účastníkům pomoci pochopit pro ně mnohdy nesrozumitelné soudní řízení.
Vzhledem k tomu, že by měla být věc rozhodnuta v souladu s ustanovením § 114a odst. 1
OSŘ zpravidla při jediném jednání, je řádná inventura skutkových tvrzení skutečně klíčová a má
zásadní vliv na další průběh řízení. Pokud soud neprovede inventuru sporných a nesporých
skutečností důsledně, může dojít k tomu, že následně provádí dokazování nekoncentrovaně,
nepředvídatelně a nadbytečně.357
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Za účelem řádného provedení dokazování, které by mělo být předvídatelné a přehledné,
předseda senátu účastníkům v prvé řadě sdělí, která jejich skutková tvrzení lze považovat za
shodná. Podle ustanovení § 120 odst. 3 OSŘ může soud vzít nesporné skutečnosti za svá skutková
zjištění a nemusí je dokazovat. Jedná se zejména o skutečnosti, které tvrdí shodně obě strany sporu.
Dle Petra Lavického se však rovněž může jednat i o skutečnosti, které jedna strana sporu tvrdí a
druhá strana nepopírá, neboť v takovém případě se uplatní poznatek, že „pokud protistrananavzdory protichůdnému zájmu-určité tvrzení nepopřela, přestože tak učinit mohla, lze takové
tvrzení považovat za pravdivé.“358
Mezi procesualisty ovšem nepanuje shoda nad tím, zda lze opravdu za nesporné považovat
i skutečnosti, které druhá strana sporu nepopřela ani výslovně neprohlásila za nesporné.359
Ladislav Derka uvádí shodně s Petrem Lavickým, že není co dokazovat, pokud účastník tvrzení
protistrany nijak nezpochybnil a domnívá se, že dokazování je v takovém případě nadbytečné.360
Odlišný názor zastává Lenka Mikulcová, dle které nelze tvrzení účastníka, k němuž se protistrana
nijak nevyjádří, považovat za nesporné, a nelze tedy v takovém případě upustit od dokazování.361
Fikce pravdivosti shodných skutkových tvrzení dle ní nemá oporu v zákoně a je nepřípustná ve
smyslu čl. 2 odst. 3 a čl. 90 Ústavy.362 Shodně s Lenkou Mikulcovou hovoří o nemožnosti převzít
tvrzení, jež nebylo popřeno protistranou i František Ištvánek363 a Jaromír Jirsa364, který odkazuje
na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, dle kterého lze postupovat ve smyslu ustanovení § 120
odst. 3 OSŘ pouze tehdy, prohlásí-li účastník výslovně, že činí určitou skutečnost nespornou.365
Na základě výše uvedeného se domnívám, že je žádoucí, aby se soudce výslovně zeptal
účastníků, zdali určitou skutečnost považují za nespornou. Přestože nespornou skutečnost není
třeba prokazovat, soudce se může rozhodnout, že ji za své skutkové zjištění nepřevezme a provede
i ohledně takové skutečnosti dokazování. Účastníkům by měl vždy sdělit, z jakého důvodu se
rozhodl takto postupovat, přičemž by měl rovněž uvést jaké důkazy budou při jednání
provedeny.366 K prokazování nesporných skutečností by však mělo docházet pouze výjimečně, a
to tehdy, příčí-li se shodná tvrzení účastníků realitě, spravedlnosti či dobrým mravům.367
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Dále předseda senátu uvede, které rozhodující skutečnosti účastníků se liší a v čem spatřuje
podstatu sporu, jakož i to, co bude předmětem dokazování a jaké důkazy budou k prokázání
sporných skutečností provedeny.368 Účastníkům by měl předseda senátu rovněž sdělit, které
navržené důkazy provedeny nebudou. Může se jednat například o důkaz, který byl navržen
k prokázání skutečnosti, která se později ukázala nespornou či důkaz, který je již nadbytečný,
neboť k prokázání sporné skutečnosti budou provedeny jiné důkazy.369
Rozhodl-li se předseda senátu dle ustanovení § 120 odst. 2 OSŘ provést i jiné než účastníky
navrhované důkazy, sdělí účastníkům informace o tom, které důkazy a z jakého důvodu se rozhodl
při dokazování provést. Při provádění jiných než účastníky navrhovaných důkazů, musí však být
vždy splněn zákonem stanovený předpoklad (tj. skutečnosti, které mají být prokázány musí
vyplývat z obsahu spisu) a rovněž respektován princip rovnosti účastníků i princip projednací,
který ovládá sporné řízení. Soud tedy nemůže vyhledávat důkazy za účastníka ani do sporu vnášet
skutečnosti, které nevyplývají z obsahu spisu ani z výsledků dosavadního průběhu řízení.370
Ke sdělení soudu o nesporných a sporných skutečnostech, jakož i k důkazům, které budou
k prokázání sporných skutečností provedeny, mají účastníci právo vyjádřit se. Mohou uvést, v čem
spatřují podstatu sporu či výslovně prohlásit, že určitou skutečnost považují za nespornou. Dále se
také mohou vyjádřit k tomu, jakými důkazy by měly být sporné skutečnosti následně
dokazovány.371
Vše výše uvedené by mělo být obsaženo v protokolu o jednání372, přičemž by v něm
nemělo chybět ani poučení ze strany soudu o koncentraci řízení.373

6.6 Dokazování
6.6.1 Obecný výklad
Sdělí-li předseda senátu výsledky přípravy jednání a řádně provede inventuru skutkových
tvrzení, může zahájit další fázi jednání, kterou je dokazování. Jedná se o klíčovou fázi jednání, o
které se též hovoří jako o „páteři civilního procesu“.374 Jaromír Jirsa dokazování označuje za
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„korunu souzení“375 a Jaruška Stavinohová uvádí, že se jedná o hlavní činnost soudu v nalézacím
řízení.376
Dokazování v procesním smyslu lze vymezit jako postup soudu a účastníků upravený
procesním právem „směřující k utvoření potřebných skutkových poznatků o rozhodných
skutečnostech.“377 Tyto potřebné skutkové poznatky o rozhodných skutečnostech soud získává
prostřednictvím důkazních prostředků, kterými jsou veškeré prostředky, jimiž lze zjistit stav věci,
přičemž jejich demonstrativní výčet je obsažen v ustanovení § 125 OSŘ. Lze je dělit na přímé (tj.
ty které soudu přímo umožňují poznat určitou skutečnost) a nepřímé (tj. ty které soudu podávají
zprávy o skutečnostech pouze zprostředkovaně).378
Poznatky získané procesním dokazováním, tj. důkazy v procesním smyslu, lze rovněž dělit
na přímé (tj. ty, u nichž platnost teze vyplývá přímo z argumentu; přímo potvrzují či vyvracejí
určitou skutečnost) a nepřímé (tj. ty, u nichž je třeba k prokázání či vyvrácení určité skutečnosti
další myšlenkové operace).379 V procesních předpisech se lze setkat s termínem „důkaz“ nejen ve
smyslu podání důkazu o určité skutečnosti, nýbrž i ve smyslu důkazního prostředku, a to např.
v ustanovení § 79 odst. 1 OSŘ.380
Soud musí své rozhodování vždy opřít o určité poznatky vztahující se ke konkrétní
rozhodované věci. Jedná se o poznatky právní (tzv. quaestio iuris), tj. znalost objektivního práva,
kterou soudce získává především studiem. A dále poznatky skutkové (tzv. quaestio facti), tj.
znalost konkrétních individuálních okolností, kterou soud získává právě procesním
dokazováním,381 jehož účelem je „dobrat se pokud možno pravdivých poznatků o rozhodujících
skutečnostech, jejichž poznání poslouží soudu jako podklad pro spravedlivé, správné a zákonné
rozhodnutí.“382
Předmětem dokazování jsou veškeré skutečnosti, které mají význam pro rozhodnutí soudu,
vyjma skutečností, které dle ustanovení § 121 OSŘ není třeba dokazovat. Mezi skutečnosti, které
není třeba dokazovat patří skutečnosti obecně známé (tzv. notoriety), a dále skutečnosti známé
soudu z jeho činnosti (o nich zpravidla existuje soudní spis) a právní předpisy uveřejněné nebo
oznámené ve Sbírce zákonů České republiky.383
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Skutečnostmi, které jsou významné pro rozhodnutí soudu, a které jsou předmětem
dokazování jsou zejména skutečnosti, které tvrdí sami účastníci řízení mající ve sporném řízení
povinnost tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti.384 Dále mají rovněž povinnost
k prokázání svých tvrzení označit důkazy, přičemž soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů
provede.385 Ve sporném řízení je v souladu s principem projednacím úkolem účastníků, aby tvrdili
rozhodné skutečnosti a obstarali důkazy k jejich prokázání. Každý z účastníků uplatňuje v řízení
protichůdné zájmy, přičemž každý z nich je odpovědný za dostatečné objasnění skutkového
stavu.386
K tomu, aby byl účastník v řízení úspěšný, musí unést tzv. břemeno tvrzení (uvést veškeré
rozhodující skutečnosti) i tzv. břemeno důkazní (prokázat veškeré tvrzené skutečnosti). Dle
Ústavního soudu princip projednací vymezuje důkazní břemeno jako „procesní odpovědnost za
výsledek řízení, které stíhá toho z účastníků, v jehož zájmu je, aby soud uznal tvrzenou skutečnost
za prokázanou“.387
Obecně lze konstatovat, že důkazní břemeno ohledně určitých skutečností tíží toho
účastníka, který z existence skutečností „vyvozuje pro sebe příznivé právní důsledky a který
existenci těchto skutečností také tvrdí“.388 Ve sporném řízení musí unést uvedená břemena
primárně žalobce, nicméně lze se setkat i s výjimkami v podobě tzv. obráceného důkazního
břemene389, a to například v diskriminačních390 či v některých medicínských sporech.391 Přestože
procesní břemena tíží především žalobce, i žalovaný má v určitých situacích uvedené povinnosti,
a to například tehdy, uplatňuje-li námitku započtení či námitku promlčení.392
Smyslem důkazního břemene je umožnit soudu vydat meritorní rozhodnutí i tehdy, kdy
nebyla určitá skutečnost (významná pro rozhodnutí sporu) prokázána. 393 Stav, kdy není po
provedeném dokazování a hodnocení důkazů objasněna skutečnost, s níž hmotné právo spojuje
určité právní následky, je označován jako non liquet.394 V takové situaci je i po provedeném
dokazování skutkový stav nejasný a soud nemůže určit, zda na něj lze aplikovat konkrétní právní

384

§ 101 odst. 1 písm. a) OSŘ.
§ 120 odst. 1 OSŘ.
386
LAVICKÝ, Petr In: LAVICKÝ, Petr a kol., op. cit. sub 76, s. 582-583.
387
Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2015, sp. zn. II. ÚS 385/15.
388
JIRSA, Jaromír. K § 120 [ASPI]. In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. sub 318.
389
Ibid.
390
Srov. nález Ústavního soudu ze dne 8. října 2015, sp. zn. III. ÚS 880/15; a § 133a OSŘ.
391
Srov. nález Ústavního soudu ze dne 9. května 2018, sp. zn. IV. ÚS 14/17.
392
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2010, sp. zn. 23 Cdo 1494/2008; a obdobně usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 27. listopadu 2019, sp. zn. 32 Cdo 2224/2019; či rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2013, sp.
zn. 23 Cdo 1108/2012.
393
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2013, sp. zn. 23 Cdo 1108/2012.
394
LAVICKÝ, Petr In: LAVICKÝ, Petr a kol., op. cit. sub 76, s. 589.
385

58

normu. Soud však musí i v takové situaci rozhodnout, přičemž vydat meritorní rozhodnutí mu
umožňují právě pravidla důkazního břemene, která určují, kdo v daném řízení ponese nepříznivé
následky toho, že určitá skutečnost nebyla prokázána.395 Jak uvádí Petr Lavický, „rozhodnutí
soudu se v takovém případě nezakládá na volném hodnocení důkazů, ale na pravidlech důkazního
břemene.“396
Mezi procesní břemena lze kromě povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní zařadit i
povinnost pravdivosti, která sice není v procesních předpisech výslovně stanovena, ale její
porušení se projeví při volném hodnocení důkazů soudem, a pro účastníka může mít za následek i
neúspěch v řízení.397
Důkazy k prokázání svých tvrzení musí účastník označit tak, aby bylo zřejmé, jaká
skutečnost má být konkrétním důkazem prokázána, přičemž listiny nebo věci, které má účastník u
sebe, je povinen předložit soudu.398 Soud se rozhoduje, které z důkazních návrhů účastníků při
jednání provede, a které nikoliv.399 Nevyhoví především důkazním návrhům, které jsou
nadbytečné, nezákonné, pro posouzení věci nevýznamné či učiněné pouze za účelem prodloužení
soudního řízení.400 Pokud se soud rozhodne důkazní návrh účastníka zamítnout, musí své
rozhodnutí vždy odpovídajícím způsobem odůvodnit, neboť neučiní-li tak, stává se jeho postup
nepřezkoumatelným a je v rozporu s čl. 2 odst. 2 LZPS.401
Nevypořádá-li se soud žádným způsobem s důkazními návrhy účastníků, zatíží své
rozhodnutí vadami spočívajícími v porušení obecných procesních principů, a to zejména dílčích
principů práva na spravedlivý proces. 402 K porušení práva na spravedlivý proces ovšem nedojde
v každém případě opomenutí důkazu.403 Dle judikatury Ústavního soudu totiž lze pochybení soudu
akceptovat ve výjimečných situacích, v nichž důkazní návrhy účastníků nemají k projednávané
věci žádnou relevanci, a „nemohou vést k objasnění skutečností a otázek podstatných pro dané
řízení, resp. mohou být dokonce i výrazem „zdržovací“ procesní taktiky.“404
Jak již bylo uvedeno v podkapitole věnující se fázi předcházející dokazování, soud
účastníkům před zahájením dokazování sdělí, které z dosud navržených důkazů budou provedeny,
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popř. zdali budou provedeny i jiné než účastníky navržené důkazy, které vyplývají z obsahu spisu
a jsou potřebné pro zjištění skutkového stavu.405 Následně zahájí dokazování, při kterém dodržuje
veškerá pravidla upravená procesními předpisy a také dbá o tom, aby byl celý průběh dokazování
řádně zachycen v protokolu o jednání.406

6.6.2 Provádění důkazů
V souladu s ustanovením § 122 odst. 1 OSŘ provádí soud dokazování při jednání, přičemž
především je to soud prvního stupně, který důkazy provádí. Za podmínek stanovených zákonem
jej však může provádět i soud vyššího stupně.407
Výsledkem provádění důkazů a jejich hodnocení jsou skutková zjištění. „Z uvedeného
plyne a contrario závěr, že skutková zjištění může činit toliko ten soud, který důkaz provedl“.408
Z tohoto důvodu se odvolací soud nemůže odchýlit od hodnocení důkazů soudem prvního stupně,
aniž by je sám zopakoval.409 Zopakovat důkazy může odvolací soud například tehdy, má-li za to,
že je možné na základě dokazování dospět k jinému skutkovému zjištění, než které učinil soud
prvního stupně či tehdy, neučinil-li soud prvního stupně z provedených důkazů žádná skutková
zjištění.410
Jednání i celý průběh dokazování řídí předseda senátu. Dle ustanovení § 117 odst. 2 OSŘ
však mohou ve věcech příslušejících senátu provádět dílčí úkony při dokazování i jednotliví
členové senátu, a to za předpokladu, že jim k tomu dá předseda senátu souhlas.
Účastníci mají právo v souladu s principem kontradiktornosti a principem rovnosti se
k jednotlivým návrhům i provedeným důkazům vyjádřit.411 Tomuto procesnímu právu účastníků
odpovídá povinnost soudu vytvořit jim prostor k vyjádření i k uplatnění případných námitek.
Pakliže tak soud neučiní, zatíží své rozhodnutí vadami spočívajícími v porušení základních
principů civilního procesu.412
Zpravidla provádí dokazování při jednání soud, který o věci rozhoduje. Z tohoto pravidla
jsou však připuštěny určité výjimky. Jednou z nich je provádění důkazu dožádaným soudem.413
Na dožádání provede jiný soud určitý důkaz, který by příslušný soud mohl provést pouze
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s obtížemi či se zvýšenými, neúčelnými náklady anebo který v jeho obvodu provést nelze.414
Účastníci mají právo být u dožádaného soudu při provádění důkazu přítomni, jakož i právo vyjádřit
se k veškerým provedeným důkazům.415 O provedení důkazu žádá procesní soud písemně
dožádaný soud, přičemž v přípisu uvede veškeré údaje potřebné k řádnému provedení úkonu. Máli být dožádaným soudem vyslýchána určitá osoba, procesní soud v přípisu rovněž uvede konkrétní
otázky, které mají být vyslýchaným osobám kladeny, jakož i další významné skutečnosti.416
Důkazy by však měl provádět dožádaný soud pouze v mimořádných případech. Jak uvádí
Jaromír Jirsa, samotná skutečnost, že některý svědek, znalec či účastník bydlí ve vzdálenějším
okresu, není automaticky důvodem k tomu, aby procesní soud požádal o provedení jejich výslechu
jiný soud.417 Soudce by měl vždy pečlivě zvažovat, zdali určitý důkaz provede sám (i přes zvýšené
náklady) či o jeho provedení požádá jiný soud. Mnohdy je totiž pro kvalitu skutkových zjištění
vhodnější, provede-li dokazování procesní soud, neboť „reakce vyslýchaného, jeho mimika,
použité výrazové prostředky, gesta - to jsou všechno nepřenositelné poznatky, které vytvářejí
celkový obraz o věrohodnosti důkazu (..) a hrají značnou roli při volném hodnocení důkazů.“418
Další výjimkou je provádění důkazů předsedou senátu mimo jednání, k němuž dochází
pouze ve výjimečných případech. Provádět důkaz mimo budovu soudu může předseda senátu
například tehdy, je-li třeba provést důkaz výslechem svědka či účastníka řízení, který je
hospitalizován v nemocnici, či který je ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě.419
Provádění důkazu mimo budovu soudu je vždy vhodné s dostatečným předstihem organizačně
zajistit. Je-li například osoba hospitalizována v nemocnici, je žádoucí s ošetřujícími lékaři probrat,
zdali je daná osoba s ohledem na její zdravotní stav výslechu schopna. Je-li osoba ve výkonu trestu
odnětí svobody, soud s příslušnou věznicí předjedná, v jaké výslechové místnosti, a kdy bude
výslech dané osoby proveden. Rovněž však lze i osobu, která je ve výkonu trestu odnětí svobody,
vyslechnout přímo u soudu při jednání.420 Soudce vždy zkoumá, zdali je provedení důkazu mimo
jednání účelné.421 Pokud shledá, že ano, o provedení důkazu mimo budovu soudu vyrozumí
účastníky a všechny, jejichž přítomnosti je třeba. V senátních věcech provádí důkaz mimo jednání
pouze předseda senátu, kterého senát k tomuto úkonu pověřil. Důkazy mimo jednání však mohou
provádět i asistenti soudce, justiční čekatelé či vyšší soudní úředníci.422
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Přestože se účastníci účastnili dokazování mimo budovu soudu či dokazování, které
prováděl dožádaný soud, procesní soud je povinen jim při jednání sdělit výsledky předchozího
dokazování. Dále je rovněž povinen uvést, z jakého důvodu nebyl důkaz proveden procesním
soudem při jednání.423
Za další výjimku z pravidla, že se dokazování provádí při jednání, lze považovat
dokazování s využitím videokonferenčního zařízení, které lze využít na návrh účastníka či tehdy,
je-li to účelné. S využitím videokonferenčního zařízení lze zprostředkovat přítomnost účastníka
nebo tlumočníka na jednání, jakož i provést výslech svědka, znalce nebo účastníka. 424 Postup
soudu při využití videokonferenčního zařízení je upraven v ustanovení § 102a OSŘ, které bylo
začleněno do OSŘ novelou provedenou zákonem č. 296/2017 Sb., s účinností k 30. září 2017.
Využití videokonferenčního zařízení může celé řízení zrychlit a zefektivnit, přičemž jej lze využít
jak při dožádání, tak při provádění důkazu mimo budovu soudu.425 Využívá-li soud
videokonferenční zařízení, vždy pořizuje zvukový a obrazový záznam. Průběh úkonu však může
současně zaznamenat i do protokolu.426 V souladu s procesními předpisy předseda senátu před
zahájením dokazování s využitím videokonference poučí osobu, které se úkon týká, o procesních
právech a povinnostech, jakož i o způsobu, jakým bude konkrétní úkon proveden.427
Videokonference je užitečným nástrojem nejen na úrovni vnitrostátní, nýbrž i na úrovni
mezinárodní, jenž lze využít například při přeshraničním dokazování.428 Pokud je v řízení třeba
obstarat či provést určitý důkaz nacházející se v zahraničí, soudce postupuje dle příslušných norem
mezinárodního práva soukromého. Důkazy provedené před cizím orgánem jsou dle ustanovení §
107 ZMPS účinné, jsou-li v souladu s českým právem. Před ustanoveními ZMPS má však přednost
mezinárodní smlouva, která může stanovit při provádění důkazů odlišný postup.429
Výjimkou z pravidla, že se dokazování provádí při jednání, je i ohledání předmětu, který
nelze dopravit k soudu. V takovém případě soud provádí ohledání na místě, přičemž k němu
předvolá účastníky i veškeré další osoby, které se předvolávají k jednání.430 Ohledání spočívá
v tom, že soudce sám vnímá svými smysly skutečnosti, které mají význam pro rozhodnutí.
Předmětem ohledání může být vše, co je možné vnímat smysly, přičemž se nemusí jednat pouze o
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zrakový vjem, ale například i o vnímání čichem či hmatem. Například se soudce může
v sousedském sporu na místě sám přesvědčit o zápachu, který proniká na určitý pozemek či
hmatem se může přesvědčit o stavu či vlastnostech věci, která je předmětem ohledání. Ohledání
na místě může provést dožádaný soud či předseda senátu, přičemž k němu může být předvolán i
znalec, který na základě výsledků ohledání vypracuje znalecký posudek.431
S ohledem na výše uvedené lze shrnout, že provádění důkazů mimo jednání může být
prováděno pouze výjimečně, vždy v souladu s procesními předpisy a základními principy
civilního procesu, a za předpokladu, že je to v konkrétním případě účelné.432
Co se týká samotného provádění důkazů při jednání, „postup při dokazování a pořadí,
v jakém budou jednotlivé důkazy prováděny, určuje předseda senátu v závislosti na povaze věci,
s cílem, aby hned na počátku dokazování byly soustředěně provedeny takové důkazy, které nejlépe
osvětlí skutkový děj.“433
Za důkaz mohou dle ustanovení § 125 OSŘ sloužit veškeré prostředky, kterými lze zjistit
stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a
právnických osob, veřejné i soukromé listiny, ohledání či výslech účastníků řízení. Způsob
provedení uvedených důkazů je upraven procesními předpisy. U důkazů, u nichž není způsob
jejich provedení předepsán, jej určí soud.434 Výčet důkazních prostředků v OSŘ je pouze
demonstrativní, lze tedy použít i další neupravené důkazní prostředky, dle judikatury i takové,
které tuzemské právo vůbec nezná.435 Toto pojetí odpovídá principu volného hodnocení důkazů,
neboť jak uvádí Alena Winterová „soud musí volně zhodnotit, jaké poznatky z provedeného
důkazního prostředku a s jakou mírou hodnověrnosti získal.“436
Výslech svědka je upraven v ustanovení § 126 OSŘ. Svědek má povinnost dostavit se na
předvolání k soudu a vypovídat jako svědek o skutečnostech, které vnímal vlastními smysly.
Svědkem může být i osoba omezená ve svéprávnosti, neboť podstatné je především to, zdali je
osoba schopna určitou skutečnost vnímat a soudu následně o ní vypovídat.437 Výslech svědků lze
považovat dle Jaromíra Jirsy za nejnáročnější část dokazování, neboť při něm hraje významnou
roli „lidský prvek“. Soudce při něm vnímá jednání i výraz přítomných osob, jakož i věrohodnost
jednotlivých svědeckých výpovědí.438 Pokud soud zjistí okolnosti, jež mohou ovlivnit svědkovu
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věrohodnost, neznamená to automaticky jeho nezpůsobilost svědčit. Soud však k těmto
okolnostem přihlédne při hodnocení svědkovy výpovědi.439 Svědek může výpověď odepřít tehdy,
pokud by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým, přičemž o důvodnosti
odepření výpovědi v konkrétním případě rozhoduje soud.440
Samotný výslech svědka začíná tím, že soud zjistí svědkovu totožnost a okolnosti, které
mohou mít vliv na jeho věrohodnost. Následně svědka poučí o významu svědecké výpovědi, jakož
i o jeho právech a povinnostech a trestních následcích křivé výpovědi.441 Dále by se měl též svědka
zeptat, zdali je mu známo, co je předmětem sporu. Pokud svědkovi předmět sporu znám není,
soudce by mu měl stručně popsat, k jaké sporné skutečnosti bude vypovídat.442 Ve druhé části
výslechu předseda senátu svědka vyzve, aby vylíčil vše, co ví o předmětu výslechu. Následně
může svědkovi klást otázky předseda senátu, členové senátu, účastníci i znalec.443 Předseda senátu
dohlíží na to, aby nebyly svědkovi kladeny otázky s předmětem výslechu nesouvisející, otázky
naznačující odpověď (tzv. otázky sugestivní), otázky zavádějící (tzv. otázky kapciózní) ani otázky
klamavé.444 Pokud se o výpovědi svědka nepořizuje záznam, v protokolu o jednání musí být vždy
uvedeny důvody, pro které nebyla otázka předsedou senátu připuštěna.445
Pokud závisí rozhodnutí věci na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí,
soud si vyžádá dle ustanovení § 127 OSŘ u orgánu veřejné moci odborné vyjádření. Pokud však
pro složitost posuzované otázky není odborné vyjádření postačující či má-li soud o jeho správnosti
pochybnost, ustanoví znalce.446 Znalci zpravidla uloží, aby ve stanovené lhůtě podal soudu
znalecký posudek písemně a následně jej při jednání vyslechne. V odůvodněných případech však
může od výslechu znalce při jednání upustit. Umožňuje-li to povaha posuzované otázky, může
soud rovněž upustit od zpracování znaleckého posudku písemně a znalci pouze uložit, aby podal
znalecký posudek ústně při jednání. Znalecký posudek musí být v takovém případě řádně uveden
v protokolu o jednání a musí obsahovat veškeré zákonem stanovené náležitosti.447 Zpracování
písemného znaleckého posudku není třeba například v řízení, ve kterém je uplatňován nárok na
náhradu škody způsobené trestným činem a k posouzení otázky je ustanoven znalec, který již podal
písemný znalecký posudek v trestním řízení. V takovém případě může soud v civilním řízení
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znalce při jednání vyslechnout ke znaleckému posudku, který již podal písemně v trestním
řízení.448
Postup soudu při výslechu znalce při jednání není v procesních předpisech přesně stanoven.
Soud tedy po zjištění totožnosti znalce postupuje s ohledem na okolnosti konkrétního případu
přiměřeně dle ustanovení § 126 odst. 2 a 3 OSŘ, které upravuje postup soudu při výslechu
svědků.449 Soudce by měl být vždy na výslech znalce řádně připraven, neboť jak uvádí Jaromír
Jirsa, znalci mají mnohdy tendenci odpovídat na otázku „ze svého odborného pohledu, bez
souvislosti s tím, k čemu jsou vyslýcháni“.450 Soudce by proto měl být připraven znalce případně
při jednání nasměrovat tak, aby podal odpověď na konkrétní spornou otázku451 či vysvětlil určité
nejasné či neúplné údaje obsažené v písemně zpracovaném posudku.452
Písemný znalecký posudek, jenž byl zpracován v jiném soudním řízení, lze ve sporném
řízení použít a provést jako listinný důkaz.453 Lze doplnit, že jako důkaz listinou se provádí i
odborné vyjádření orgánu veřejné moci, které si soud vyžádal dle ustanovení § 127 odst. 1 OSŘ
k posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí.
Listinné důkazy jsou dle Jaromíra Jirsy nejméně náročné na provedení. 454 Způsob jejich
provedení je stanoven v ustanovení § 129 OSŘ, dle kterého lze důkaz listinou provést třemi
způsoby. Předseda senátu může listinu nebo její část při jednání přečíst či může sdělit její obsah.
Je-li to postačující, může listinu pouze předložit účastníkům k nahlédnutí.455 V praxi předseda
senátu nejčastěji provádí důkaz listinou druhým uvedeným způsobem, tj. sdělí účastníkům její
obsah.456 Čtení listiny při jednání zpravidla není nutné, neboť účastníci bývají seznámeni
s obsahem listiny tvořící součást soudního spisu. Může se však stát, že účastníkovi obsah listiny
znám není. Z tohoto důvodu by se měl předseda senátu vždy účastníků nejprve zeptat, zdali jim je
obsah listiny znám a následně vybrat vhodný způsob jejího provedení. 457 V souladu s principem
předvídatelnosti by rovněž měl vždy účastníkům sdělit, k jakému tvrzení je konkrétní důkaz
proveden.458
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V protokolu o jednání by mělo být vždy řádně uvedeno, jakým způsobem soud důkaz
listinou provedl.459 Po provedení každého listinného důkazu by se soud měl zeptat účastníků, zdali
namítají pravost či věcnou správnost konkrétní listiny, přičemž případné námitky účastníků by
měly být vždy řádně uvedeny v protokolu o jednání.460
Dalším důkazním prostředkem je ohledání. Ohledání předmětu, který lze dopravit k soudu
se provede dle ustanovení § 130 odst. 1 OSŘ při jednání. Způsob, jakož i výsledek ohledání musí
být obsažen v protokolu o jednání, přičemž k němu lze přiložit i fotografie, nákresy či jiné
záznamy ohledávaného předmětu.461
Důkaz výslechem účastníků je upraven v ustanovení § 131 OSŘ. Jedná se o podpůrný
důkazní prostředek, který může soud nařídit pouze tehdy, jestliže nelze dokazovanou skutečnost
prokázat jiným způsobem a jestliže s tím souhlasí účastník, který má být vyslechnut. Při výslechu
by účastníci neměli uvádět nová skutková tvrzení, neboť „důkaz výslechem účastníka nemá
přinášet nové skutečnosti, ale má jimi být prokazována pravdivost již učiněných skutkových
přednesů“.462
Před samotným výslechem, který probíhá obdobně jako výslech svědka463, soud účastníka
poučí o tom, že má povinnost vypovídat pravdu a nic nezamlčovat. 464 Na rozdíl od svědka však
nenese za neúplnou či nepravdivou výpověď trestní odpovědnost.465
Závěrem lze uvést, že jako účastníka soud vyslechne i fyzickou osobu, která je členem
statutárního orgánu právnické osoby, jež je účastníkem řízení,466 a dle ustanovení § 126a OSŘ i
fyzickou osobu, která má vypovídat o okolnostech týkajících se právnické osoby, jež nastaly
v době, kdy byla členem jejího statutárního orgánu. O výslechu bývalého člena statutárního orgánu
Jaromír Jirsa hovoří jako o zvláštním „hybridu“ mezi výslechem účastníka a výslechem svědka,
neboť jej lze dle citovaného ustanovení vyslechnout i bez jeho souhlasu a i tehdy, kdy lze
dokazovanou skutečnost prokázat jinak.467

6.6.3 Hodnocení důkazů
Důkazy jakožto výsledky získané procesním dokazováním soud hodnotí v souladu
s principem volného hodnocení důkazů, a to v souladu s ustanovením § 132 OSŘ každý důkaz
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jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti, přičemž přitom přihlíží ke všemu, co
vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.
Dle judikatury se hodnocením důkazů „rozumí myšlenková činnost soudu, kterou je
provedeným důkazům přisuzována hodnota závažnosti (důležitosti) pro rozhodnutí, hodnota
zákonnosti, hodnota pravdivosti, popřípadě věrohodnosti. Při hodnocení důkazů z hlediska jejich
závažnosti (důležitosti) soud určuje, jaký význam mají jednotlivé důkazy pro jeho rozhodnutí a zda
o ně může opřít svá skutková zjištění.“468 Při hodnocení důkazů z hlediska jejich zákonnosti soud
zkoumá, zda byly získány a provedeny v souladu se zákonem a při hodnocení důkazů z hlediska
jejich pravdivosti soud určuje, zdali lze s ohledem na vše, co vyšlo v řízení najevo, důkazy
považovat za pravdivé.469 Následně si soud vytvoří závěr o pravdivosti či nepravdivosti tvrzených
skutečností, přičemž při jeho vytváření přihlíží nejen k výsledkům procesního dokazování, ale i
k jednání účastníků v průběhu řízení či ke skutečnostem obecně známým.470
Pokud soud provedl důkaz výpovědí svědka, hodnotí „věrohodnost výpovědi nejen z toho,
jaký má svědek vztah k účastníkům řízení a k projednávané věci, ale též s přihlédnutím k tomu,
jaká je jeho rozumová a duševní úroveň, ke způsobu reprodukce skutečností, o nichž vypovídá, a k
chování při výslechu (přesvědčivost, jistota, plynulost výpovědi, ochota odpovídat na otázky
apod.).“471 Dále přihlíží i k poznatkům, které získal na základě hodnocení jiných důkazů. Zkoumá,
zdali je důkaz výpovědí svědka v souladu s jinými důkazy a následně si vytváří závěr o pravdivosti
či nepravdivosti prokazovaných skutečností.472 Závěr o pravdivosti či nepravdivosti důkazů nesmí
představovat akt libovůle soudu, nýbrž musí být vždy „výsledkem logického myšlenkového
postupu vycházejícího z posouzení objektivních skutečností vnějšího světa (skutkových okolností)
zjištěných v konkrétní projednávané věci, jako kupříkladu z rozporů ve výpovědi svědka, jakož i z
rozporů mezi výpovědí svědka (jejím obsahem) a jinými provedenými důkazy“.473
Při hodnocení znaleckého posudku soud dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu hodnotí
zejména jeho přesvědčivost, logické odůvodnění jeho závěrů a rovněž soulad s ostatními
provedenými důkazy.474 Dále hodnotí i úplnost znaleckého posudku ve vztahu k zadání a zkoumá,
zdali znalec přihlédl ke všem skutečnostem, s nimiž se měl vypořádat. Soudu však nepřísluší
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hodnotit věcnou správnost odborných závěrů znalce. 475 Pokud má pochybnost o věcné správnosti
znaleckého posudku či je-li posudek nejasný nebo neúplný, měl by proto postupovat dle
ustanovení § 127 odst. 2 OSŘ a nejprve požádat znalce o vysvětlení, případně nechat znalecký
posudek přezkoumat jiným znalcem.476 Vzhledem k tomu, že soudu nepřísluší přezkoumávat
odborné závěry znalce, je dle Jaromíra Jirsy ve vztahu ke znaleckému posudku částečně prolomen
princip volného hodnocení důkazů.477
U listinných důkazů soudce hodnotí zejména jejich přesvědčivost a pravost, 478 přičemž je
ovlivněn tím, zdali byla v řízení zpochybněna pravost či věcná správnost konkrétní listiny, a dále
tím, zdali se jedná o soukromou, nebo veřejnou listinu. U veřejných listin, které obsahují nařízení
nebo prohlášení orgánu, je soud oprávněn hodnotit pouze jejich pravost, neboť dle ustanovení §
134 OSŘ se věcná správnost veřejných listin presumuje. U soukromých listin může soud zkoumat
nejen pravost listiny, nýbrž i správnost jejího obsahu.479
V souladu s principem volného hodnocení důkazů soud hodnotí i důkaz výslechem
účastníka řízení480 a další provedené důkazy, přičemž je důležité zmínit, že je povinností soudu
vždy hodnotit skutečně všechny provedené důkazy. V případě, že by soud takto nepostupoval,
porušil by principy spravedlivého procesu a zatížil své rozhodnutí vadou.481
K porušení práva na spravedlivý proces rovněž dochází tehdy, pokud soud „očividně a
neodůvodněně vybočí ze zákonných standardů dokazování, nebo jestliže hodnocení důkazů a tomu
přijaté skutkové závěry jsou výrazem zjevného faktického omylu či logického excesu (vnitřního
rozporu), případně jsou založeny na zcela neúplném (nedostatečném) dokazování.“482 Přestože má
tedy soud při hodnocení důkazů určitou volnost, nikdy nesmí postupovat zcela svévolně, v rozporu
s pravidly logického myšlení či v rozporu s procesními předpisy a základními principy.483
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6.7 Poučení účastníků a koncentrace řízení
6.7.1 Poučení podle § 118a OSŘ
Ustanovení § 118a do OSŘ zavedla tzv. velká novela OSŘ, provedená zákonem č. 30/2000
Sb. (dále jen „tzv. velká novela OSŘ“), jejímž cílem bylo zejména precizovat postup soudu při
jednání a jeho přípravě, posílit odpovědnost účastníků za výsledek řízení a celé řízení před soudem
urychlit. Za účelem posílení principu předvídatelnosti soudního rozhodování bylo do OSŘ vloženo
ustanovení § 118a OSŘ upravující poučovací povinnost soudu. 484
Dalo by se říci, že se jedná o konkretizaci ustanovení § 5 OSŘ, ve kterém je stanovena
povinnost soudu poskytovat účastníkům v řízení poučení o jejich procesních právech a
povinnostech.485
Pokud se účastník nedostaví k jednání, soud není povinen mu potřebná poučení dle
ustanovení § 118a OSŘ poskytovat jinak ani nemá povinnost z tohoto důvodu jednání
odročovat.486
Smyslem ustanovení § 118a OSŘ je, „aby účastníkovi nebyla zamítnuta žaloba proto, že
neunesl břemeno tvrzení, aniž byl poučen, že takové břemeno má, a že účastníku nelze zamítnout
žalobu, protože neunesl důkazní břemeno, aniž by byl poučen, že takové břemeno má.“487
Konkrétně ustanovení upravuje poučovací povinnost soudu ve čtyřech situacích:
•

pokud účastník nevylíčil všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti či je
vylíčil neúplně (tj. účastník nedostatečně plní svoji povinnost tvrzení dle ustanovení
§ 101 odst. 1 písm. a) OSŘ),

•

pokud lze věc po právní stránce posoudit jinak než podle právního názoru
účastníka,

•

pokud účastník nenavrhl důkazy potřebné k prokázání všech svých sporných
tvrzení (tj. účastník nedostatečně plní svoji důkazní povinnost dle ustanovení § 101
odst. 1 písm. b) OSŘ),

•

pokud účastník, který není zastoupen advokátem či notářem potřebuje poučit o
svých jiných procesních právech a povinnostech (tj. obecné procesní poučení).488
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Důležité je zmínit, že vzhledem k tomu, že je sporné řízení ovládáno principem
projednacím, soud v řízení „projednává ta skutková tvrzení, která účastníci učinili, a takto
vymezený stav nemůže z vlastní iniciativy doplňovat či měnit.“489 Pokud nastane jedna z výše
uvedených situací, soudce účastníku poskytne náležité poučení. Například jej vyzve, aby uvedl
další skutková tvrzení či označil další důkazy k prokázání svých tvrzení, a rovněž jej upozorní na
následky nesplnění této výzvy.490 Součástí poučení ze strany soudu ovšem nemůže být „návod či
pomoc účastníku spočívající v tom, co by měl nebo mohl v daném okamžiku učinit, ale jen taková
pomoc, aby mohl zákonem stanoveným způsobem vyjádřit, co v řízení sám hodlá učinit.“491
Poučení dle prvních tří odstavců tohoto ustanovení jsou považována za klíčová, Jaromír
Jirsa dokonce hovoří o tom, že patří mezi „nejdůležitější procesní instituty vůbec“.492 Současně
uvádí, že by dle tohoto ustanovení měl soudce poučovat účastníky nejen při jednání, nýbrž i
v rámci přípravy jednání, aby mohl následně rozhodnout v souladu s ustanovením § 114a odst. 1
OSŘ při jediném jednání ve věci.493 Přestože je v OSŘ stanoveno, že soudce činí tato poučení při
jednání, není dle něj vyloučeno, aby předseda senátu poskytl uvedená poučení účastníkům písemně
před nařízením jednání ve věci.494
V prvním odstavci je zakotvena povinnost soudu vyzvat účastníka k doplnění tvrzení,
ukáže-li se v průběhu jednání, že nevylíčil veškeré rozhodné skutečnosti či je uvedl neúplně.495
Předně je třeba uvést, že takováto situace by měla při jednání nastat pouze výjimečně, neboť soud
by měl účastníka vyzvat ke splnění povinnosti tvrzení zpravidla již v rámci přípravy jednání
prostřednictvím výzvy k vyjádření dle ustanovení § 114a odst. 2 písm. a) OSŘ či prostřednictvím
kvalifikované výzvy dle ustanovení § 114b OSŘ.
Při jednání se může ukázat, že účastník nevylíčil veškeré rozhodné skutečnosti například
při výslechu svědka, který při své výpovědi uvede nové rozhodující skutečnosti. V takovém
případě soud účastníka vyzve k doplnění tvrzení, přičemž zpravidla rovněž vyhoví jeho žádosti a
poskytne mu k doplnění tvrzení dodatečnou lhůtu a jednání odročí. 496 Současně s výzvou soud
účastníka poučí, o čem má tvrzení doplnit, jakož i o tom, jaké následky pro něj bude mít nesplnění
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této výzvy.497 Pokud účastník i přes výzvu soudu neuvede všechny rozhodné skutečnosti, může si
soud učinit závěr o tom, že účastník neunesl břemeno tvrzení.498
Ve druhém odstavci je zakotvena povinnost soudu vyzvat účastníka k doplnění rozhodných
skutečností, má-li předseda senátu za to, že je věc možné po právní stránce posoudit jinak než
podle právního názoru účastníka. Postupuje přitom obdobně jako u výzvy dle předchozího
odstavce.499 Bylo by v rozporu se základními procesními principy, pokud by soud svým
rozhodnutím nevyřešil spor mezi účastníky z důvodu, že neuvedli správně právní kvalifikaci. Na
druhou stranu však soud nemůže účastníky informovat o „všech možných a nezbytných
předpokladech směřujících k úspěchu ve věci“.500
Dle druhého odstavce soud nevyzývá účastníka tehdy, pokud i při odlišné právní
kvalifikaci může na základě dosavadních tvrzení účastníků rozhodnout.501 Dle judikatury
ustanovení „dopadá pouze na případy, kdy je pro uplatnění odlišného právního názoru soudu
zapotřebí dát účastníkovi prostor k doplnění skutkového vylíčení tak, aby o věci mohlo být
rozhodnuto.“502 Je tedy třeba rozlišovat mezi situací, kdy se soud pouze neztotožní s argumentací
účastníka řízení a zamítne jeho návrh jako nedůvodný, a situací, kdy soud na skutkový stav uplatní
zcela odlišnou právní kvalifikaci, přičemž vyvstane potřeba doplnit skutková tvrzení.503
Pokud například soud dojde k závěru, že je neplatná smlouva, na jejímž základě se žalobce
domáhá určitého peněžitého plnění, pouze žalobci sdělí, že mu hrozí z důvodu neplatnosti smlouvy
neúspěch ve věci. Dále již neuvádí, že se lze domáhat bezdůvodného obohacení, a že by měl
žalobce uvést skutečnosti prokazující jeho existenci a výši.504 Soud musí postupovat v souladu
s principem kontradiktornosti a principem rovnosti účastníků. Neměl by tedy stranám sporu
pomáhat ani jim poskytovat odborné rady místo právního zástupce.505
Dle třetího odstavce má soud povinnost vyzvat účastníka k označení dalších důkazů, zjistíli v průběhu jednání, že účastník dosud nenavrhl důkazy potřebné k prokázání všech svých
sporných tvrzení. Současně jej rovněž poučí o následcích nesplnění této výzvy.506 Výzva dle tohoto
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odstavec souvisí s výzvou k doplnění rozhodných skutečností, neboť „rozsah důkazní povinnosti
je ve sporném řízení zásadně určen rozsahem“ povinnosti tvrzení.507
Soud poučení dle třetího odstavce poskytne účastníkovi tehdy, pokud dosud neoznačil
k prokázání svého tvrzení žádný důkaz, či pokud označil důkaz, jenž je „zjevně nezpůsobilý
prokázat“ sporná tvrzení.508 Dále i tehdy, pokud provedením navržených důkazů nedošlo
k prokázání sporných tvrzení, a účastníku hrozí z důvodu neunesení důkazního břemene neúspěch
ve věci.509
Poučení dle ustanovení § 118a odst. 1 a 3 OSŘ soud poskytuje i účastníku, který je v řízení
zastoupen advokátem či notářem.510 Poučení o jiných procesních právech a povinnostech dle
ustanovení § 118a odst. 4 OSŘ, však soud účastníku, jenž je zastoupen advokátem či notářem
neposkytuje.511 Dle Nejvyššího soudu má soud (odlišně od ustanovení § 241 odst. 2 písm. a) OSŘ)
povinnost poskytnout potřebná poučení procesní povahy dle čtvrtého odstavce i nezastoupenému
účastníku, který má právnické vzdělání, a to i tehdy, byl-li takovýto nezastoupený účastník
v minulosti advokátem.512
Závěrem lze doplnit, že poučení soudu dle prvních tří odstavců prolamuje tzv. zákonnou
koncentraci řízení, jež je detailněji popsána v následující podkapitole.

6.7.2 Poučení podle § 118b odst. 1 OSŘ
Tzv. velká novela OSŘ zavedla do OSŘ s účinností k 1. 1. 2001 kromě výše představeného
ustanovení § 118a i ustanovení § 118b a § 118c obsahující určité prvky koncentrace sporného
řízení. Cílem této změny bylo především „přispět k soustředěnému řízení, jeho zrychlení a
zefektivnění.“513
Ustanovení § 118c OSŘ upravovalo tzv. soudcovskou koncentraci řízení, která
umožňovala soudu při splnění stanovených podmínek řízení zkoncentrovat. Na návrh účastníka
řízení mohl soud usnesením rozhodnout, že lze ve věci uvést rozhodné skutečnosti a označit
důkazy pouze do určité lhůty, kterou sám s ohledem na konkrétní okolnosti daného sporu stanovil.
K později uvedeným skutečnostem a důkazům již soud nemohl (až na výjimky) přihlížet.514
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Ustanovení však bylo v roce 2009 tzv. souhrnnou novelou OSŘ provedenou zákonem č.
7/2009 Sb. (dále jen „tzv. souhrnná novela OSŘ“) zrušeno a v současné době jsou určité prvky
koncentrace obsaženy pouze v ustanovení § 118b OSŘ. To původně obsahovalo prvky
koncentrace pouze u taxativně vyjmenovaných druhů sporného řízení (například ve věcech
ochrany osobnosti podle OZ či o základu věci ve sporech o ochranu práv porušených nebo
ohrožených nekalým soutěžním jednáním).515 Tzv. souhrnná novela OSŘ však koncentraci řízení
ze zákona rozšířila na téměř všechna sporná řízení, čímž došlo ke zvýšení odpovědnosti účastníků
za výsledek řízení i ke zvýšení odpovědnosti soudu za koncentrovaný postup a naplnění důležitého
principu rozhodnutí při jediném jednání.516
Zákonná koncentrace řízení znamená, že účastníci mohou uvádět rozhodné skutečnosti o
věci samé a označovat důkazy k jejich prokázání pouze do určitého zákonem stanoveného
okamžiku, přičemž k později uvedeným tvrzením a návrhům již soud (až na výjimky) nepřihlíží.
Účastníci jsou tedy nuceni uvádět svá skutková tvrzení a důkazní návrhy včas, 517 neboť pozdní
uvedení skutečností či označení důkazů pro ně může mít za následek i neúspěch v řízení. Lze však
doplnit, že účinky koncentrace účastníkům nebrání „popírat správnost tvrzení protistrany
o skutečnostech významných pro rozhodnutí o věci samé nebo se vyjadřovat k důkazům označeným
druhou stranou sporu.“518
Dle ustanovení § 118b odst. 1 OSŘ mohou účastníci uvádět rozhodné skutečnosti o věci
samé a označovat důkazy k jejich prokázání pouze do:
•

skončení přípravného jednání dle ustanovení § 114c OSŘ, bylo-li provedeno, nebo

•

do uplynutí lhůty (ne delší než 30 dnů), která jim byla dle ustanovení § 114c odst.
4 OSŘ poskytnuta při přípravném jednání k doplnění tvrzení, k podání návrhů na
provedení důkazů či ke splnění dalších procesních povinností, nebo

•

do skončení prvního jednání ve věci, nebo

•

do uplynutí lhůty (ne delší než 30 dnů), která jim byla dle ustanovení § 118b odst.
1 OSŘ poskytnuta při jednání k doplnění tvrzení, k podání návrhů na provedení
důkazů či ke splnění dalších procesních povinností.519

Pokud tedy nebylo nařízeno přípravné jednání dle ustanovení § 114c OSŘ, účastníci mohou
uvádět rozhodné skutečnosti o věci samé a označovat důkazy k jejich prokázání do konce prvního
515

§ 118b OSŘ před účinností tzv. souhrnné novely OSŘ.
JIRSA, Jaromír. Zamyšlení nad zákonnou koncentrací – aneb, není-li koncentrace v mysli, je v zákonu k
ničemu [online]. [cit. 2020-11-01]. Dostupné z: www.pravniprostor.cz.
517
WINTEROVÁ, Alena In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ, op. cit. sub 3, s. 338.
518
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2013, sp. zn. 31 Cdo 4616/2010.
519
§ 118b odst. 1 OSŘ.
516

73

jednání, popřípadě do uplynutí dodatečné lhůty, kterou jim soud k doplnění skutečností a označení
důkazů poskytne. Dříve nebylo zcela jasné, kdy přesně nastává okamžik skončení prvního jednání,
k němuž mají nastat účinky koncentrace řízení. Nejvyšší soud tuto otázku v roce 2014 vyjasnil520,
když ve svém rozhodnutí uvedl, že lze první jednání pokládat za skončené pouze tehdy, pokud při
něm byly provedeny veškeré úkony uvedené v ustanoveních § 118 odst. 1 a 2 OSŘ. 521 První
jednání tedy může být rozloženo i do více jednání účastníků před soudem, neboť „termín „první
jednání“ je třeba v souvislostech koncentrační zásady chápat nejen z časového, ale též
obsahového hlediska.“522
Aby však mohly účinky koncentrace nastat, je nezbytné, aby soud účastníky o koncentraci
řízení řádně poučil, a to jak v předvolání k přípravnému jednání, jednání nebo dalšímu jednání, tak
i „před skončením přípravného jednání, jednání nebo dalšího jednání, má-li v této době“
koncentrace řízení nastat.523 V předvolání k jednání by soud měl účastníka o účincích koncentrace
poučit, aby se na něj mohl účastník „při vědomosti koncentračních následků“ řádně připravit.524
Při jednání by jej měl poučit znovu, aby mu „existence koncentrace byla dostatečně
zdůrazněna“.525
Pokud soud účastníky řádně poučí a nastanou účinky koncentrace, k později uvedeným
skutečnostem či označeným důkazům smí soud přihlédnout pouze výjimečně, a to tehdy:
•

jde-li o skutečnosti či důkazy, kterými má být zpochybněna věrohodnost
provedených důkazních prostředků,

•

jde-li o skutečnosti či důkazy, které nastaly později (po přípravném jednání, a
nebylo-li provedeno, po prvním jednání),

•

jde-li o skutečnosti či důkazy, které účastník nemohl bez své viny včas uvést, nebo

•

jde-li o skutečnosti či důkazy, které účastník uvedl poté, co byl předsedou senátu
vyzván dle ustanovení § 118a odst. 1 až 3 OSŘ.526

V praxi velmi často dochází k prolomení důsledků koncentrace řízení tím, že soud
účastníky opakovaně poučuje dle ustanovení § 118a odst. 1 až 3 OSŘ. V souvislosti s tímto
postupem Jaromír Jirsa hovoří o tzv. „obcházení“ koncentrace ze strany soudu, a uvádí, že je
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koncentrace závazkem nejen pro účastníky řízení, nýbrž i pro soud, který by měl řízení vést s cílem
ve věci včas rozhodnout.527
Princip koncentrace je, jak uvádí Ústavní soud, „nástrojem soudu, jak naplnit ústavní
právo účastníků řízení na projednání a rozhodnutí věci v přiměřené lhůtě."528 Na druhou stranu
může být v určitých případech překážkou pro spravedlivé rozhodnutí zakládající se na úplně a
pravdivě objasněném skutkovém stavu.529 Domnívám se, že zejména ve skutkově a právně
složitých věcech může být současná podoba koncentrace řízení příliš přísná, mnohdy
neumožňující úplné a spravedlivé projednání věci. Proto považuji, shodně s autory věcného
záměru CŘS, za vhodnější koncentraci soudcovskou, která soudci umožní dostatečně reagovat na
okolnosti konkrétního případu a poskytnout tak ochranu skutečným subjektivním právům a
oprávněným zájmům účastníků.530

6.7.3 Poučení podle § 119a odst. 1 OSŘ
Ustanovení § 119a bylo do OSŘ zavedeno rovněž tzv. velkou novelou OSŘ s účinností k 1.
1. 2001 a stalo se, jak uvádějí autoři komentáře k OSŘ „jedním z pilířů tzv. „neúplné apelace“
vyznačující se omezenou možností uplatnění nových skutečností a nových důkazů v odvolacím
řízení“.531
O tom, že lze uvádět rozhodné skutečnosti o věci samé a označovat důkazy k jejich
prokázání pouze před soudem prvního stupně, neboť odvolací soud k později uplatněným
skutečnostem a důkazům přihlédne pouze výjimečně za podmínek stanovených v ustanovení §
205a OSŘ, musí být účastníci přítomní při jednání vždy řádně poučeni.532
Do účinnosti tzv. souhrnné novely OSŘ, tj. do dne 1. 7. 2009, soud poučoval účastníky dle
ustanovení § 119a odst. 1 OSŘ zpravidla před skončením posledního jednání, neboť účastníci
tehdy mohli (až na výjimky) uvádět rozhodné skutečnosti o věci samé a označovat důkazy až do
samého konce řízení před soudem prvního stupně.533 Význam tohoto ustanovení byl však zřetelně
dotčen tzv. souhrnnou novelou OSŘ, která zavedla zákonnou koncentraci řízení, dle níž mají
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účastníci povinnost uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání
dříve než po poučení dle ustanovení § 119a odst. 1 OSŘ.534
Poučení dle tohoto ustanovení má tedy význam zejména tehdy, pokud nenastaly účinky
koncentrace řízení (například z důvodu, že soud účastníky o zákonné koncentraci řízení řádně
nepoučil). V ostatních případech by měl předseda senátu účastníky dle ustanovení § 119a odst. 1
OSŘ poučit, jak uvádí Jaromír Jirsa, spíše z opatrnosti „pro případy, kdy by odvolací soud dospěl
k závěru, že nebyly splněny předpoklady pro předchozí zákonnou koncentraci“.535
Lze se však setkat i s názorem, že není třeba opakovaně účastníkům poskytovat poučení
dle ustanovení § 119a odst. 1 OSŘ o „koncentraci již zkoncentrovaného řízení“536, neboť, jak
uvádí Karel Svoboda, zruší-li odvolací soud rozsudek, „má se za to, jako by ke koncentraci
navozené § 119a odst. 1 nikdy nedošlo“. A to z důvodu negace procesního úkonu, s kterým měly
být spojeny účinky koncentrace řízení.537 V souvislosti s odvolacím řízení lze doplnit, že se
speciální poučovací povinnost zakotvená v ustanovení § 119a odst. 1 OSŘ uplatní pouze v řízení
před soudem prvního stupně; v odvolacím řízení tedy soud nebude citované ustanovení
aplikovat.538

6.8 Závěrečná fáze jednání
Po poučení dle ustanovení § 119a odst. 1 OSŘ mohou účastníci uvést nové rozhodné
skutečnosti o věci samé či označit důkazy k jejich prokázání. S ohledem na zákonnou koncentraci
řízení předseda senátu rozhodne, zdali jsou uplatněné skutečnosti a důkazy přípustné. Pokud
nenastaly účinky zákonné koncentrace řízení a předseda senátu rozhodne, že uvedené důkazy
provede, zpravidla současně rozhodne o odročení jednání.539
Pokud byly nové skutečnost a důkazy uplatněny v rozporu s ustanovením § 118b odst. 1
OSŘ, či pokud předseda senátu rozhodne, že navrhované důkazy neprovede (např. pro jejich
nadbytečnost)540, vyzve účastníky, aby shrnuli své návrhy a aby se rovněž vyjádřili k dokazování
a ke skutkové i právní stránce věci. Stejně postupuje i v případě, kdy účastníci žádné nové
skutečnosti ani důkazy neuvedou.541
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Vyjádření účastníků bývá označováno jako „závěrečná řeč“542, „závěrečné vyjádření“ či
„závěrečný návrh“.543 Účastníci by v něm měli shrnout a zhodnotit dosavadní průběh řízení,
vyjádřit se ke skutkové i právní stránce věci a závěrem přednést svůj konečný návrh (tj. jak by měl
soud o žalobě rozhodnout).544
Účastníci mohou poukázat na skutečnosti, které považují za významné a rovněž mohou
soudu sdělit svůj názor na provedené dokazování. Dále by se měli pokusit vyjádřit i k právní
stránce věci. Zde je však třeba zmínit, že účastníci nemají povinnost znát právo, a proto po nich
nelze požadovat, aby ve svém vyjádření uváděli správná ustanovení právních předpisů, která je
třeba na daný skutkový stav aplikovat.545 Zajisté je však vhodné, pokud se o právní posouzení ve
svém závěrečném návrhu alespoň pokusí.546
Zpravidla předseda senátu nejprve vyzve k přednesu závěrečné řeči žalobce a následně
udělí slovo žalovanému. Takovéto pořadí závěrečných přednesů je odvozeno od trestního řízení.
Nicméně, vzhledem k tomu, že v OSŘ není nikde výslovně stanoveno, že by měl žalovaný
přednést závěrečnou řeč jako poslední, může předseda senátu účastníkům udělit poslední slovo i
v jiném pořadí.547
Pokládá-li předseda senátu za potřebné na vyjádření účastníků reagovat, může je například
opakovaně poučit dle ustanovení § 118a odst. 1 až 3 OSŘ či k prokázání sporných skutečností
otevřít dokazování a provést další navrhované důkazy.548
Pokud je však jednání řádně připraveno a vedeno, zpravidla již obsah závěrečných
přednesů nemá na výsledek řízení zásadní vliv. V takovém případě předseda senátu může za
účelem přijetí a vyhlášení rozhodnutí jednání přerušit, či v souladu s ustanovením § 156 odst. 2
OSŘ jednání (zejména ve složitějších věcech) nejdéle na dobu deseti kalendářních dnů odročit. Ve
věcech, v nichž rozhoduje samosoudce je však možné s ohledem na okolnosti konkrétního případu
vyhlásit rozhodnutí i bez přerušení jednání.549
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7. Odročení jednání
Výše byl zmíněn zvláštní případ odročení jednání, jehož úprava je zakotvena v ustanovení
§ 156 odst. 2 OSŘ. Dle tohoto ustanovení může soud odročit jednání pouze za účelem vyhlášení
rozsudku, a to nejdéle na dobu deseti kalendářních dnů. Zajisté je takovýto postup vhodný ve
sporech skutkově složitých, v nichž je prováděno rozsáhlé dokazování. Odročením jednání totiž
soud získá dostatek času na důkladné zhodnocení veškerých provedených důkazů, jakož i na
přípravu rozhodnutí a jeho odůvodnění. Dle Jaromíra Jirsy však soudy této možnosti příliš často
nevyužívají.550
V praxi soudy častěji postupují dle ustanovení § 119 OSŘ, dle kterého lze jednání odročit
z důležitých důvodů, které musí být sděleny. Dle tohoto ustanovení soudy mohou odročit jednání,
které bylo nařízeno a ještě neproběhlo, jakož i jednání, které bylo nařízeno, proběhlo a nebylo
možné věc při jediném jednání rozhodnout.551 Přestože soud provede pečlivě přípravu jednání,
může se stát, že věc nelze projednat a rozhodnout při jediném jednání. Je však v rozporu se
zákonem, pokud „soud připraví jednání nedostatečně, takže již tímto nesprávným postupem založí
důvod k odročení jednání.“552
K odročení jednání by mělo skutečně docházet pouze výjimečně, v souladu s citovaným
ustanovením pouze z důležitých důvodů. Pod pojmem „důležitý důvod“ si lze představit například
nemoc účastníka řízení (případně jeho zástupce) či včas oznámenou kolizi právního zástupce
s jiným jednáním.553 Dle Ústavního soudu však časová kolize zástupce „zpravidla není dostatečně
závažným důvodem pro to, aby kterékoliv již nařízené jednání bylo odročováno, neboť je na
samotném zástupci, aby bez újmy na procesním postavení a zájmech zastupovaného nastalou kolizi
podle své vůle a výběru řešil substitucí“.554 Nicméně, pokud zástupce soudu sdělí, že časovou
kolizi s jiným sporem nebylo možné vyřešit jinak, a současně soudu oznámí jaké konkrétní dříve
nařízené jednání mu brání v účasti, je dle Nejvyššího soudu možné i časovou kolizi považovat za
dostatečně závažný důvod pro odročení.555
Dále lze jednání odročit tehdy, je-li třeba ke zjištění skutkového stavu provést určité
důkazy, které prozatím nemohly být provedeny, například z důvodu, že se předvolaný svědek,
znalec či tlumočník nedostavil k jednání či z důvodu, že byly důkazy navrženy až při jednání

550

JIRSA, Jaromír. K § 119 [ASPI]. In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. sub 318.
KRÁLÍK, Michal a Jiří VAŠÍČEK In: LAVICKÝ, Petr a kol., op. cit. sub 76, s. 568.
552
BUREŠ, Jaroslav In: DRÁPAL, Ljubomír a kol., op. cit. sub 229, s. 848.
553
JIRSA, Jaromír. K § 119 [ASPI]. In: JIRSA, Jaromír a kol., op. cit. sub 318.
554
Nález Ústavního soudu ze dne 12. června 1997, sp. zn. III. ÚS 68/97.
555
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2007, sp. zn. 32 Cdo 4256/2007.
551

78

(například po poučení dle ustanovení § 118 odst. 1 až 3 OSŘ).556 Důvodem pro odročení jednání
může být i námitka podjatosti soudce, zjištění nedostatku podmínek řízení či pokus účastníků o
smírné vyřešení věci.557
Jednání lze odročit jak z důvodu na straně soudu, tak z důvodu na straně účastníků či jiných
osob k jednání předvolaných. V praxi však nejčastěji dochází k odročení jednání právě z důvodu
na straně účastníků řízení (či jejich zástupců).558 Účastníci mnohdy soudu zasílají omluvu
z jednání, která obsahuje důvod, pro který se nemohou k nařízenému jednání dostavit. Je však
podstatný rozdíl mezi omluvou z jednání a omluvou spojenou s žádostí o odročení jednání, neboť
„omluva účastníka sama o sobě neznamená, že soud jednání odročí, i když dospěje k závěru, že je
důvodná“.559 Z tohoto důvodu by soud měl, jak uvádí Jaromír Jirsa, zejména nezastoupeného
účastníka informovat o tom, jak s jeho omluvou naložil, jakož i o tom, jaké procesní důsledky
z toho pro něj plynou.560
O žádosti o odročení jednání by měl soud rozhodnout co nejdříve, ještě přede dnem, kdy
se má jednání konat, aby se zbytečně nenavyšovaly náklady ostatních účastníků řízení, a nemuselo
být rozhodováno o tzv. separaci nákladů řízení ve smyslu ustanovení § 151 odst. 1 OSŘ.561 Vždy
„je nutno každý jednotlivý případ posuzovat samostatně a žádost o odročení jednání, ať už pro
důvody na straně účastníka řízení nebo jeho právního zástupce, hodnotit individuálně,
s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu.“562 K tomu, aby soud mohl závažnost důvodu
náležitě posoudit, je třeba, aby účastník soudu důvod sdělil, konkretizoval jej a rovněž doložil jeho
existenci.563 Při posuzování důležitosti důvodu by přitom měl soud „"měřit stejným metrem" všem
účastníkům, aby jeho procesní postup nevzbuzoval zdání nerovného (neférového) přístupu“.564
Pokud o odročení jednání žádá zástupce účastníka, není povinností soudu vyrozumět
žadatele o tom, že uvedený důvod neshledal dostatečně závažným. Dle Ústavního soudu je věcí
zástupce, aby se sám v souladu s principem vigilantibus iura (neboli „práva náležejí bdělým“)
„o osudu své žádosti přesvědčil a stanovisku obecného soudu přizpůsobil režim svého pracovního
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dne.“565 Pokud však žádá o odročení jednání nezastoupený účastník, je zajisté vhodné jej o
rozhodnutí o žádosti informovat.566
Ústavní soud se opakovaně zabývá kromě posuzování důležitosti důvodu pro odročení
jednání i důležitým právem účastníka na projednání věci v jeho přítomnosti. Ve svých
rozhodnutích Ústavní soud akcentuje „význam tohoto základního práva a nutnost jeho co
nejširšího uplatnění“, rovněž však uvádí, že z čl. 38 odst. 2 LZPS „nelze bez dalšího dovodit
povinnost obecného soudu přizpůsobovat režim řízení a jeho průběh představám a požadavkům
účastníka řízení či jeho právního zástupce“.567 Při rozhodování o žádosti o odročení tedy soud
přihlíží k právu účastníků na projednání věci v jejich přítomnosti, ale rovněž i ke klíčovému
principu rozhodnutí věci zpravidla při jediném jednání.568
Pokud soud žádosti vyhoví či z jiného důležitého důvodu rozhodne o odročení jednání,
vždy by měl účastníkům sdělit důvod odročení, aby se na jednání mohli řádně připravit.569 Pokud
soudu nebrání okolnosti případu, měl by účastníkům současně oznámit i den, kdy se bude jednání
konat. Účastníci by přitom měli mít v souladu s ustanovením § 119 odst. 2 OSŘ alespoň pětidenní
lhůtu k přípravě na další jednání. Po rozhodnutí o odročení jednání ovšem není vyloučen ani
postup dle ustanovení § 115a OSŘ, a to za předpokladu, že jsou pro rozhodnutí bez nařízení
jednání splněny všechny zákonné podmínky.570
Dále lze doplnit, že o odročení jednání soud rozhoduje usnesením, kterým není vázán,
může tedy následně změnit termín nově nařízeného jednání či rozhodnout o nutnosti provedení i
jiných procesních úkonů, než které byly důvodem pro odročení. V souladu s principem
předvídatelnosti by však měl účastníky o provedené změně vždy vhodným způsobem
informovat.571
V ustanovení § 119 odst. 3 OSŘ je upraven postup v případě, že se změní obsazení soudu.
Pokud k takové změně dojde, předseda senátu by měl na začátku dalšího jednání sdělit obsah
přednesů a provedených důkazů. Díky tomuto postupu je možné navázat na dřívější jednání, aniž
by bylo třeba opakovat již provedené dokazování. Provedené důkazy tedy mohou být podkladem
pro rozhodnutí věci, aniž by byl porušen princip přímosti a princip ústnosti.572
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8. Vyhlášení rozhodnutí
Pokud předseda senátu po přednesu závěrečných řečí přeruší jednání za účelem přijetí
rozhodnutí, zpravidla vyzve přítomné osoby, aby opustily jednání síň a vyčkaly na vyhlášení
rozhodnutí. V senátních věcech následuje porada senátu, ve věcech, v nichž rozhoduje
samosoudce, zpravidla probíhá krátká přestávka, při níž si soudce připraví výrok rozhodnutí.573 Po
dobu porady senátu mohou být v jednací síni (či poradní síni ve smyslu ustanovení § 15 jednacího
řádu) přítomni pouze členové senátu a zapisovatel, který po skončení porady účastníky vyzve
k návratu do jednací síně. Pokud není v jednací síni zapisovatel přítomen, lze k výzvě využít
vhodné technické zařízení. Rozhoduje-li ve věci samosoudce, postupuje před vyhlášením
rozhodnutí obdobně jako senát. Rozhodnutí však může vyhlásit i bez přerušení jednání.574
Pokud předseda senátu odročil jednání za účelem vyhlášení rozhodnutí, nejprve zjistí, které
z předvolaných osob se dostavily k jednání a následně přistoupí k samotnému vyhlášení
rozhodnutí.575 Soud přitom musí zasedat ve stejném složení, ve kterém věc naposledy projednal u
jednání, které vyhlášení rozhodnutí předcházelo. Pokud by totiž zasedal při jednání, při kterém
došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí dle ustanovení § 156 odst. 2 OSŘ, v jiném složení, jednalo by
se dle judikatury Nejvyššího soudu o vadu řízení ve smyslu ustanovení § 229 odst. 1 písm. f)
OSŘ.576
Na tomto místě lze doplnit, že soud rozhoduje v souladu s ustanovením § 153 odst. 1 OSŘ
na základě zjištěného skutkové stavu věci. Podkladem pro rozhodnutí soudu tedy mohou být
„zásadně jen takové skutečnosti, k nimž soud dospěl na základě řádně provedeného dokazování,
jakož i shodná skutková tvrzení stran a vše, co v řízení vyšlo najevo“.577 K tomu, aby mohl soud
žalobě vyhovět a poskytnout ochranu ohroženému či poručenému soukromému právu, je třeba,
aby byly splněny veškeré zákonné předpoklady úspěchu v řízení, ke kterým patří zejména splnění
povinnosti tvrzení a podání důkazů rozhodných skutečností, ohledně nichž nese účastník důkazní
břemeno.578
Není-li stanoveno jinak, o věci samé soud rozhoduje rozsudkem. Pokud nelze rozhodnout
o celé projednávané věci a je-li to účelné, může rozhodnout pouze o její části (tzv. částečným
rozsudkem) či o pouze o jejím základu (tzv. mezitímním rozsudkem).579
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Vyhlašování rozsudku je již popsáno v podkapitole věnující se principu veřejnosti, v níž je
detailněji rozebrána povinnost soudu vyhlásit rozsudek veřejně, jakož i samotný průběh
vyhlašování.580 V souladu s ustanovením § 16 jednacího řádu předseda senátu před vyhlášením
rozsudku přítomné vyzve, aby povstali, a rozsudek až do konce výrokové části vyhlásí ve stoje,
důstojným způsobem, plynule a hlasitě. Následně vyzve přítomné, aby se posadili, a přistoupí
k odůvodnění rozsudku a poučení účastníků o opravném prostředku a možnosti výkonu
rozhodnutí.581
Po vyhlášení rozsudku může předseda senátu účastníky vyzvat, aby se vyjádřili, zdali se
vzdávají práva podat proti rozsudku odvolání. Pokud tak učiní, soudce jim zpravidla předá písemné
vyhotovení rozsudku již v jednací síni. V opačném případě, má povinnost jej v souladu
s ustanovením § 158 odst. 4 OSŘ účastníkům odeslat ve lhůtě třiceti dnů ode dne jeho vyhlášení.582
Stejně jako celý průběh jednání, i průběh vyhlášení rozhodnutí musí být řádně zaznamenán
v protokolu o jednání (není-li pořizován zvukový nebo zvukově obrazový záznam), jenž by měl
obsahovat i poučení ze strany soudu a případná vyjádření účastníků či jiných přítomných osob.583
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D. Právní úprava jednání v zahraničí
9. Slovenský Civilný sporový poriadok
CSP je nový slovenský procesní předpis, který s účinností od 1. července 2016 nahradil
původní zákon č. 99/1963 Z. z., občiansky súdny poriadok, ve znění pozdějších předpisů. Základní
ideou nové slovenské právní úpravy civilního procesu je dát prostřednictvím procesních institutů
subjektům civilního procesu „do rúk nástroje na to, aby svojím zodpovedným prístupom k
súdnemu konaniu dokázali čo najviac sa priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a
právom chránených záujmov strán.“584
Vzhledem k omezenému rozsahu této práce jsou níže představeny pouze vybrané procesní
instituty související s jednáním, přičemž akcentovány jsou zejména odlišnosti mezi slovenskou a
českou právní úpravou.
Odlišná je samotná systematika procesního předpisu. Na začátku CSP jsou uvedeny
základní principy a následně je právní úprava rozdělena na pět částí. Obsahem první části jsou
všeobecná ustanovení, ve druhé části je upraveno řízení před soudem prvního stupně. Třetí část
obsahuje úpravu zvláštních procesních postupů a čtvrtá část úpravu opravných prostředků.
Obsahem páté části jsou společná, přechodná a závěrečná ustanovení.
Odlišnosti lze spatřit i v terminologii, například místo pojmu „účastník řízení“ CSP užívá
přiléhavější pojem „strana sporu“, který lépe vyjadřuje existenci dvou „vzájomne kontradiktórne
postavených strán sporu s protichodným záujmom na ich výsledku“.585
Celkově považuji úpravu v CSP za přehlednou. Velmi kladně hodnotím úpravu základních
principů civilního procesu, které jsou uvedeny na samém začátku CSP a tvoří rámec výkladových
pravidel.586 Je mezi nimi uveden i princip nezávislosti a nestrannosti soudu, princip hospodárnosti
či princip volného hodnocení důkazů. Princip rovnosti stran je zakotven v čl. 6 CSP, dle jehož
prvního odstavce mají strany sporu v řízení rovné postavení spočívající „v rovnakej miere
možností uplatňovať prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem prípadu,
ak povaha prejednávanej veci vyžaduje zvýšenú ochranu strany sporu s cieľom vyvažovať
prirodzene nerovnovážne postavenie strán sporu.“ V souvislosti s čl. 6 CSP lze zmínit, že spory,
ve kterých na jedné straně vystupuje slabší strana (např. spotřebitel či zaměstnanec) mají zvláštní
úpravu, které je věnováno více prostoru níže. Mezi základními principy je dále zakotveno i právo
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strany sporu seznámit se „s vyjadreniami, návrhmi a dôkazmi protistrany“, jakož i právo vyjádřit
se k nim v rozsahu stanoveném zákonem.587 V čl. 12 CSP je stanoveno, že pokud zákon nestanoví
jinak, „na prejednanie veci sa nariaďuje ústne pojednávanie“, které probíhá zásadně veřejně,
přičemž veřejnost může být vyloučena pouze z důležitých důvodů stanovených zákonem.588
Úprava jednání (dle CSP „pojednávanie“) je zakotvena ve druhé části CSP, konkrétně
v ustanovení § 173 a násl. Dle tohoto ustanovení se jednání koná v místě soudu v jednací síni,
pokud není nezbytné, aby se z důležitých důvodů konalo na jiném vhodném místě (např.
v místnosti jiného soudu či orgánu veřejné moci, jež disponuje větší kapacitou míst k sezení589).
Koná-li se v takovém případě jednání mimo jednací síň, soud je povinen zajistit jeho plynulost a
důstojný průběh.590
Oproti OSŘ je v CSP odlišně upraveno, kdy není třeba nařizovat k projednání věci samé
jednání. Dle ustanovení § 177 odst. 2 CSP není třeba jednání nařizovat, pokud se jedná o věc po
právní stránce jednoduchou, skutková tvrzení stran jsou nesporná a hodnota sporu bez
příslušenství nepřevyšuje 2.000, - EUR. Dále také tehdy, pokud strany s rozhodnutím věci bez
nařízení jednání souhlasí či pokud tak stanoví zákon.
Dle CSP má soud povinnost doručit předvolání k jednání tak, aby účastníci měli dostatek
času na přípravu, zpravidla nejméně pět dnů přede dnem, kdy se má jednání konat.591 Minimální
lhůta pro přípravu k prvnímu nařízenému jednání je tedy oproti OSŘ kratší.592
Úprava průběhu jednání a dokazování je v CSP přehledná a v komparaci s OSŘ obsahuje
na určitých místech detailnější pravidla. Na tomto místě lze poukázat například na úpravu výslechu
svědka, která je zakotvena v ustanoveních § 196 a násl. CSP. V CSP je výslovně stanoveno, že by
měl soud vyslechnout každého svědka samostatně, v nepřítomnosti svědků, kteří ještě nebyli
vyslechnuti, a měl by přitom vždy dbát o to, aby výpověď svědka nebyla ovlivněna jeho
přítomností při jednání.593 Jak již bylo uvedeno výše v podkapitole 6.2., v OSŘ byla dříve
v ustanovení § 117 odst. 1 stanovena povinnost předsedy senátu dbát o to, aby dosud nevyslechnutí
svědci nebyli přítomni při jednání. V současné době však OSŘ podobné pravidlo neupravuje a
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ponechává na předsedovi senátu, aby v souvislosti s výslechem svědků případně učinil vhodné
opatření.594
Určité odlišnosti lze spatřit i v úpravě odročení jednání. Dle ustanovení § 183 odst. 1 CSP
může soud na návrh strany sporu odročit jednání pouze tehdy, pokud se strana či její zástupce
nemohou z důležitých důvodů dostavit k jednání a současně po nich nelze spravedlivě požadovat,
aby se nechali při jednání zastoupit. Pokud soud neshledá uvedený důvod důležitým ve smyslu
citovaného ustanovení, má o tom bez zbytečného odkladu informovat stranu, která odročení
jednání navrhla.595 Dle CSP může soud rovněž odročit jednání pouze za účelem vyhlášení
rozsudku, a to dle ustanovení § 219 odst. 2 nejdéle na dobu 30 dnů. Současně má však (oproti OSŘ
odlišně) povinnost po vyhlášení rozsudku doručit jeho písemné vyhotovení přítomným stranám
přímo při jednání a nepřítomným stranám nejpozději do tří dnů od jeho vyhlášení.
Co se týká závěrečné fáze jednání, v ustanovení § 182 CSP je stanoveno, že pokud soud
jednání neodročí, vyzve strany sporu k přednesu závěrečné řeči. Není-li po vyjádření stran potřeba
provést další důkazy, soud usnesením vyhlásí dokazování za skončené. Skončení dokazování je
důležitým procesním mezníkem, jenž ohraničuje okamžik, ke kterému nastávají účinky zákonné
koncentrace řízení.596
Na tomto místě lze poukázat na zcela odlišnou úpravu koncentrace řízení obsaženou
v první části CSP. V ustanovení § 153 CSP je obsažena obecná úprava soudcovské koncentrace
řízení, dle které jsou strany sporu povinny uplatnit „prostriedky procesného útoku a prostriedky
procesnej obrany včas,“ neboť k pozdě uplatněným prostředkům soudce nemusí přihlédnout. Tato
obecná úprava je v CSP dále konkretizována, a to například v ustanovení § 167 CSP, ve kterém je
uvedeno, že pokud strany neuvedou veškeré podstatné a rozhodující skutečnosti včas, soud jim
může určit dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti. Po marném uplynutí lhůty je ponecháno
na soudu, aby rozhodl, zda k později uvedeným skutečnostem přihlédne či nikoliv.597
V ustanovení § 154 CSP je obsažena zákonná koncentrace řízení, která pouze stanovuje,
že lze prostředky procesního útoku a prostředky procesní obrany uplatnit nejpozději do vyhlášení
usnesení, kterým se končí dokazování. Ohraničuje tedy, do kdy mohou strany uplatnit své procesní
prostředky. Tato hranice však může být v průběhu řízení „zpřísněna“ uplatněním soudcovské
koncentrace.598 Autoři komentáře k CSP hovoří o zákonné koncentraci jako o tzv. koncentraci
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nutné, jež je pro soud i strany sporu obligatorní. Koncentraci soudcovskou označují za tzv.
koncentraci vhodnou, jejíž uplatnění je v řízení v diskreční pravomoci soudu.599
Úpravu soudcovské koncentrace řízení zakotvenou v CSP považuji za zdařilou. Kvituji, že
ukládá stranám, aby byly v řízení aktivní, současně však umožňuje soudci zohlednit mimořádné
okolnosti případu a individuálně posoudit adekvátnost i včasnost uplatněných prostředků. Na
druhou stranu na soudce klade poměrně vysoké nároky, a to zejména při rozhodování o tom, zdali
bude k opožděně uvedeným skutečnostem a označeným důkazům v konkrétním případě přihlížet,
či nikoliv.600
Další významnou odlišností v CSP je následek nepřítomnosti žalovaného či žalobce při
prvním nařízeném jednání. Jak bylo uvedeno výše v podkapitole 6.2, dle OSŘ soud může
rozhodnout rozsudkem pro zmeškání tehdy, pokud zmešká žalovaný bez řádné a včasné omluvy
první jednání, žalobce to navrhne a jsou splněny další zákonné předpoklady.601 Obdobné
podmínky pro rozhodování rozsudkem pro zmeškání upravuje i CSP, dle kterého však lze vydat
rozsudek pro zmeškání nejen v neprospěch žalovaného, nýbrž i v neprospěch žalobce.602
Lze doplnit, že CSP upravuje i možnost rozsudek pro zmeškání zrušit, pokud strana sporu
zmeškala jednání z omluvitelných důvodů. Ty však musí soudu zákonem stanoveným způsobem
sdělit, a to do 15 dnů od vydání rozsudku.603
Úpravu rozhodování rozsudkem pro zmeškání zakotvenou v CSP hodnotím kladně a
shodně s Miroslavem Sedláčkem a Petrem Lavickým se domnívám, že by rozsudkem pro
zmeškání neměl být sankcí za zmeškání, nýbrž procesním institutem, který by měl strany sporu
„motivovat k procesní aktivitě“.604 Souhlasím s tím, že kontradiktorní sporné řízení vyžaduje
procesní aktivitu obou stran sporu, a proto vítám, že slovenská úprava umožňuje rozhodnout
rozsudkem pro zmeškání jak v neprospěch žalovaného, tak v neprospěch žalobce.605
Závěrem stručně představím i zvláštní úpravu zakotvenou ve druhé hlavě třetí části CSP,
která stanovuje zvláštní pravidla v řízeních, ve kterých na jedné straně sporu vystupuje slabší
strana (například spotřebitel či zaměstnanec).
Dle důvodové zprávy se CSP snaží reagovat na objektivní hmotněprávní i procesněprávní
nerovnost určitých subjektů práva, a úpravou zvláštních procesních postupů se snaží zajistit, aby
599
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byl naplněn účel občanského soudního řízení, kterým je spravedlivá a rychlá ochrana porušených
nebo ohrožených subjektivních práv.606
V ustanovení § 290 a násl. CSP je zakotvena zvláštní úprava tzv. spotřebitelských sporů
(tj. sporů, ve kterých na jedné straně vystupuje spotřebitel jakožto slabší strana). Za účelem
ochrany spotřebitele lze pozorovat příklon k vyšetřovacímu principu, dle něhož může soud provést
i důkazy, které spotřebitel v řízení nenavrhl.607 Dále lze poukázat na zvláštní úpravu koncentrace
řízení, dle které může spotřebitel (nezastoupený advokátem)608 uvést rozhodné skutečnosti a
označit důkazy až do okamžiku vyhlášení rozhodnutí ve věci samé. Ustanovení o soudcovské i
zákonné koncentraci řízení se v takovém případě nepoužijí.609 Dále nelze použít ani ustanovení o
rozsudku pro zmeškání, pokud by měl být vydán v neprospěch spotřebitele.610
Obdobně jako spotřebitelské spory jsou upraveny i pracovněprávní spory611 (tj. spory mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem jakožto slabší stranou) a tzv. antidiskriminační spory (tj. spory
týkající se porušení zásady rovného zacházení dle předpisů o rovném zacházení a o ochraně před
diskriminací).612
S ohledem na výše uvedené jsem přesvědčena, že úprava civilního procesu obsažená v CSP
může skutečně zajistit spravedlivou a rychlou ochranu porušených či ohrožených subjektivních
práv. CSP ukládá soudu, aby v řízení postupoval bez zbytečných průtahů a stranám, aby
uplatňovaly své procesní prostředky včas. Na druhou stranu soudci umožňuje reagovat na
okolnosti konkrétního případu a zohlednit skutkovou či právní složitost sporu, jakož i postavení
jednotlivých procesních subjektů.
Procesní předpis vychází z tzv. Kleinovy sociální koncepce civilního procesu613, dle které
je právní ochrana poskytovaná soudy považována za společenský úkol, který má směřovat
k zajištění všeobecného blaha (tzv. Wohlfartsfunktion)614. Dle Franze Kleina, hlavního
představitele sociální koncepce a autora rakouského řádu soudního, představuje každý právní spor
sociální zlo, jež narušuje přirozený stav věcí.615 Civilní proces by měl proto sloužit k jeho co
nejrychlejšímu odstranění, přičemž jeho výsledek by měl být současně co nejspravedlivější
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(zjištěný skutkový stav by měl v co největší míře odpovídat skutečnému stavu). Za tímto účelem
je v řízení posílena role soudce a současně omezen princip projednací.616 Posílení role soudce lze
pozorovat i v CSP (např. při uplatňování soudcovské koncentrace řízení). Marek Števček uvádí,
že CSP mění soudce ze „sfingy“ či někoho zavřeného v pomyslné slonovinové věži na aktivní,
participující subjekt, který stranám přenechává inciativu podle projednacího principu, ale současně
podstatným způsobem zasahuje do sporu, a to jak z hlediska dodržování procesní ekonomie („súd
je tak pomysleným strážcom „presýpacích hodín“, ktoré podľa pravidiel spravodlivého procesu
vyžadujú bezprieťahovosť konania“), tak z hlediska zjišťování skutkového stavu, jenž by měl co
nejvíce odpovídat skutečnosti.617
Kladně hodnotím nejen příklon k sociální koncepci civilního procesu, ale i samotnou
terminologii a systematiku procesního předpisu. CSP považuji za zdařilý předpis, jenž by mohl
být pro Českou republiku inspiračním zdrojem při rekodifikaci civilního procesního práva.
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E. Zhodnocení tuzemské právní úpravy a úvahy de lege ferenda
10. V čem jsou spatřovány nedostatky současné právní úpravy?
Za nezbytné považuji na celé sporné řízení nahlížet jako na jeden celek. Jeho jednotlivé
fáze by na sebe měly navazovat a vývoj řízení by měl gradovat a směřovat k vydání meritorního
rozhodnutí. V této souvislosti lze zmínit, že jedním z největších nedostatků současné podoby
jednání je mnohdy právě jeho nedostatečná příprava. Pokud totiž nejsou v rámci přípravy jednání
řádně odstraněny vady žaloby či žalovaný vyzván k vyjádření, jednání může být zbytečně
odročováno (např. za účelem odstranění vad žaloby, vypracováním znaleckého posudku,
předvoláním svědka či doplnění důkazů) a vedeno nesoustředěně, což se může projevit i v obsahu
a kvalitě rozhodnutí ve věci.
Za nedostatečnou dále považuji současnou podobu koncentrace řízení, jež je zakotvena
v ustanovení § 118b OSŘ, a jejímž cílem je řízení urychlit a postup soudu zefektivnit. Lze uvést,
že tato úprava není hodnocena příliš pozitivně již od jejího zavedení tzv. souhrnnou novelou OSŘ.
Václav Vlk dokonce označil zavedení zákonné koncentrace řízení v situaci, kdy jsou postupy
soudů nepředvídatelné, za „holý zločin“618, a doplnil, že za vhodnější by považoval, kdyby byla v
procesním předpisu stanovena povinnost soudu rozhodnou věc při jediném jednání, přičemž
jedinou výjimkou z této povinnosti by byla nemožnost provedení důkazu z důvodu, že nebyl soudu
dodán, či z důvodu, že se svědek nedostavil k jednání.619
Karel Svoboda tzv. souhrnnou novelu OSŘ označil za „povrchní“, neboť dle něj
nedostatečně upravila, co se stane s koncentrací řízení za určitých situací (např. dojde-li ke změně
žaloby).620 Dále dodal, že si není jist, zdali režim zákonné koncentrace řízení skutečně povede
k rychlému a spravedlivému rozhodování, a vyjádřil obavy, že soudy budou „nadužívat výjimky
prorážející koncentraci“. Například tím, že budou připouštět další návrhy účastníků na provedení
dokazování či budou nadužívat ustanovení, jež umožňuje soudu ve sporném řízení provést i jiné
než účastníky navržené důkazy.621
Dle Radima Chalupy aktuální podoba koncentrace řízení potlačuje jeden z nosných prvků
konstrukce řízení, jenž umožňuje přesun odpovědnosti za zjištění skutkového stavu na
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účastníky.622 V této souvislosti hovoří o tom, že současná úprava koncentrace stranám dostatečně
neumožňuje reagovat na procesní aktivitu protistrany, čímž významně zasahuje spravedlivý
průběh řízení i předpoklad vydání věcně správného rozhodnutí.623 Zavedení zákonné koncentrace
řízení Radim Chalupa dokonce označil za „nakročení do slepé uličky“, které koliduje s právem
účastníků na spravedlivý proces.624 Potlačení základních procesních principů (zejména principu
rovnosti a principu kontradiktornosti) spatřuje především v omezení účastníků tvrdit skutečnosti a
označovat důkazy, jež může v určitých případech nastat příliš brzy a následně vést k vydání věcně
nesprávného rozhodnutí.625
Jaromír Jirsa v návaznosti na kritické komentáře hovořil o tom, že lze každý zákon nejen
zneužít, ale i využít a zdůrazňoval, že úprava zákonné koncentrace řízení je zejména závazkem
pro soud, který by měl řízení vést důsledně, soustředěně a předvídatelně.626 Rovněž doplňoval, že
by účastníci měli pamatovat na to, že jsou ve sporném řízení do značné míry odpovědní za jeho
výsledek a měli by tedy od začátku řízení postupovat soustředěně a aktivně plnit své procesní
role.627 Za nesprávné považuje Jaromír Jirsa chápání koncentrace jako omezení účastníků, které
znemožňuje soudu nalézt spravedlnost a uvádí, že hlavním smyslem zákonné koncentrace je
ochrana účastníka, jenž „poctivě plní své povinnosti během řízení, respektuje pokyny soudu
a spolupracuje s ním, reaguje na poskytnutá poučení a svým přístupem umožní soudu nalézt
spravedlnost a vydat rozhodnutí v rozumné době“.628
Přestože lze hovořit o tom, že judikatura do určité míry zmírnila přísnou koncentraci řízení
dle ustanovení § 118b OSŘ629, stále se lze setkat s nejednotnou aplikací citovaného ustanovení ze
strany soudů. Někteří soudci koncentraci řízení „využívají k omezení účastníků řízení v jejich
procesních aktivitách proto, aby si zjednodušili práci a nemuseli se zabývat dalšími skutkovými
tvrzeními a důkazními návrhy“.630 Jiní zase zákonnou koncentraci obcházejí tím, že účastníky
řízení o koncentraci vůbec nepoučují či je opakovaně a nadbytečně poučují dle ustanoveních §
118a odst. 1 a 3 OSŘ.631 Tímto postupem mnohdy dochází ke zbytečnému odročování jednání,
značným průtahům v řízení i k porušení významného principu předvídatelnosti.
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Jsem přesvědčena, že procesní institut koncentrace může v určitých případech zamezit
zbytečným průtahům v řízení a postup soudu zefektivnit. Obávám se však, že jeho současná úprava
v OSŘ je (zejména ve věcech skutkově složitých) příliš přísná a může skutečně vést i k vydání
věcně nesprávného rozhodnutí. Z tohoto důvodu se domnívám, že by bylo vhodné současnou
podobu koncentrace řízení modifikovat, a to například tím, že by byla do procesního předpisu
v pozměněné podobě vrácena zpět tzv. soudcovská koncentrace řízení, která by soudci umožnila
zohlednit veškeré okolnosti konkrétního případu. Dále bych shodně s Radimem Chalupou
považovala za vhodné procesním předpisem upravit i možnost uplatnit nové skutečnosti a důkazy
v případě, kdy soud připustí změnu žaloby.632
Závěrem lze uvést, že nedostatkem OSŘ je i množství přijatých novel, které ze základního
pramene procesního práva učinily „předpis v podstatě technický“, u něhož není patrný výrazný
příklon ani k sociální ani k liberální koncepci civilního procesu.633 Před rokem 1989 docházelo
k nadměrnému zjednodušování procesních předpisů a rovněž k omezování významných principů
sporného řízení. Následně bylo přijímáno značné množství novel, které nebyly vedeny určitou
jednotící ideou, ale zejména „praktickou potřebou“ a tlakem na „urychlení řízení“.634 Z tohoto
důvodu jsou některé tradiční procesní instituty upraveny pouze neúplně, či jsou dokonce na
určitých místech i v rozporu s jinou částí právní úpravy. Domnívám se proto shodně s Petrem
Lavickým, Bohumilem Dvořákem a dalšími autory návrhu věcného záměru CŘS, že současný stav
právní úpravy civilního procesu je dlouhodobě neudržitelný a rekodifikaci tuzemského procesního
práva považuji za nezbytný krok.635
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11. Úvahy nad budoucí právní úpravou civilního procesu
Jak již bylo uvedeno výše, nedostatky OSŘ se začaly projevovat již před rokem 1989 a
vedly k přijetí hned několika novelizačních zákonů.636 Mnoho z nich však bylo přijato i po roce
1989 a i přes potřebu rekodifikace, o níž se uvažovalo od pádu komunistického režimu, OSŘ dosud
nebyl nahrazen novým procesním předpisem. Po rekodifikaci soukromého práva a přijetí OZ
v roce 2012 se začalo o potřebě rekodifikace procesního práva hovořit se zvýšenou intenzitou. Po
několika letech intenzivních příprav byl následně v roce 2017 na internetových stránkách
Ministerstva spravedlnosti zveřejněn návrh věcného záměru CŘS, který by měl v budoucnu
nahradit OSŘ.637
Návrh věcného záměru CŘS, jenž zpracovala odborná pracovní skupina v čele s Petrem
Lavickým, je v akademických kruzích hodnocen jako zdařilý.638 Představitelé justice jej však
považují za „čistě akademický projekt“, který je „odtržený od reálného života“.639
Souhlasím s autory věcného záměru CŘS, že nový procesní předpis „musí být postaven na
jednoznačné koncepci, důsledně promítnuté do veškerých jeho institutů a ustanovení“640, a kladně
hodnotím, že věcný záměr CŘS vychází ze sociální koncepce civilního procesu, dle níž by mělo
civilní sporné řízení směřovat k ochraně skutečných subjektivních soukromých práv. Rovněž se
domnívám, že „soudce nemůže být svázán pravidly tak striktně, jako je tomu v současné úpravě,
ale že mu musí být ponechána určitá míra uvážení, které mu umožní co nejadekvátněji reagovat
na konkrétní procesní situaci, která v řízení nastala.“641 Jako zdařilou hodnotím ve věcném
záměru CŘS úpravu přípravy jednání i úpravu soudcovské koncentrace řízení, jež se zdárně
vypořádávají s nedostatky současné úpravy a odpovídají potřebám moderního civilního procesu.
Vzhledem k omezenému rozsahu této práce a obsáhlé úpravě sporného řízení ve věcném
záměru CŘS níže stručně představím pouze významné odlišnosti oproti současné úpravě civilního
procesu zakotvené v OSŘ.
Na začátku první části věcného záměru CŘS je stanoven účel právní úpravy. Dále jsou
uvedeny vybrané procesní principy, jež vyjadřují sociálního koncepci civilního sporného procesu
a slouží k usnadnění interpretace jednotlivých ustanovení. Nechybí mezi nimi i princip poctivosti,
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jakožto jeden ze základních principů celého právního řádu, dispoziční princip, projednací princip
v modifikované podobě či princip procesní ekonomie. Pojem „účastník řízení“ je v CŘS stejně
jako ve slovenském CSP nahrazen pojmem „strana“, jenž „lépe vyjadřuje základní strukturní
princip civilního sporného řízení – systém dvou stran v kontradiktorním postavení“.642
Ústní jednání je obsaženo ve druhé části CŘS upravující řízení před soudem prvního
stupně. Druhý díl první hlavy, ve kterém je zakotvena úprava ústního jednání, se podrobněji dále
nečlení, neboť tím má být „zdůrazněna skutečnost, že ústní jednání představuje jeden celek.“643
Důležité je zmínit, že věcný záměr CŘS klade důraz na materiální řízení sporu ze strany soudu,
jež patří k základním pilířům sociální koncepce civilního procesu, a spočívá v důkladném
projednání věci po stránce skutkové i právní. Za účelem naplnění stanoveného cíle a předcházení
vydávání překvapivých rozhodnutí slouží zejména dotazovací a upozorňovací činnost soudu644,
jež je mimo jiné zakotvena i v německém a rakouském civilním řádu soudním645, tj. v právních
předpisech, z kterých věcný záměr CŘS vychází.646
Na začátku druhého dílu první hlavy druhé části CŘS upravující jednání před soudem je
zakotven princip veřejnosti, přičemž v rámci úpravy veřejného projednání věci je současně
upraveno i pravidlo veřejného vyhlášení rozsudku.647 Následuje úprava řízení ústního jednání, jež
nevykazuje mnoho odlišností oproti dosavadní úpravě dle OSŘ. V bodu 138 věcného záměru CŘS
si lze povšimnout, že je oproti současné úpravě kladen větší důraz na vyřízení věci na jediném
ústním jednání, když citovaný bod dokonce demonstrativně upravuje opatření, jimiž může být
stanoveného cíle dosaženo.648
Oproti současné úpravě je odlišně výslovně upravena i povinnost pravdivosti, dle které by
strany sporu měly uvést veškeré rozhodné skutečnosti včas, úplně a pravdivě, přičemž včas by
měly navrhnout i veškeré důkazy k prokázání tvrzených skutečností.649 S povinností pravdivosti
souvisí i úprava okamžiku, do nějž mohou strany rozhodné skutečnosti a důkazy uplatňovat.
Vzhledem k tomu, že se dle autorů věcného záměru CŘS zákonná koncentrace řízení stanovující
jednotnou „koncentrační hranici“ „v praxi ukázala jako neživotná“, o čemž svědčí zejména její
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obcházení ze strany soudů, je ve věcném záměru upravena pouze koncentrace soudcovská.650 Dle
bodu 149 věcného záměru CŘS mohou strany přednášet nová skutková tvrzení a navrhovat
provedení nových důkazních prostředků až do skončení ústního jednání. Soudce však může i bez
návrhu rozhodnout, že nový skutkový přednes nebo důkazní návrh nepřipustí.651 Přihlíží při
takovém rozhodování jak k zavinění strany, tak i „k tomu, zda opožděný přednes strany může mít
za následek značné oddálení rozhodnutí ve věci samé.“652
Ve věcném záměru CŘS je obsažen i demonstrativní výčet opatření, které by měl soudce
činit za účelem rozhodnutí na základě pravdivého a úplně zjištěného skutkového stavu věci.653
Tato úprava materiálního vedení sporu „předpokládá aktivního soudce s dobrou znalostí jak
právních předpisů, tak i procesního spisu, jenž prostřednictvím vhodně kladených otázek a
upozornění vede strany k tomu, aby učinily veškerá pro rozhodnutí podstatná skutková tvrzení a
označily k jejich prokázání důkazy.“654
Dokazování je upraveno v následujícím (tj. třetím) díle první hlavy druhé části věcného
záměru CŘS. Lze si povšimnout, že je jeho úprava mnohem podrobnější než ta současná. Je v ní
upraven i institut soudního doznání655 či důležitá součást materiálního vedení sporu, tj. oprávnění
soudce výjimečně provést i důkaz, který žádná ze stran sporu nenavrhla.656 Dále na rozdíl od OSŘ
obsahuje i výslovnou úpravu důkazního břemene.657
Mnohem podrobnější je i úprava jednotlivých důkazních prostředků a úprava provádění
důkazů. Odlišně je upraveno například provádění listinných důkazů, když dle bodu 201 věcného
záměru CŘS lze důkaz listinou provést pouze tak, že ji (či její část) soudce při ústním jednání
přečte či sdělí její obsah. Nová úprava již neobsahuje možnost předložit listinu účastníkům
k nahlédnutí, neboť dle autorů věcného záměru CŘS v takovém případě není zcela zřejmé, kterou
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částí listiny bylo dokazování provedeno.658 Dále si lze povšimnout nového pravidla, dle kterého
má strana povinnost určitě uvést či vyznačit rozhodnou část předkládané listiny659, čímž soudu
usnadní orientaci v předložené listině a rovněž mu umožní rychleji posoudit její relevanci.660
I úprava výslechu svědků je detailnější než ta současná. Obdobně jako slovenský CSP
obsahuje i pravidlo, dle kterého má soud vyslýchat svědky jednotlivě za nepřítomnosti těch
svědků, kteří mají být vyslechnuti později.661 Výslech strany není dle věcného záměru CŘS pouze
subsidiárním důkazním prostředkem jako je tomu v současnosti, nýbrž je (po vzoru rakouské
procesní úpravy) plnohodnotných důkazním prostředkem, k jehož provedení není třeba souhlas
vyslýchané strany.662
Odlišně je upraveno i posuzování skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí. Dle
věcného záměru CŘS má soud k posouzení takových skutečností rovnou ustanovit znalce, a
nikoliv vyžadovat u orgánu veřejné moci odborné vyjádření, jež je pouze listinným důkazem. Další
odlišností je, že znalce může ustanovit pouze soud. Upouští se tedy od úpravy zakotvené
v ustanovení § 127a OSŘ, která dle autorů věcného záměru CŘS nemá pro civilní řízení soudní
žádná pozitiva, spíše naopak, mnohdy pouze vede k „prodražování a prodlužování řízení, což je
přesným opakem základních principů sociální koncepce civilního procesu, usilující o řízení rychlé,
levné a jednoduché“.663
Odročení a skončení jednání, jakož i udržování kázně a pořádku při jednání je ve věcném
záměru CŘS upraveno obdobně jako v OSŘ.664 I tato úprava je však oproti dosavadní úpravě
podrobnější a přehlednější.
Detailnější úpravu ve věcném záměru CŘS, jež je založena na jednoznačné koncepci, která
je důsledně promítnuta do jednotlivých procesních institutů hodnotím kladně. Za velmi zdařilou
považuji zejména úpravu materiálního vedení sporu, a úpravu soudcovské koncentrace řízení, jež
přestože klade na soudce značné nároky, může skutečně vést ke spravedlivějšímu soudnímu řízení.
V neposlední řadě se pokusím stručně představit své úvahy de lege ferenda týkající se
ústního jednání ve sporném řízení. Moderní technologie v současné době zasahují čím dál tím více
do našich každodenních životů. Ovlivňují jak mezilidskou komunikaci, tak i náš sociální a
pracovní život. Způsob práce v mnoha aspektech usnadňují, rovněž však přinášejí nové výzvy, a
to i pro soudy, které se budou muset přizpůsobit potřebám společnosti ve 21. století. Shodně
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s Richardem Susskindem, který již ve své knize The Future of Law z roku 1996 správně
predikoval, že se e-mail v budoucnu stane důležitým komunikačním prostředkem advokátů665, se
domnívám, že moderní technologie budou čím dál více ovlivňovat i průběh a podobu soudního
řízení. V knize Online Courts and The Future of Justice z roku 2019 Richard Susskind dokonce
hovoří o tom, že se bude v budoucnu velká část sporných řízení odehrávat pouze online
prostřednictvím speciálních platforem a virtuálních soudních síní.666
V této souvislosti lze zmínit, že k online soudním jednáním v zahraničí skutečně dochází,
a to v nedávné době zejména z důvodu přijatých opatření v souvislosti s pandemií způsobenou
onemocněním COVID-19. Soudní jednání například v některých státech Spojených státu
amerických probíhají prostřednictvím aplikace Zoom667 či ve Velké Británii dochází k online
vyhlašování rozhodnutí.668
Jsem přesvědčena, že konání jednání online ve virtuálních soudních síních by mohlo sporné
řízení zefektivnit a snížit mnohdy vysoké náklady jeho účastníků. Současně je však třeba zmínit,
že takovýto způsob vedení řízení s sebou přináší velké množství právních, technických i etických
otázek, na které bude třeba najít odpověď. Prozatím se domnívám, že bude v České republice
docházet stále častěji k využívání videokonferenčního zařízení při jednání. Lze však očekávat, že
se skutečně může v následujících letech v určitých typech sporů odehrávat online i celé jednání.
Z tohoto důvodu za důležité považuji i tuto úpravu doplnit do věcného záměru CŘS či ji upravit v
samostatném procesním předpisu.
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Závěr
Cílem této rigorózní práce bylo zejména popsat průběh jednání ve sporném řízení, jakož i
zanalyzovat jeho právní úpravu zakotvenou v ustanoveních § 115 a násl. OSŘ. Dále jsem se v
práci rovněž: i) pokusila zhodnotit, zdali současná právní úprava jednání odpovídá potřebám
moderního civilního procesu; ii) pokusila se zjistit, v čem jsou spatřovány nedostatky současné
právní úpravy; iii) a v neposlední řadě jsem se pokusila představit své úvahy nad tím, jak lze
případné nedostatky současné právní úpravy napravit a co nejvíce ji přiblížit potřebám společnosti
ve 21. století. Za účelem naplnění takto vymezeného cíle jsem práci rozdělila do pěti částí
označených písmeny A až E.
Nejprve jsem v části A vymezila sporné řízení jakožto druh nalézacího řízení, ve kterém
proti sobě stojí dvě strany sporu (tj. žalobce a žalovaný), mezi kterými probíhá spor o subjektivní
právo, jež bylo ohroženo či porušeno. Pozornost jsem věnovala i funkci sporného řízení, kterou je
náprava porušeného či ohroženého práva (tzv. reparační funkce). Dále jsem představila i klíčový
pojem jednání a jeho účel, kterým je úplné a spravedlivé projednání věci bez zbytečných průtahů
v řízení.669
Následně jsem se v části B věnovala představení základních principů civilního procesu,
přičemž nejvíce prostoru jsem věnovala principu kontradiktornosti, dle něhož mají účastníci
v řízení právo vyjádřit se ke všem skutečnostem a k veškerým důkazům670; principu veřejnosti,
díky kterému je zaručena ochrana účastníků před tzv. kabinetní justicí671; principu ústnosti, dle
kterého je rozhodující to, co bylo soudu sděleno ústně při jednání; jakož i principu přímosti, který
se stejně jako poslední dva zmíněné principy, uplatní v řízení pouze při jednání.
V části C, kterou lze označit za stěžejní část této práce, jsem představila právní úpravu
projednání věci samé. Nejprve jsem se věnovala projednání věci samé bez nařízení jednání ve
smyslu ustanovení § 115a OSŘ, jež do OSŘ zavedla novela provedená zákonem č. 30/2000 Sb.,
jejímž cílem bylo občanské soudní řízení urychlit. Následně jsem se věnovala projednání věci
samé při jednání. Nejprve jsem se v této souvislosti zaměřila na činnosti organizační povahy, které
činí soud před zahájením jednání, jakož i na pravidla komunikace soudu s účastníky, která jsou
zakotvena zejména v jednacím řádu. Dále jsem vymezila okamžik zahájení jednání a odlišila jej
od okamžiku zahájení jednání ve věci samé, jenž je spojován s výzvou předsedy senátu
adresovanou žalobci, aby přednesl svoji žalobu či sdělil její obsah.672 Pozornost jsem věnovala i
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povinnosti soudu usilovat o smír mezi účastníky řízení ve smyslu ustanovení § 99 OSŘ, neboť
uzavření smíru považuji shodně s Ondřejem Přidalem za jeden z nejlepších výsledků sporného
řízení.673 Akcentována byla v této části i důležitost fáze přípravy jednání, jejíž řádné provedení je
pro průběh jednání a rozhodnutí bez zbytečných průtahů skutečně klíčové, jakož i povinnosti
předsedy senátu postupovat v řízení v souladu s principem předvídatelnosti. V souladu
s principem předvídatelnosti by měl předseda senátu účastníkům při jednání sdělit výsledky
přípravy jednání, a to současně s tzv. inventurou skutkových tvrzení674, jež účastníkům může
pomoci pochopit pro ně mnohdy nesrozumitelné soudní řízení. V neposlední řadě jsem v této části
věnovala pozornost dokazování, o němž lze hovořit jako o klíčové fázi jednání, a dále poučovací
povinnosti soudu, která je zakotvena zejména v ustanovení § 118a a v ustanovení § 118b OSŘ.
Ustanovení § 118a bylo do OSŘ vloženo za účelem posílení principu předvídatelnosti soudního
rozhodování675, ustanovení § 118b upravující tzv. zákonnou koncentraci řízení zase za účelem
zrychlení a zefektivnění řízení.676 V souvislosti se zavedením tzv. zákonné koncentrace však došlo
rovněž ke zvýšení odpovědnosti účastníků za výsledek řízení, jakož i ke zvýšení odpovědnosti
soudu za koncentrovaný postup a naplnění klíčového principu rozhodnutí při jediném jednání.677
V části D jsem stručně představila právní úpravu jednání zakotvenou ve slovenském CSP,
jehož základní ideou je dát subjektům civilního procesu do rukou nástroje k tomu, aby se svým
odpovědným přístupem co nejvíce přiblížili k ideálu rychlé a spravedlivé ochrany práv a právem
chráněných zájmů.678 Celkově považuji úpravu zakotvenou v CSP za zdařilou a jsem přesvědčena,
že by mohla být pro Českou republiku inspiračním zdrojem při rekodifikaci civilního práva
procesního. Kladně hodnotím zejména (oproti OSŘ) odlišnou úpravu koncentrace řízení a
důsledné promítnutí tzv. sociální koncepce do jednotlivých ustanovení procesního předpisu.
V části E jsem se pokusila kriticky zhodnotit současnou právní úpravu jednání zakotvenou
v OSŘ a dále představila věcný záměr CŘS, jakož i své úvahy nad budoucí právní úpravou
civilního procesu. Za nedostatečnou jsem označila současnou podobu koncentrace řízení
zakotvenou v ustanovení § 118b OSŘ, jež bývá mnohdy ze strany soudu obcházena, a to například
tím, že soud neposkytne účastníkům o koncentraci řízení řádné poučení ve smyslu citovaného
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ustanovení. Dále jsem označila za nedostatek OSŘ množství přijatých novel, které ze základního
pramene procesního práva učinily v podstatě „technický“ předpis, u něhož není patrný výrazný
příklon ani k jedné ze základních koncepcí civilního procesu, a shodně s autory věcného záměru
CŘS jsem vyjádřila své přesvědčení o potřebě rekodifikace tuzemského civilního práva
procesního. V závěrečné kapitole jsem představila úpravu jednání obsaženou ve věcném záměru
CŘS, jakož se i stručně zabývala využitím moderních technologií při jednání.
Při vypracování této rigorózní práce jsem dospěla zejména k následujícím závěrům.
Jednání je skutečně klíčovou fází celého občanského soudního řízení. Jeho příprava je však rovněž
důležitá, neboť průběh jednání i obsah rozhodnutí ve věci podstatným způsobem ovlivňuje.
Jednání by měl vždy předseda senátu nařídit až tehdy, kdy má jasnou představu o skutkovém
základu věci, jakož i o tom, které skutečnosti jsou mezi účastníky sporné, a které důkazy bude
třeba k jejich prokázání při jednání provést. Při jednání by měl předseda senátu postupovat
předvídatelně, měl by usilovat o smírné vyřešení sporu a účastníkům poskytovat potřebná procesní
poučení. Účastníci by zase měli na řízení aktivně participovat a řádně plnit své procesní povinnosti.
Současná právní úprava obsažená v OSŘ obsahuje určité nedostatky (například za dostatečnou
nelze považovat úpravu koncentrace řízení, jež bývá v praxi ze strany soudů nejednotně
aplikována), které dle mého nelze napravit přijetím dalšího novelizačního zákona. Z tohoto
důvodu považuji za nezbytný krok provedení rekodifikace civilního práva procesního. V této
souvislosti hodnotím jako zdařilou procesní úpravu obsaženou ve věcném záměru CŘS, jež dle
mého odpovídá potřebám moderního civilního procesu, jenž předpokládá aktivního soudce
znalého procesních předpisů i procesního spisu, jakož i aktivní strany, spolupracující se soudem a
postupující v řízení v souladu s principem vigilantibus iura scripta sunt.
Tato rigorózní práce si nekladla za cíl popsat a zanalyzovat jednání vyčerpávajícím
způsobem, proto jsem se nevěnovala veškerým situacím, které mohou při jednání nastat. Zaměřila
jsem se zejména na právní úpravu jednání ve sporném řízení, jež je zakotvena v ustanoveních §
115 až § 119a OSŘ.

99

Seznam použitých zdrojů
I.

Seznam použitých odborných publikací

1. BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck,
2006. ISBN 80-7179-378-7.
2. CLAYTON, Richard a Hugh TOMLINSON. Fair Trial Rights. Oxford: Oxford University
Press, 2010. ISBN 978-0-19-957974-7.
3. ČAMDŽIĆOVÁ, Sabina a kol. Právo v globalizované společnosti. Sborník z konference
Olomoucké debaty mladých právníků 2018. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2018.
ISBN 978-80-88266-32-7.
4. DAVID, Ludvík a kol. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká
republika, 2009. ISBN 978-80-7357-460-4.
5. DOLEŽALOVÁ, Martina a kol. Zákon o mediaci. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H.
Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-458-2.
6. DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009.
Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-107-9.
7. DVOŘÁK, Jan a kol. Soukromé právo 21. století. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 97880-7552-954-1.
8. FASCHING, Hans Walter. Lehrbuch des österreichischen Zivilprozessrecht. Wien:
MANZ, 1984. ISBN 978-3-214-04695-8.
9. JIRSA, Jaromír a kol. Klíč k soudní síni. Druhé, aktualizované vydání. Praha: Wolters
Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-190-5.
10. JIRSA, Jaromír. Novinky v civilním řízení soudním: (kritická studie). Praha: LexisNexis
CZ, 2005. Knihovnička Orac. ISBN 80-86199-86-X.
11. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180
občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. ISBN 978-807598-369-5.
12. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha III. Zvláštní
řízení soudní. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. ISBN 978-80-7598-372-5.
13. KOCOUREK, Jiří a kol. Zákon o soudech a soudcích: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015.
Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-292-2.
100

14. KYSELA, Jan a Jana ONDŘEJKOVÁ. Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v
mezioborové perspektivě. Praha: Leges, 2012. Teoretik. ISBN 978-80-87576-40-3.
15. LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Praktický komentář.
ISBN 978-80-7478-986-1.
16. MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer Česká republika,
2012. Lidská práva. ISBN 978-80-7357-748-3.
17. ROZEHNAL, Aleš. Strategie civilního procesu. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-713-9.
18. SLÁDEČEK, Vladimír a kol. Ústava České republiky: komentář. 2. vydání. Praha: C.H.
Beck, 2016. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-590-9.
19. STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr LAVICKÝ. Základy civilního procesu. Brno:
Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5062-4.
20. SUSSKIND, Richard. Online Courts and the Future of Justice. Oxford: Oxford University
Press, 2019. ISBN 978-0-19-883836-4.
21. SVOBODA, Karel a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck,
2017. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9.
22. ŠTEVČEK, Marek. Civilný sporový poriadok: komentár. Praha: C.H. Beck, 2016. Veľké
komentáre. ISBN 978-80-7400-629-6.
23. WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. aktualizované
vydání. Praha: Leges, 2018. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-298-1.
24. ZAHRADNÍKOVÁ, Radka a kol. Civilní právo procesní. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk,
2015. ISBN 978-80-7380-571-5.
II.

Seznam použitých odborných článků

1. BIČOVSKÝ, Jaroslav. Důstojnost soudu. Právo a zákonnost. 1991, č. 9, s. 507.
2. BUREŠ, Jaroslav. Úprava koncentrace řízení v občanském soudním řádu účinná od 1. 7.
2009. Bulletin advokacie. 2009, č. 12, s. 27-32.
3. COUFALÍK, Petr. Shodná tvrzení účastníků řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. 2015,
č. 3, s. 214-223.
4. DERKA, Ladislav. Hranice neúplné apelace. Právní rozhledy. 2003, č. 6, s. 297–298.
101

5. DRÁPAL, Ljubomír. Příprava jednání a projednání věci samé ve sporném řízení před
soudem prvního stupně po novele občanského soudního řádu. Právní rozhledy. 2002, roč.
10, č. 5, s. 1-32.
6. HERCZEG, Jiří. Přístup médií na jednání soudu a právo na spravedlivý proces. Bulletin
advokacie. 2013, č. 3, s. 26-32.
7. CHALUPA, Radim. Nezdařenou koncentrací do slepé uličky civilního procesu. Právník.
AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, roč. 154, č. 7, s. 582-611.
8. IŠTVÁNEK, František. Opravdu jde o hranice neúplné apelace nebo o podstatu
rozhodování?. Právní rozhledy. 2003, č. 10, s. 517–518.
9. JIRSA, Jaromír. Civilní proces po účinnosti souhrnné novely občanského soudního řádu a
několik dalších úvah nad jeho perspektivami. Právní rozhledy. 2011, č. 5, s. 153-163.
10. LAVICKÝ, Petr, WINTEROVÁ, Alena, DOBROVOLNÁ, Eva, DVOŘÁK, Bohumil,
PULKRÁBEK, Zdeněk. Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Právní
rozhledy. 2019, č. 5, s. 153-159.
11. LAVICKÝ, Petr a Bohumil DVOŘÁK. Pro futuro. Právní rozhledy. 2015, č. 5, s. 153-159.
12. MACUR, Josef. Civilní proces a právo na soudní ochranu. Právní rozhledy. 1996, č. 2, s.
41–45.
13. MACUR, Josef. Hodnocení přednesů stran zastoupených advokátem v civilním soudním
řízení. Bulletin advokacie. 1996, č. 4, s. 8.
14. MACUR, Josef. K problematice urychlování civilního soudního řízení. Právní rozhledy.
2002, č. 3, s. 126–130.
15. MACUR, Josef. Rozsudek na základě fikce uznání nároku podle ustanovení § 114b o.s.ř..
Bulletin advokacie. 2002, č. 2, s. 28–36.
16. MIKULCOVÁ, Lenka. Povinnost tvrzení a důkazní povinnost po novele občanského
soudního řádu. Právní rozhledy. 2003, č. 9, s. 467–472.
17. MOLEK, Pavel. Ústní jednání, jako jedna z podmínek spravedlivého procesu. Právní
Fórum. 2006, č. 9, s. 105–109.
18. MORÁVEK, Jakub. Pořizování audio záznamu (ne novinářskou) veřejností v občanském
soudním řízení. Právní rozhledy. 2012, č. 12, s. 429-437.
19. NOONE, Mary Anne and Lola Akin OJELABI. Alternative dispute resolution and acess to
justice in Australia. International Journal of Law in Context. 2020. vol. 16, no. 2, p. 118.
102

20. PŘIDAL, Ondřej. Postup soudu po nařízení jednání. Bulletin advokacie. 2009, č. 6, s. 3942.
21. RUBEŠ, Josef. Autorita a prestiž soudů a soudců. Právní praxe. 1991, číslo 8, s. 467-468.
22. SEDLÁČEK, Miroslav. Kontumační rozsudek – analýza, komparace a náměty ke koncepci
budoucí úpravy. Právní rozhledy. 2020, č. 10, s. 357-363.
23. SLOVITER, Dolores Korman. If Courts Are Open, Must Cameras Follow?. Hofstra Law
Review: Vol. 26 : Iss. 4, Article 2. 1998, p. 873-889.
24. SVOBODA, Karel. K věcnému záměru nového kodexu civilního sporného řízení. Soudní
rozhledy. 2018, č. 7-8, s. 218-221.
25. SVOBODA, Karel. Nový režim koncentrace v civilním sporu – z bláta do louže. Bulletin
advokacie. 2009, č. 3, s. 22-23.
26. ŠLEJHAROVÁ, Markéta. Problematika diferenciace sporného a nesporného řízení. Právní
rozhledy. 2019, č. 9, s. 322-324.
27. VLK, Václav. Několik poznámek a jedna úvaha nad 109. pokusem o opravu o. s. ř.. Bulletin
advokacie. 2009, č. 11, s. 39-43.
28. ZOULÍK, František. O podstatě a postavení procesního práva. Právní rozhledy. 2009, č.
12, s. 419-425.
III.

Seznam použitých právních předpisů
i) Česká republika

1. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro
okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
4. Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních
práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona
č. 162/1998 Sb., kterým se mění Listina základních práv a svobod.
5. Zákon č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
6. Instrukce Ministerstva spravedlnosti, č. j. 505/2001-Org., kterou se vydává vnitřní a
kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění pozdějších předpisů.
103

7. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zákon č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
9. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve
znění pozdějších předpisů.
10. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního
tajemství, ve znění pozdějších předpis.
12. Zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony.
13. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
14. Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů.
15. Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.
17. Zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
18. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.
ii) Slovenská republika
1. Zákon č. 99/1963 Z. z., občiansky súdny poriadok, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zákon č. 160/2015 Z. z., civilný sporový poriadok, ve znění pozdějších předpisů.
iii) Rakouská republika
1. Gesetz vom 1. August 1895, über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten (Civilprocessordnung). StF: RGBl. Nr. 113/1895.
iv) Spolková republika Německo
1. Gerichtsverfassungsgesetz, in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl.
I S. 1077), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2020 (BGBl. I S. 1648)
geändert worden ist.

104

2. Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl.
I S. 3202; 2006 I S.431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22.
Dezember 2020 (BGBl. I S. 3320) geändert worden ist.
IV.

Seznam použité judikatury

1. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sunday Times proti Spojenému
království ze dne 26. dubna 1979, stížnost č. 6538/74.
2. Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 1994, sp. zn. III. ÚS 150/93.
3. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června 1996, sp. zn. 2 Cdon 661/96.
4. Nález Ústavního soudu ze dne 25. září 1996, sp. zn. III. ÚS 83/96.
5. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Nideröst-Huber proti Švýcarsku ze
dne 18. února 1997, stížnost č. 18990/91.
6. Nález Ústavního soudu ze dne 12. června 1997, sp. zn. III. ÚS 68/97.
7. Nález Ústavního soudu ze dne 15. ledna 1998, sp. zn. III. ÚS 118/97.
8. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. ledna 1999, sp. zn. 21 Cdo 1876/98.
9. Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 1999, sp. zn. I. ÚS 8/98.
10. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. října 2000, sp. zn. 25 Cdo 2036/2000.
11. Nález Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2000, sp. zn. III. ÚS 238/2000.
12. Usnesení Nevyššího soudu ze dne 15. března 2001, sp. zn. 21 Cdo 1094/2000.
13. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci K. S. proti Finsku ze dne 31. května
2001, stížnost č. 29346/95.
14. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Kress proti Francii ze dne 7. června
2001, stížnost č. 39594/98.
15. Nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2001, sp. zn. III. ÚS 189/01.
16. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2002, sp. zn. 25 Cdo 583/2001.
17. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. března 2003, sp. zn. 21 Cdo 1491/2002.
18. Nález Ústavního soudu ze dne 11. listopadu 2003, sp. zn. II. ÚS 182/02.
19. Nález Ústavního soudu ze dne 13. listopadu 2003, sp. zn. III. ÚS 202/03.
20. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. listopadu 2003, sp. zn. 30 Cdo 1171/2002.
105

21. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. února 2004, sp. zn. 22 Cdo 2475/2003.
22. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. července 2004, sp. zn. 26 Cdo 1481/2004.
23. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. ledna 2005, sp. zn. 21 Cdo 1392/2004.
24. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. května 2005, sp. zn. 30 Cdo 64/2004.
25. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Milatová a ostatní proti České
republice ze dne 21. června 2005, stížnost č. 61811/00.
26. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Exel proti České republice ze dne 5.
července 2005, stížnost č. 48962/99.
27. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. ledna 2006, sp. zn. 30 Cdo 641/2005.
28. Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2006, sp. zn. I. ÚS 207/05.
29. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. března 2006, sp. zn. 21 Cdo 731/2006.
30. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. dubna 2006, sp. zn. 21 Cdo 1696/2005.
31. Nález Ústavního soudu ze dne 3. října 2006, sp. zn. I. ÚS 212/06.
32. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2007, sp. zn. 33 Odo 406/2005.
33. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. července 2007, sp. zn. 33 Odo 1063/2005.
34. Nález Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2007, sp. zn. I. ÚS 394/05.
35. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2007, sp. zn. 32 Cdo 4256/2007.
36. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. prosince 2007, sp. zn. 25 Cdo 773/2006.
37. Nález Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2008, sp. zn. I. ÚS 2568/07.
38. Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2008, sp. zn. Pl. ÚS 54/05.
39. Nález Ústavního soudu ze dne 14. února 2008, sp. zn. II. ÚS 2672/07.
40. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2008, sp. zn. 21 Cdo 2725/2007.
41. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. května 2008, sp. zn. 29 Cdo 543/2008.
42. Nález Ústavního soudu ze dne 6. srpna 2008, sp. zn. II. ÚS 881/08.
43. Nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008, sp. zn. II. ÚS 323/07.
44. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. ledna 2009, sp. zn. 21 Cdo 4339/2007.

106

45. Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. dubna 2009, sp. zn. II. ÚS 2778/08.
46. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2009, sp. zn. 22 Cdo 5170/2007.
47. Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. července 2009, sp. zn. III. ÚS 768/08.
48. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. října 2009, sp. zn. 32 Cdo 2732/2009.
49. Usnesení Ústavního soudu ze dne 11. března 2010, sp. zn. III. ÚS 103/10.
50. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. března 2010, sp. zn. 28 Cdo 3665/2009.
51. Nález Ústavního soudu ze dne 30. března 2010, sp. zn. Pl. ÚS 2/10.
52. Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. dubna 2010, sp. zn. IV. ÚS 2147/09.
53. Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2010, sp. zn. IV. ÚS 377/10.
54. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. června 2010, sp. zn. 22 Cdo 2516/2008.
55. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2010, sp. zn. 23 Cdo 1494/2008.
56. Nález Ústavního soudu ze dne 26. srpna 2010, sp. zn. III. ÚS 608/10.
57. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. září 2010, sp. zn. 30 Cdo 1373/2009.
58. Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. října 2010, sp. zn. III. ÚS 2848/10.
59. Nález Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2010, sp. zn. I. ÚS 2121/07.
60. Usnesení Ústavního soudu ze dne 11. listopadu 2010, sp. zn. II. ÚS 3089/10.
61. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. prosince 2010, sp. zn. 28 Cdo 329/2010.
62. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2011, sp. zn. 25 Cdo 5162/2008.
63. Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. února 2011, sp. zn. III. ÚS 231/11.
64. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. února 2011, sp. zn. 30 Cdo 5270/2009.
65. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. března 2011, sp. zn. 20 Cdo 1188/2009.
66. Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2011, sp. zn. IV. ÚS 3355/10.
67. Nález Ústavního soudu ze dne 3. srpna 2011, sp. zn. I. ÚS 3725/10.
68. Nález Ústavního soudu ze dne 13. října 2011, sp. zn. I. ÚS 2610/11.
69. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. prosince 2011, sp. zn. 26 Cdo 82/2011.

107

70. Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2011, sp. zn. I. ÚS 3280/11.
71. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. června 2012, sp. zn. 31 Cdo 619/2011.
72. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2012, sp. zn. 21 Cdo 3905/2011.
73. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 13. září 2012, č.j. 8 Cmo 22/2012-59.
74. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 8. ledna 2013, č.j. 2 Cmo 411/2012-83.
75. Nález Ústavního soudu ze dne 16. dubna 2013, sp. zn. II. ÚS 3679/12.
76. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2013, sp. zn. 31 Cdo 4616/2010.
77. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2013, sp. zn. 23 Cdo 1108/2012.
78. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 2013, sp. zn. 25 Cdo 625/2013.
79. Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. března 2014, sp. zn. 64 Co 2/2014.
80. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 2014, sp. zn. 21 Cdo 73/2014.
81. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2014, sp. zn. 21 Cdo 2682/2013.
82. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. srpna 2014, sp. zn. 29 Cdo 1043/2012.
83. Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. září 2014, sp. zn. I. ÚS 2299/14.
84. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 7. října 2014, č.j. 12 Cmo 106/2014-60.
85. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2014, sp. zn. 22 Cdo 2149/2014.
86. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 12. února 2015, č.j. 12 Cmo 261/2014-287.
87. Nález Ústavního soudu ze dne 17. února 2015, sp. zn. II. ÚS 1180/14-2.
88. Nález Ústavního soudu ze dne 27. února 2015, sp. zn. I. ÚS 3046/14-2.
89. Nález Ústavního soudu ze dne 10. března 2015, sp. zn. II. ÚS 2172/14.
90. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. března 2015, sp. zn. 28 Cdo 5138/2014.
91. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. března 2015, sp. zn. 21 Cdo 534/2013.
92. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. dubna 2015, sp. zn. 97 Co 641/2014.
93. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. května 2015, sp. zn. 22 Cdo 1932/2013.
94. Nález Ústavního soudu ze dne 23. června 2015, sp. zn. II. ÚS 2067/14.

108

95. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2015, sp. zn. 29 Cdo 1962/2013.
96. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. srpna 2015, sp. zn. 26 Cdo 608/2015.
97. Nález Ústavního soudu ze dne 8. října 2015, sp. zn. III. ÚS 880/15.
98. Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2015, sp. zn. II. ÚS 385/15.
99. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. prosince 2015, sp. zn. 32 Cdo 120/2014.
100. Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2016, sp. zn. IV. ÚS 2273/14.
101. Nález Ústavního soudu ze dne 23. února 2016, sp. zn. IV. ÚS 3143/15.
102. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2017, sp. zn.29 Cdo 5064/2016.
103. Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2017, sp. zn. IV. ÚS 216/16.
104. Nález Ústavního soudu ze dne 1. března 2017, sp. zn. II. ÚS 1738/16.
105. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2017, sp. zn. 29 Cdo 1790/2016.
106. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Regner proti České republice ze dne
19. září 2017, stížnost č. 35289/11.
107. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Colloredo Mansfeldová proti České
republice ze dne 11. ledna 2018, stížnost č. 51896/12.
108. Nález Ústavního soudu ze dne 9. května 2018, sp. zn. IV. ÚS 14/17.
109. Usnesení Ústavního soudu ze dne 31. srpna 2018, sp. zn. IV. ÚS 533/18.
110. Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019, sp. zn. IV. ÚS 3298/18.
111. Usnesení Ústavního soudu ze dne 2. května 2019, sp. zn. III. ÚS 44/19.
112. Nález Ústavního soudu ze dne 16. srpna 2019, sp. zn. II. ÚS 1851/19.
113. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2019, sp. zn. 32 Cdo 2224/2019.
114. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. prosince 2019, sp. zn. 22 Cdo 3330/2018.
115. Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020, sp. zn. III. ÚS 2440/19.
116. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. února 2020, sp. zn. 28 Cdo 4001/2019.
117. Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. května 2020, sp. zn. I. ÚS 145/20.
118. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. května 2020, sp. zn. 29 Cdo 1624/2018-II.

109

119. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. června 2020, sp. zn. 29 Cdo 1728/2019.
120. Nález Ústavního soudu ze dne 1. září 2020, sp. zn. IV. ÚS 1247/20.
V.

Seznam použitých internetových zdrojů

1. CASSENS WEISS, Debra. Lawyers are dressing way too casual during Zoom court
hearings, judge says [online]. [cit. 2021-02-15]. Dostupné z:
https://www.abajournal.com/news/article/lawyers-are-dressing-way-too-casual-duringzoom-hearings-judge-says.
2. CELERÝN, Jakub. Kdy končí první jednání z hlediska zásady koncentrace
řízení? [online]. [cit. 2021-02-15]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/kdykonci-prvni-jednani-z-hlediska-zasady-koncentrace-rizeni-92684.html.
3. COURT TV [online]. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://www.courttv.com/about-us/.
4. DIMUN, Petr. Špičky justice podrobily záměr civilního řádu soudního drtivé kritice a
odmítly ho jako Cimrmanovu pohádku [online]. [cit. 2021-02-15]. Dostupné z:
https://www.ceska-justice.cz/2018/11/spicky-justice-podrobily-zamer-civilniho-radusoudniho-drtive-kritice-odmitli-jako-cimrmanovu-pohadku/.
5. European Parliament. Rebooting’ The Mediation Directive: Assessing The Limited Impact
Of Its Implementation And Proposing Measures To Increase The Number Of Mediations
In The EU [online] [cit. 2021-02-15].
Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPO
L-JURI_ET(2014)493042.
6. FEDROVÁ, Michaela. K možnostem pořizování obrazového a zvukového záznamu
z ústního jednání [online]. [cit. 2021-02-15]. Dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-moznostem-porizovani-obrazoveho-a-zvukovehozaznamu-z-ustniho-jednani-89938.html.
7. GRYGAR, Jiří. Zákon o soudech a soudcích: včetně tzv. generátoru náhodného
přidělování a GDPR: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. [online] [cit. 2021-02-15].
Dostupné z www.noveaspi.cz pod identifikačním číslem ASPI: KO6_2002CZ.
8. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g
občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. [online]
[cit. 2021-02-15]. Dostupné z www.noveaspi.cz pod identifikačním číslem ASPI:
KO99_p2a1963CZ.
9. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180
občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. [online]
[cit. 2021-02-15]. Dostupné z www.noveaspi.cz pod identifikačním číslem ASPI:
KO99_p2b1963CZ.
10. JIRSA, Jaromír. Zamyšlení nad zákonnou koncentrací – aneb, není-li koncentrace v mysli,
je v zákonu k ničemu [online]. [cit. 2021-02-15]. Dostupné z:
110

https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/zamysleni-nad-zakonnoukoncentraci-aneb-neni-li-koncentrace-v-mysli-je-v-zakonu-k-nicemu.
11. LAVICKÝ, Petr a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního [online]. [cit. 2021-02-15].
Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf.
12. LAVICKÝ, Petr. Základní principy civilního procesu, Právo na spravedlivý
proces [online]. [cit. 2021-02-15].
Dostupné z: https://is.muni.cz/el/1422/podzim2012/BJ301K/um/Zakladni_principy_civil
niho_procesu_a_pravo_na_spravedlivy_proces.pdf.
13. MAGOČOVÁ, Barbora. Koncentrácia konania v praxi: ako ju súdy reálne uplatňujú a aké
sú možnosti obrany, keď je aplikovaná nesprávne [online]. [cit. 2020-02-15]. Dostupné z:
https://www.epi.sk/odborny-clanok/koncentracia-konania-v-praxi-ako-ju-sudy-realneuplatnuju-a-ake-su-moznosti-obrany-ked-je-aplikovana-nespravne.htm.
14. Národná rada Slovenskej republiky. Důvodová zpráva k zákonu č. 150/2016 Z. z. [online].
[cit. 2021-02-15]. Dostupné z:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5280.
15. Rada Evropské unie. Doporučení Rady – „Podpora využívání a sdílení osvědčených
postupů pro přeshraniční videokonference v oblasti justice ve členských státech a na úrovni
EU“ [online]. [cit. 2021-02-15]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015H0731%2801%29.
16. Supreme Court of Texas [online]. [cit. 2021-02-15]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/SupremeCourtofTexas.
17. UKSupremeCourt [online]. [cit. 2021-02-15]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/user/UKSupremeCourt.
18. VÁVRA, Libor. Ale tohle jsem já u soudu nikdy neřekl! [online]. [cit. 2021-02-15].
Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/ale-tohle-jsem-ja-usoudu-nikdy-nerekl.
VI.

Seznam ostatních zdrojů

1. Důvodová zpráva k zákonu č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, č. 7/2009 Dz.
2. Důvodová zpráva k zákonu č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 30/2000 Dz.

111

Jednání ve sporném řízení
Abstrakt
Rigorózní práce pojednává o jednání, jakožto klíčové fázi sporného řízení, při níž předseda
senátu za součinnosti s účastníky provádí dokazování a činí jiná vhodná opatření za účelem
úplného a spravedlivého projednání věci bez zbytečných průtahů v řízení. Cílem rigorózní práce
je zejména popsat průběh jednání ve sporném řízení, jakož i zanalyzovat jeho právní úpravu
zakotvenou v ustanovení § 115 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
Vlastní text rigorózní práce je pro přehlednost rozdělen do pěti částí označených písmeny
A až E, které obsahují celkem 11 kapitol. Nejprve jsou v části A vymezeny základní pojmy. Na
samém začátku je vymezen pojem „sporné řízení“, jsou představeni jeho účastníci stojící
v kontradiktorním postavení, vymezena jejich procesní iniciativa, jakož i samotná funkce
sporného řízení. Následně je vymezen klíčový pojem „jednání“ a jeho účel. Část B je věnována
základním principům civilního procesu, a to zejména principu kontradiktornosti, dle něhož mají
účastníci v řízení právo vyjádřit se ke všem skutečnostem a k veškerým důkazům; principu
veřejnosti, díky kterému je zaručena ochrana účastníků před tzv. kabinetní justicí; principu
ústnosti, dle kterého je rozhodující to, co bylo soudu sděleno ústně při jednání; jakož i principu
přímosti, který se stejně jako poslední dva zmíněné principy, uplatní v řízení pouze při jednání.
V části C, kterou lze označit za stěžejní část této práce, je obsažena právní úprava projednání věci
samé. Nejprve je stručně popsáno projednání věci samé bez nařízení jednání, následně je kladen
důraz na projednání věci samé při jednání. Průběh jednání je popsán od jeho nařízení až do
veřejného vyhlášení rozhodnutí, přičemž pozornost je věnována jak zahájení a řízení jednání ze
strany soudu, tak i procesním právům a povinnostem účastníků. Akcentována je povinnost soudu
rozhodnout bez zbytečných průtahů v řízení, jakož i jeho povinnost poskytovat účastníkům
potřebná procesní poučení a postupovat při jednání v souladu s principem předvídatelnosti.
Pozornost je však věnována i účastníkům, kteří by měli na řízení aktivně participovat a v souladu
s principem vigilantibus iura scipta sunt řádně plnit své procesní povinnosti. V části D je
představena právní úprava jednání v zahraničí, a to konkrétně právní úprava obsažená ve
slovenském zákoně č. 160/2015 Z. z., civilný sporový poriadok, ve znění pozdějších předpisů. V
závěrečné části E je ponechán prostor zhodnocení tuzemské právní úpravy a úvahám nad budoucí
právní úpravou, jež je obsažena ve věcném záměru civilního řádu soudního.
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Hearing in Contentious Procedure
Abstract
This rigorous thesis deals with a hearing as a key phase of a contentious procedure in which
the presiding judge, in cooperation with the parties, takes evidence and undertakes other
appropriate measures in order to ensure complete and fair hearing without undue delay in the
proceedings. The primary aim of this rigorous thesis is to describe the course of a hearing in the
contentious procedure, as well as to analyse its legal basis governed by the provisions of § 115 et
seq. of Act No. 99/1963 Coll., Code of Civil Procedure, as amended.
For the sake of clarity, the text of this rigorous thesis is divided into five parts marked with
letters A to E, which then contain 11 chapters. Firstly, the essential concepts are defined in Part A.
The concept of "contentious procedure" is defined, its parties and their adversarial positions are
introduced, their procedural initiative is described, as well as the function of the contentious
procedure itself. Subsequently, the key concept of a "hearing" and its purpose is defined. Part B
outlines the fundamental principles of the civil procedure, in particular the adversarial principle,
according to which the parties to the proceedings have the right to comment on all facts and all
evidence; the principle of public hearing which guarantees the protection of the parties against the
so-called wilful judiciary; the principle of oral hearing, according to which matters communicated
orally to the court at a hearing are decisive; as well as the principle of directness, which together
with the last two principles mentioned applies to the proceedings only at a hearing. Part C, which
can be described as the key part of this thesis, contains the legal basis governing the discussion
about the merits of a case. Firstly, the discussion about the merits of a case without a hearing is
briefly described, then the emphasis is placed on the discussion about the merits of a case at a
hearing. The course of a hearing is described from the moment it is ordered until the public
announcement of the decision, while attention is paid to the hearing initiation and management by
the court as well as to the procedural rights and obligations of the parties. Emphasis is placed on
the court's obligation to decide a case without undue delay in the proceedings, as well as on its
obligation to provide the parties with necessary procedural rights and obligations and to proceed
in accordance with the principle of predictability. However, attention is also paid to the parties
which should actively participate in the proceedings and, in accordance with the principle of
vigilantibus iura scipta sunt, duly fulfil their procedural obligations. Part D presents the foreign
legal basis governing a hearing, in particular the legal regulations contained in the Slovak Act No.
160/2015 Coll., The Civil Procedure Code, as amended. Finally, part E is concerned with the
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evaluation of domestic legislation and reflections on future legislation contained in the draft of the
new Civil Procedure Code.
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114

