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Úvod
Směnky na rozdíl od některých hmotněprávních institutů, které postupem času více či méně
ztrácejí na svém významu, po mnoho desítek let neměnně představují vysoce funkční platební
a zajišťovací prostředek. To mimo jiné dokazuje i skutečnost, že směnka se z původně čistě
obchodních vztahů rozšířila i do vztahů spotřebitelských, což je dle mého názoru do jisté míry
dvojsečná zbraň, kdy na jedné straně možnost podepsat směnku spotřebitelem právní úprava
nezapovídá, na druhou stranu mu však v čistě směnečných vztazích není poskytnut vyšší stupeň
ochrany.
Směnečné

řízení,

jako

specifický

druh

rozhodování

v civilním

procesu,

často

charakterizované jako formalizovaný proces s řadou procesních odlišností vymezujících jej oproti
klasickému nalézacímu řízení, skýtá pro žalobce řadu výhod, které mu klasické nalézací řízení není
schopno poskytnout, z nichž vyzdvihuji zejména důraz kladený na rychlost a hospodárnost
rozhodovacího procesu. Specialitu a možná až přehnanou formálnost směnečného řízení však nelze
vnímat jinak než jako ideální odraz dokonalého a abstraktního cenného papíru přímo
inkorporujícího ujednaný směnečný závazek, jímž směnka bezesporu je.
Výběr tématu je veden mým zájmem o oblast civilního procesu, kdy vstup směnečného
práva do procesní úpravy pro mě přináší zcela nový rozměr uvažování v rámci dílčích procesních
institutů. Mimo jiné jsem na téma směnečného řízení vypracovala již v roce 2018 diplomovou
práci,1 kdy tehdy primárním podnětem pro volbu tohoto tématu bylo zrušení právní úpravy
směnečného řízení v rámci slovenské právní úpravy.2 Má diplomová práce tak byla do jisté míry
inspiračním zdrojem pro předkládanou rigorózní práci, nicméně předkládaná práce je pojímána
zevrubněji a poskytuje analýzu mnohem širší perspektivy a dosahu směnečného řízení. V některých
aspektech docházím i k přehodnocení svých dřívějších názorů, kdy v obecné rovině odkazuji
zejména na celkové pojetí směnečného řízení z pohledu omezení zásad procesního práva, konkrétně
pak zejména na závěry ohledně rozložení důkazního břemene při prokazování vyplňovacího

1 RÝDLOVÁ, Aneta. Vybrané aspekty směnečného rozkazního řízení. Olomouc, 2018. Diplomová práce. Univerzita
Palackého v Olomouci. Právnická fakulta. s. 49.
2 Pozn. Ke zrušení směnečného řízení v rámci slovenské procesní úpravy došlo novelou č. 438/2015 Z. z., která byla
poslední novelou zákona č. 99/1963 Z. z., občianskeho súdneho poriadku platného do 30. 6. 2016. Slovenský
zákonodárce tak učinil veden záměrem zvýšit právní ochranu spotřebitele v soudních řízeních v návaznosti na
prejudiciální řízení Evropské komise (C-328/14) vedené za účelem výkladu č. 6 odst. 1 Směrnice Rady 93/13/EHS a
článku 4 Směrnice Rady 87/102/EHS.
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oprávnění u blankosměnky, což považuji za důsledek určitého vývoje mého právního uvažování a
téměř tříleté koncipientské praxe.
Rigorózní práce si klade za cíl komplexně zanalyzovat a kriticky zhodnotit stávající právní
úpravu směnečného řízení ve smyslu § 175 občanského soudního řádu a s tímto řízením spojených
specifik z pohledu rozsahu využitelnosti stěžejních institutů civilního procesu, kdy má dojít
v každém jednotlivém případě k vyvození závěru o možnosti aplikace konkrétního instrumentu,
příp. stanovení mantinelů této aplikace ve směnečném řízení. V konkrétní rovině je cílem rigorózní
práce poskytnout jasná stanoviska k rozsahu aplikace vybraných procesních prostředků ve
směnečném řízení, a to u změny v osobě účastníka – záměny, přistoupení účastníka a singulární
sukcese, u změny návrhu – zpětvzetí a změny návrhu, koncentrace řízení, rozložení důkazního
břemene, u jiných forem rozhodování – smíru, rozsudku pro zmeškání, rozsudku pro uznání,
předběžného opatření, u opravných prostředků – odvolání, dovolání, žaloby pro zmatečnost a na
obnovu řízení. Analýzu provedenou v předkládané práci považuji za žádoucí, přestože jsem si
vědoma existence již publikovaných ucelených analýz odborné veřejnosti, kdy za všechny jmenuji
publikaci Radima Chalupy s názvem Směnka v soudním řízení z roku 2017.
Za tímto účelem je rigorózní práce vedena snahou důsledně hodnotit a konfrontovat stávající
názorová stanoviska rozhodovací praxe, jakož i zástupců odborné veřejnosti. I proto je primárním
zdrojem judikatura obecných soudů včetně Nejvyššího soudu, a v ústavněprávním měřítku soudu
Ústavního. Z pohledu metod výkladu a analýzy práva je kladen důraz na další výkladové metody
nad rámec prostého jazykového výkladu, tak je zohledňován zejména výklad systematický,
teleologický a argumenty logického výkladu práva.
Ve smyslu nastíněného cíle zahrnuje rigorózní práce předně úvodní analýzu samotné povahy
a účelu směnečného řízení včetně jeho postavení v rámci civilního procesu, následovanou
vymezením obecných procesních podmínek, jakož i zvláštních předpokladů pro vydání směnečného
rozkazu. Na úvodní vymezení statusu směnečného řízení pak navazuje analýza otázky účastenství,
kdy v této části práce jsou přezkumu podrobeny instituty řešící nedostatek věcné legitimace na
straně jednoho z účastníků směnečného řízení.
Pro posouzení navazujících otázek pak práce v další části vymezuje charakter směnečného
rozkazu a rozhodný okamžik pro posouzení obrany žalovaného prostřednictvím námitek, který je
v mnohých ohledech stěžejní pro celý koncept směnečného řízení. V této souvislosti je rovněž
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učiněn vhled do dispozičního oprávnění žalobce ve vztahu k předmětu návrhu, a to cestou zpětvzetí
a změny návrhu.
Následně je v předkládané práci obsaženo vymezení procesní obrany žalovaného
prostřednictvím námitek, kterou se směnečné řízení zásadně liší od všech ostatních prostředků
přezkumu soudního rozhodnutí. Podrobnějšímu rozboru je v této souvislosti podrobena námitka
započtení a vzájemný návrh. S námitkovým řízením je neodmyslitelně spjata přísná koncentrace
řízení, která nemá vzhledem k okamžiku jejího nástupu, rozsahu a velice omezenému množství
výjimek v občanském soudním řádu obdobu. I proto představuje specifická koncentrace řízení
nejčastější kámen úrazu pro žalovaného.
Neméně problematické záležitosti, jíž je rozložení důkazního břemene ve směnečném řízení,
je věnována navazující část předkládané práce, kdy toto téma zaznamenalo zásadní názorový vývoj,
a to jak v rozhodovací praxi, tak na poli odborné veřejnosti. Z pohledu rozložení důkazního břemene
pak práce o něco detailněji cílí na prokazování pravosti podpisu na směnce a na vyplňovací
oprávnění v případě blankosměnky.
Další analýza směnečného řízení je vedena záměrem vymezit a zhodnotit využitelnost jiných
forem rozhodnutí v tomto řízení nad rámec směnečného rozkazu, mezi něž se řadí smír a rozsudky
vydávané bez zjišťování skutkového stavu, tj. rozsudek pro zmeškání a rozsudek pro uznání.
Opomenuta není ani krátká zmínka o rozhodování o návrhu na nařízení předběžného opatření.
Rozbor směnečného řízení je pak zakončen zhodnocením aplikovatelnosti opravných prostředků, a
to jak řádných, tak mimořádných, včetně dalších prostředků nápravy vadného rozhodnutí
zastoupených žalobou pro zmatečnost a žalobou na obnovu řízení.
Nad rámec právní úpravy směnečného řízení dle § 175 občanského soudního řádu je
v předkládané práci doplněna analýza specifik spojených s exekučním a insolvenčním řízením.
Závěrem rigorózní práce je poskytnut stručný vhled do navrhované úpravy směnečného řízení ve
věcném záměru civilního řádu soudního a krátké zamyšlení nad základními tezemi věcného záměru.
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1

Povaha a účel směnečného rozkazního řízení

1.1

Povaha řízení

1.1.1

Povaha směnečného řízení jako zkráceného řízení

Směnečné rozkazní řízení, tak jak je upraveno v § 175 o.s.ř., se spolu s řízením o platebním
rozkazu, elektronickém platebním rozkazu a evropském platebním rozkazu řadí mezi tzv. zkrácená
řízení.3 Zkrácená řízení jsou specifická oproti klasickému nalézacímu řízení tím, že v jejich rámci
dochází k potlačení některých základních procesních zásad, institutů a postupů. V rámci zkrácených
řízení totiž soud nenařizuje jednání, neprovádí dokazování 4 a nevyzývá žalovaného k vyjádření se
k návrhu žalobce na vydání směnečného nebo prostého platebního rozkazu. Účelem zkrácených
řízení má být upřednostnění zásady rychlosti a hospodárnosti řízení, a to na úkor úplného zjišťování
skutkového stavu věci.
S ohledem na systematické zařazení právní úpravy směnečného řízení považuje zákonodárce
toto řízení vedle rozsudku, usnesení a rozsudku pro zmeškání a pro uznání za způsob vyřízení věci,
k tomuto závěru ostatně dospívá i část odborné veřejnosti. 5 Obecně lze s tímto názorem souhlasit,
avšak směnečné řízení je dle mého názoru třeba chápat spíše jako svébytný druh nalézacího řízení,
neboť vydání směnečného rozkazu nelze považovat za pouhý způsob vyřízení věci v klasickém
nalézacím řízení, jak je tomu v případě ostatních výše uvedených forem rozhodnutí. K tomuto
závěru dospívám zejména s ohledem na jeden z předpokladů vydání směnečného rozkazu, jímž je
existence návrhu žalobce na vydání směnečného rozkazu.
Tento předpoklad vydání směnečného rozkazu jej zásadním způsobem odlišuje jak od výše
uvedených forem rozhodnutí v nalézacím řízení, tak od ostatních druhů zkrácených řízení, neboť
platební rozkaz ve smyslu § 172 o.s.ř. lze vydat bez ohledu na existenci návrhu žalobce na vydání
platebního rozkazu. Určitou výjimku zde představuje návrh na vydání elektronického platebního
rozkazu, kde se vyžaduje, aby byl podán návrh na speciálním elektronickém formuláři, 6 jinak jej
3 WINTEROVÁ, Alena. In WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení
nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 350.
4 Pozn. Soud v rámci zkrácených řízení provádí pouze osvědčování, nikoli dokazování v užším slova smyslu.
5 Např. ZOULÍK, František. Soudy a soudnictví. Praha: C.H. Beck, 1995, s. 145. Pozn. V tomto ohledu si dovoluji
upozornit na zásadní rozdíl mezi řízením předcházejícím vydání rozsudku pro zmeškání a pro uznání a mezi řízením
před vydáním směnečného rozkazu, neboť v řízení zakončeném vydáním rozsudku pro zmeškání a pro uznání
nedochází, na rozdíl od předrozkazní fáze směnečného řízení, vůbec ke zjišťování skutkového stavu.
6 Pozn. Elektronický formulář je dostupný na webových stránkách ministerstva spravedlnosti www.portal.justice.cz.
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nelze vydat. Tento požadavek je však spíše otázkou formálního charakteru, nikoli otázkou
procesního postupu jako takového a s ním souvisejících konsekvencí.
1.1.2

Povaha směnečného řízení jako listinného řízení

Dle odlišného způsobu dělení civilních řízení můžeme současně směnečné řízení řadit mezi
tzv. listinná řízení, která předpokládají pro rozhodnutí o nároku předložení listin prokazujících
uplatněný nárok, příp. dalších listin, z nichž lze dovodit existenci nároku žalobce.7 Oproti listinnému
řízení se vymezuje tzv. upomínací řízení, v jehož rámci se pro rozhodnutí vyžaduje pouhé tvrzení
rozhodných skutečností žalobcem, jak dovozuje Chalupa. 8 V poměrech české procesněprávní úpravy
je řízením upomínacím řízení předcházející vydání klasického platebního rozkazu. Na závěr
Chalupy stran požadavku na pouhé tvrzení rozhodných skutečností žalobcem v rámci upomínacího
řízení nelze nahlížet doslovně a je ho nutné vykládat tak, že rozdíl mezi listinným a upomínacím
řízením je v kvalitě vyžadovaného důkazu. Zjednodušeně řečeno, v rámci listinného řízení jsou na
předložené listiny kladeny vyšší nároky, kdy v případě směnečného řízení je konkrétně vyžadován
originál předmětné listiny, tedy prvopis směnky. Naproti tomu v upomínacím řízení nejsou na
předložené listiny kladeny zvláštní požadavky a postačuje tak soudu předložit prosté kopie listin,
jichž se žalobce dovolává, tak jak je tomu v rámci prostého nalézacího řízení, nebo i jiný než
výlučně listinný důkaz.
Druhým definičním znakem, odlišujícím řízení listinné od upomínacího, je povaha obrany
proti vydanému platebnímu rozkazu, kdy v rámci listinného řízení obranu představují námitky, na
jejichž odůvodnění jsou kladeny vyšší nároky oproti odporu podávanému proti klasickému
platebnímu rozkazu, který představuje typickou obranu v rámci řízení upomínacího. Rozdíl
v požadavku kladeném na kvalitu procesní obrany představuje zejména skutečnost, že odpor nemusí
být žádným způsobem odůvodněn, naopak námitky musí být odůvodněny vzhledem k přísné
směnečné koncentraci řízení v podstatě vyčerpávajícím způsobem.

7 HRNČIŘÍK, Vít. In SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 736, 737.
8 CHALUPA, Radim. Směnka v soudním řízení. Praha: Leges, 2017, s. 65, 66.
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1.2

Účel řízení

1.2.1

Omezení aplikace procesněprávních zásad ve směnečném řízení

V první řadě je nezbytné zdůraznit, že v rámci směnečného řízení dochází k určitému
potlačení, v některých případech až k vyloučení určitých zásad procesního práva. Konkrétně lze
zmínit zejména zásadu ústnosti, zásadu veřejnosti a přímosti a zásadu kontradiktornosti. Ze zásad
civilního procesu se jedná částečně o zásadu projednací. Absolutní vyloučení aplikace výše
uvedených zásad je však podmíněno absolutní procesní nečinností žalovaného. 9 Za předpokladu, že
žalovaný bude určitým způsobem procesně aktivní, zásady procesního práva budou, ač často
v omezeném věcném nebo časovém rozsahu, zachovány. Vhodným příkladem může být zásada
kontradiktornosti, která je z povahy věci zcela vyloučena ve fázi před vydáním směnečného
rozkazu, kdy žalovaný nemá faktickou možnost se k žalobcem uplatňovanému směnečnému nároku
jakkoli vyjádřit. Žalovanému je však dána možnost podat proti vydanému směnečnému rozkazu tzv.
námitky, které musí být soudem bezvýjimečně projednány. V námitkové části směnečného řízení je
tak přes prvotní omezení v předrozkazní fázi řízení zásada kontradiktornosti zcela zachována.
V této souvislosti je rovněž nezbytné zvažovat, zda lze akceptovat upřednostnění zásady
rychlosti a hospodárnosti řízení na úkor zásady veřejnosti, ústnosti, přímosti a kontradiktornosti.
Upřednostnění těchto zásad je vedeno cílem zajistit, aby žalobce v co nejkratším čase a za současné
minimalizace nákladů řízení získal vymahatelný exekuční titul. V jistém smyslu nelze ani dospět
k závěru o upřednostnění těchto zásad, neboť v rámci směnečného řízení zůstává zachována
dvouinstančnost řízení, kdy proti rozhodnutí soudu o námitkách je přípustným opravným
prostředkem odvolání. Současně není vyloučena možnost domáhat se přezkumu pravomocného
rozhodnutí odvolacího soudu o námitkách prostřednictvím dovolání. V neposlední řadě není ani
vyloučena možnost užití dalších prostředků nápravy vadných rozhodnutí, jimiž je žaloba pro
zmatečnost a žaloba na obnovu řízení. Za situace, kdy účastníci řízení využijí všech uvedených
opravných prostředků, lze stěží uvažovat o upřednostnění zásady rychlosti a hospodárnosti řízení na
úkor zásad vyplývajících z práva na slyšení a zásad upravujících zjišťování skutkového stavu věci.
S ohledem na existenci celé škály opravných prostředků, jež je žalovaný (i žalobce) oprávněn
v rámci směnečného řízení uplatnit, nelze dle mého názoru dospět k závěru, že směnečné řízení
natolik privileguje určité procesní zásady, že by bylo způsobilé ovlivnit právo na spravedlivý proces.

9 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. I. ÚS 2733/13.
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Samostatnou kapitolu v tomto směru představuje specifická koncentrace řízení žalovaného,
jež však dle mého ústavněprávní rámec spravedlivého procesu rovněž výrazně nenarušuje. Přestože
tak v určitých fázích směnečného řízení dochází k omezení až vyloučení, či naopak k upřednostnění
aplikace některých zásad procesního práva, z globálního nazírání nelze dospět k závěru, že by
směnečné řízení jako celek mohlo představovat porušení práva na spravedlivý proces ve smyslu
čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, jak z mého pohledu správně dovozuje Ústavní
soud.10
1.2.2

Aplikace hmotněprávních principů směnečného práva

V rámci směnečného řízení se primárně projevuje princip směnečné přísnosti, který si klade
za cíl naplnit základní funkce směnky, jimiž je funkce platební a funkce zajišťovací, přičemž volba
funkce směnky je zásadně odvislá od dohody smluvních stran závazku. 11 Dle Švamberga12 v sobě
princip směnečné přísnosti zahrnuje směnečnou přísnost materiální a formální, a to v závislosti na
tom, zda vychází z úpravy hmotněprávní či procesněprávní, resp. zda její důsledky pociťuje účastník
směnečného vztahu v hmotněprávním či procesněprávním postavení. Materiální směnečná přísnost
má svůj odraz v požadavku na naplnění obsahových náležitostí směnky, jako dokonalého
a abstraktního cenného papíru, blíže specifikovaných v jednotlivých ustanoveních zákona
směnečného a šekového. Formální směnečná přísnost je pak promítnuta v možnosti vymáhat
směnečný nárok právě v rámci směnečného řízení.13
1.2.3

Procesní fáze směnečného řízení

V rámci směnečného řízení lze vymezit dvě hlavní fáze řízení, a to řízení o vydání
směnečného rozkazu a řízení po vydání směnečného rozkazu, tj. řízení o námitkách žalovaného. Za
obligatorní lze považovat pouze první fázi. Existence druhé, fakultativní, fáze směnečného řízení je
odvislá od procesní aktivity žalovaného. Za předpokladu, že ze strany žalovaného nebudou ve
stanovené patnáctidenní lhůtě podány námitky proti vydanému směnečnému rozkazu, směnečné
řízení skončí nabytím právní moci a vykonatelnosti směnečného rozkazu v důsledku marného
uplynutí námitkové lhůty.
10 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. I.ÚS 2733/13.
11 TREBATICKÝ, Peter. In JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II., § 79-180
o.s.ř. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 598.
12 ŠVAMBERG, Gustav. Československé právo směnečné a šekové. Praha: Palásek a Kraus, 1947, s. 15.
13 TREBATICKÝ, Peter. In JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II., § 79-180
o.s.ř. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 599.
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Řízení o vydání směnečného rozkazu, někdy též nazývané jako předrozkazní část
směnečného řízení,14 je z pohledu obsahové náplně částí řízení, kdy soud zkoumá naplnění
procesních podmínek a mimo jiné i splnění poplatkové povinnosti. 15 Současně soud zkoumá, zda
jsou splněny předpoklady vydání směnečného rozkazu dle § 175 o.s.ř., a zda bude řízení zahájené
k návrhu žalobce podrobeno právní úpravě směnečného řízení, nebo nikoli.16 Tato fáze oproti
prostému nalézacímu řízení nevykazuje z pohledu zkoumání procesních podmínek zásadní specifika
a lze ji přirovnat k fázi řízení před vydáním platebního rozkazu. Je třeba uvést, že uplatnění
směnečného nároku u soudu nevede automaticky k transformaci rozhodovacího procesu do režimu
směnečného řízení. K aktivaci režimu směnečného řízení v případě zjištění nedostatku některého z
předpokladů vydání směnečného rozkazu soudem totiž nedojde. V takovém případě soud o
směnečném nároku rozhodne v rámci prostého rozkazního řízení nebo v režimu nalézacího řízení.
Pomineme-li řízení o opravných prostředcích účastníků řízení podaných proti rozhodnutí
o námitkách jako třetí fázi, za poslední, opět fakultativní, fázi směnečného řízení lze považovat
řízení vykonávací dle o.s.ř., resp. řízení exekuční dle e.ř., jejichž prostřednictvím se žalobce jako
oprávněný domáhá faktického vymožení exekučním titulem přiznané směnečné pohledávky vůči
žalovanému jako povinnému.

14 CHALUPA, Radim. Směnka v soudním řízení. Praha: Leges, 2017, s. 33.
15 Pozn. V případě směnečného řízení je základem pro výpočet soudního poplatku směnečná pohledávka včetně
směnečné odměny, kterou nelze dle § 513 ObčZ považovat za příslušenství pohledávky.
16 CHALUPA, Radim. Směnka v soudním řízení. Praha: Leges, 2017, s. 33.
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2

Obecné procesní podmínky směnečného rozkazního řízení

2.1

Pravomoc soudu
Kruciální procesní podmínku směnečného řízení bezesporu představuje pravomoc soudu,

tedy oprávnění soudu projednat a rozhodnout o směnečném nároku. Tato podmínka je naplněna
povahou směnečného nároku, který je nárokem soukromoprávním, kdy obecná právní úprava
směnky jako cenného papíru zakotvená v § 514 občanského zákoníku je doplněna zvláštní právní
úpravou v zákoně směnečném a šekovém. Současně není pravomoc soudu k rozhodování o nárocích
ze směnek vyloučena, neboť není naplněna hypotéza § 7 o.s.ř., tj. rozhodování o směnečných
nárocích není svěřeno zákonem jinému oprávněnému orgánu.
Pravomoc soudu k rozhodování o směnečném nároku nemůže být vyloučena ujednáním
účastníků řízení, ledaže takovou možnost připouští zákon. Tak může být vyloučena pravomoc
v případě nároků ze směnky pouze existencí rozhodčí smlouvy, resp. rozhodčí doložky, která
zakládá v souladu se zákonem o rozhodčím řízení pravomoc k rozhodování rozhodčímu soudu nebo
rozhodci.
2.2

Uplatnění práv ze směnky v rozhodčím řízení

2.2.1

Arbitrabilita směnečných sporů

Ve smyslu definice pravomoci soudu dle § 7 o.s.ř. k rozhodování občanskoprávních sporů
představuje rozhodčí řízení jedinou výjimku z výlučné pravomoci soudu k rozhodování směnečných
sporů. Předběžnou otázkou pro posouzení pravomoci rozhodčího soudu rozhodovat ve směnečných
sporech je tzv. arbitrabilita sporu. Arbitrabilitou se rozumí způsobilost určitého sporu být
předmětem přezkumu rozhodčího soudu. Dle teorie se arbitrabilita dělí na objektivní a subjektivní.17
Objektivně, a to jak pozitivně, tak negativně, je arbitrabilita vymezena v zákoně o rozhodčím
řízení, kdy dle § 1 ve spojení s § 2 ZRozŘ platí, že předmětem přezkumu rozhodčího soudu může
být pouze majetkový spor, který by jinak podléhal pravomoci soudů, jestliže je současně o takovém
sporu možné uzavřít smír. Negativním způsobem je pak arbitrabilita omezena v případě
majetkových sporů souvisejících s výkonem rozhodnutí či incidenčních sporů nebo sporů mezi
podnikatelem a spotřebitelem.
17 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2012, s. 54.
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Subjektivní arbitrabilitu je možné v obecné rovině dle Rozehnalové vymezit jako „situaci,
kdy je spor objektivně arbitrabilní (je právním řádem připuštěn k řešení před rozhodci), ale strany
samy zúží předmět smlouvy“18 nebo definovat jako „vymezení sporu k řešení z pohledu způsobilosti
subjektu uzavřít rozhodčí smlouvu.“19 V rámci směnečných sporů tak půjde z pohledu zúžení
předmětu smlouvy např. o situaci, kdy bude v souladu s § 2 odst. 4 ZRozŘ vyloučena rozhodčí
pravomoc např. pro směnečné spory na nepeněžité plnění, z pohledu způsobilosti subjektu uzavřít
smlouvu může jít např. o nedostatek svéprávnosti.20
Aplikováno na směnečné spory se dovozuje, že první předpoklad zakládající pravomoc
rozhodčího soudu ve směnečných sporech je naplněn, neboť nárok vyplývající ze směnky, do níž je
vtělen závazek uhradit určitou peněžitou částku, je nepochybně sporem majetkovým. 21 V tomto
ohledu je vhodné doplnit, že majetkovým sporem pro účely objektivního vymezení rozhodčího
oprávnění není v souladu s § 2 odst. 4 ZRozŘ výlučně spor, jehož předmětem je peněžité plnění,
nicméně jakýkoli spor, který zasahuje do majetkové sféry účastníka a zároveň se dotýká
subjektivního práva účastníka, s nímž je tento účastník oprávněn disponovat.22 V poměrech
směnečných tak mohou být předmětem přezkumu rozhodčího soudu nejen spory o zaplacení
směnečné sumy, ale rovněž spory o platnost směnky, spory o vydání směnečného obohacení či
spory o vydání směnečné listiny či dokonce kvitance o zaplacení. V případě sporů o platnost
směnky se bude zpravidla jednat o výjimečnou situaci, neboť otázka platnosti směnky bývá většinou
řešena jako předběžná otázka v rámci ostatních typů směnečných sporů.23
Naplněn bude v případě směnečných sporů i druhý předpoklad, pro nějž je rozhodné, zda
uzavření smíru umožňuje povaha uplatňovaného nároku. Z povahy právního poměru vyplývajícího
ze směnky, jenž je poměrem dvoustranným, přičemž hmotněprávní úprava směnek dovoluje, aby si

18 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2013, s. 144.
19 Tamtéž.
20 FIEDLEROVÁ, Veronika. Směnka v rozhodčím řízení. Brno, 2018. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně.
Právnická fakulta. s. 26.
21 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 29 Cdo 1130/2011.
22 HORÁK. Pavel. Objektivní arbitrabilita – možnosti rozhodčího řízení. Bulletin advokacie. 2018, č. 9, s. 23. Shodně
též Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2010, sp. zn. 20 Cdo 476/2009.
23 KOTÁSEK, Josef. Rozhodčí doložka a spory ze směnek. Komentovaná prezentace věnovaná rozhodčím doložkám
pro spory ze směnek [online]. 2020 [cit. 13. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.josefkotasek.cz/podcasty/smenecnepravo/rozhodci-dolozka-u-sporu-ze-smenek/
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účastníci právní vztah upravili prostřednictvím dispozitivních úkonů, a současně je přípustné, aby
účastníci dle hmotněprávní úpravy vyřídili věc dohodou, je odvoditelná možnost uzavřít smír.24
Negativní vymezení arbitrability v případě sporů mezi podnikatelem a spotřebitelem bylo
zavedeno do právní úpravy poměrně nedávno, a to novelou zákona o rozhodčím řízení č.
258/2016 Sb. s účinností od 1. 12. 2016. Jedná se tedy o obecné negativní vymezení arbitrability a
jako takové není spjato s povahou směnečných sporů, neboť v obecné rovině není vyloučeno, aby
směnka byla předmětem závazkového vztahu mezi podnikatelem a spotřebitelem.25
2.2.2

Závaznost rozhodčí smlouvy pro účastníky směnečného vztahu

Pod naplnění požadavku subjektivní arbitrability lze dle mého názoru rovněž podřadit otázku
vymezení okruhu osob účastnících se směnečného vztahu, na něž dopadá rozhodčí smlouva. Obecně
platí, že rozhodčí smlouva zavazuje všechny strany rozhodčí smlouvy. Vymezit okruh kontrahentů
rozhodčí smlouvy samo o sobě nebude představovat větší obtíže do okamžiku případného rozšíření
nebo změny okruhu účastníků směnečného vztahu. Typickým rozšířením okruhu účastníků
směnečného vztahu bude směnečné rukojemství, tj. situace, kdy aval připojí na směnku svůj podpis,
čímž se zaručí za závazek avaláta. Přestože z pohledu vymezení směnečných vztahů se bude jednat
o přímého směnečného dlužníka, z pohledu okruhu smluvních stran rozhodčí smlouvy bude tato
skutečnost irelevantní a rozhodčí smlouva nebude pro avala závazná, ledaže se aval následně připojí
k rozhodčí smlouvě samostatným ujednáním, resp. s ním bude uzavřena rozhodčí smlouva.26
Ke změně v okruhu účastníků směnečného vztahu dojde v důsledku převodu směnky na
nového nabyvatele. K tomu může dojít buď indosací, tj. rubopisováním směnky nebo postoupením
směnečné pohledávky, tj. občanskoprávní cesí. Z hlediska závaznosti rozhodčí smlouvy má způsob
převodu směnky zásadní význam. Tato otázka je odvozena od podstaty směnky jako vysoce
formalizovaného abstraktního cenného papíru a od možnosti právní dispozice s ní.
Dle § 2 odst. 5 zákona o rozhodčím řízení platí, že rozhodčí smlouva zavazuje rovněž právní
nástupce smluvních stran, ledaže to smluvní strany ve smlouvě vyloučí. Právním nástupcem bude
24 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2007, sp. zn. 29 Odo 1222/2005. Shodně též Rozsudek Nejvyššího soudu
ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 29 Cdo 1130/2011.
25 Pozn. A contrario k obecné úpravě cenných papírů dle § 514 a násl. občanského zákoníku a zákonu směnečnému
a šekovému.
26 KOTÁSEK. Josef. Rozhodčí doložka a spory ze směnek. Komentovaná prezentace věnovaná rozhodčím doložkám
pro spory ze směnek [online]. 2020 [cit. 13. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.josefkotasek.cz/podcasty/smenecnepravo/rozhodci-dolozka-u-sporu-ze-smenek/

19

nabyvatel směnky, který vstoupí do práv a povinností původního majitele směnky. Tak tomu bude
v případě převodu směnky bez účinků rubopisu, tedy v případě cese, typicky půjde o rektasměnku,
resp. směnku s doložkou nikoli na řad. Po postoupení pohledávky bude rozhodčí smlouva
automaticky zavazovat i postupníka.
Druhým případem, kdy bude nabyvatel vstupovat do práv a povinností původního majitele
směnky, v důsledku čehož ho bude uzavřená rozhodčí smlouva plně zavazovat, je situace, kdy sice
dojde k převodu směnky indosamentem, nicméně se tak stane tzv. podrubopisem, tj. až po učinění
protestu pro neplacení nebo po uplynutí lhůty k protestu.27 Za této situace pak má převod směnky
v souladu s čl. I. § 20 odst. 1 věta druhá ZSměŠ pouze účinky obyčejného postupu, a to přestože
obecně platí dle věty první tohoto ustanovení, že indosament realizovaný po splatnosti směnky má
totožné účinky jako indosament učiněný před její splatností. Na tomto místě je ovšem nezbytné
zdůraznit, jak trefně upozorňuje Kotásek, 28 že v případě převodu směnky bez účinků rubopisu ztrácí
žalobce ochranu zaručenou v čl. I. § 17 ZSměŠ, dle nějž platí, že žalovaný není oprávněn činit vůči
majiteli směnky námitky, které se zakládají na jeho vlastních vztazích k výstavci nebo k dřívějším
majitelům. K povaze námitek, které jsou žalovanému obecně zapovězeny, uvádí Kovařík, že: „V §
17 jde výlučně o námitky, jejichž původ leží v obecněprávních vztazích, které směnku provázejí.
Proto také námitky, i když budou úspěšné, směřují jen k obraně proti povinnosti zaplatit směnku,
nemohou však účinně zpochybnit ani platnost listiny jako směnky, ani formální platnost nebo
materiální závaznost jednotlivých podpisů na směnce.“ 29 Povaha námitek, které není žalovaný
oprávněn uplatňovat vůči žalobci, koresponduje s principem nespornosti a abstraktnosti směnky, a
proto považuji vyloučení této ochrany při nabytí směnky bez účinků rubopisu za zcela souladné
s ideou směnečného práva.
Odlišné důsledky bude mít převod směnky s účinky rubopisu, tedy v případě indosace, kdy
nabyvatel směnku nabývá originárním způsobem a nevstupuje do práv a povinností původního
majitele směnky. V takovém případě pro indosatáře není rozhodčí smlouva závazná a pro založení

27 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 29 Cdo 3613/2009. Shodně Rozsudek Nejvyššího soudu
ze dne 25. 4. 2007, sp. zn. 29 Odo 1636/2005.
28 KOTÁSEK. Josef. Rozhodčí doložka a spory ze směnek. Komentovaná prezentace věnovaná rozhodčím doložkám
pro spory ze směnek [online]. 2020 [cit. 13. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.josefkotasek.cz/podcasty/smenecnepravo/rozhodci-dolozka-u-sporu-ze-smenek/
29 KOVAŘÍK, Zdeněk. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 6., dopl. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 95.
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rozhodčí pravomoci i ve vztahu k tomuto nabyvateli je nezbytné samostatné ujednání, shodně jako
v případě avala.30
Při neznalosti těchto základních pravidel tak snadno dojde k situaci, kdy věřitel uplatní
směnečný nárok vůči indosatáři u rozhodčího soudu, v domnění, že je vázán uzavřenou rozhodčí
smlouvou, tedy že byla platně založena pravomoc rozhodčího soudu, nicméně rozhodčí soud
uplatněný nárok pro nedostatek pravomoci odmítne dle § 15 odst. 1 ZRozŘ projednat a rozhodnout
o něm.
K otázce závaznosti rozhodčí smlouvy uzavřené původním majitelem směnky pro účastníka
vstupujícího do směnečného vztahu na jeho místo ve smyslu výše uvedené argumentace zastává
konstantní názor i judikatura Nejvyššího soudu, která dovozuje, že: „(..) v případě, kdy nabyvatel
směnky není právním nástupcem předchozího majitele směnky, neváže ho ani rozhodčí smlouva
uzavřená předchozím majitelem směnky.“31
Závěrem je třeba zdůraznit, že bez ohledu na otázku založení pravomoci rozhodčího soudu
k projednání směnečného nároku, není v rámci rozhodčího řízení aplikovatelná úprava směnečného
rozkazního řízení dle § 175 o.s.ř. se všemi svými specifiky. Směnečný nárok je tak v rámci
rozhodčího řízení projednán v režimu klasického nalézacího řízení. Z toho důvodu by žalobci měli
vždy důkladně zvážit, zda je podrobení směnečného nároku pravomoci rozhodčího soudu skutečně
výhodnější než možnost těžit z výhod, které pro ně skýtá směnečné řízení za současného zohlednění
rizik souvisejících s oprávněním žalovaného vznést vůči žalobci námitky jinak dle čl. I. § 17 ZSměŠ
zapovězené.
2.3

Příslušnost soudu
Věcná příslušnost je stanovena v souladu s § 9 odst. 2 písm. j) o.s.ř. ve prospěch krajských

soudů, neboť se jedná o spor týkající se cenných papírů. Věcnou příslušnost krajských soudů
v případě směnečných nároků právní úprava zakotvuje dlouhodobě,32 a to s odkazem na typovou
složitost těchto sporů a potřebu užší specializace soudu.
30 KOTÁSEK. Josef. Rozhodčí doložka a spory ze směnek. Komentovaná prezentace věnovaná rozhodčím doložkám
pro spory ze směnek [online]. 2020 [cit. 13. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.josefkotasek.cz/podcasty/smenecnepravo/rozhodci-dolozka-u-sporu-ze-smenek/
31 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 3309/2015.
32 Pozn. Věcná příslušnost krajského soudu k rozhodování směnečných nároků platí od 1. 1. 1992, kdy byla zavedena
novelou o.s.ř. č. 519/1991 Sb., jejímž prostřednictvím došlo k zásadní změně věcné příslušnosti soudů kategorizací
oblastí, jež budou do budoucna v prvním stupni rozhodovány krajskými soudy. Do konce roku 1991 platilo, že věcně
příslušným k rozhodování v prvním stupni byl výlučně soud okresní, soudy krajské potom byly pouze odvolací instancí.
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Pokud jde o místní příslušnost, ta vychází z obecné úpravy místní příslušnosti, a to z trojice
ustanovení – § 84 ve spojení s § 85 a § 85a o.s.ř., dle nichž platí, že místně příslušným soudem pro
rozhodování o směnečném nároku je krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud žalovaného.
Obecný soud žalovaného je vymezen místní sounáležitostí žalovaného s určitým územím, zpravidla
se tak jedná o bydliště v případě žalované fyzické osoby, nebo o sídlo v případě žalované právnické
osoby. Odlišná úprava obecné místní příslušnosti patří státu, obcím a vyšším územně samosprávným
celkům. Vedle obecné místní příslušnosti platí v případě směnečného nároku místní příslušnost na
výběr daná, kdy dle § 87 písm. e) o.s.ř. platí, že k řízení je vedle obecného soudu žalovaného
příslušný rovněž soud, v jehož obvodu je situováno platební místo směnky.
V neposlední řadě není v případě směnečných nároků vyloučena ani místní příslušnost
určená dle § 89a o.s.ř., to však pouze v podnikatelských vztazích souvisejících přímo
s podnikatelskou činností za současné existence písemné dohody podnikatelů o místní příslušnosti
jiného prvostupňového soudu.
2.4

Způsoby určení místní příslušnosti soudu
V případě uplatnění směnečného nároku je žalobce oprávněn zvolit mezi obecnou místní

příslušností a místní příslušností na výběr danou odvozenou od platebního místa směnky. Volba
místní příslušnosti je zcela v dispozici žalobce a žalovaný není oprávněn tuto volbu jakkoli
ovlivnit.33
Žalobce není dle platné právní úpravy povinen se volby soudu dovolat, nicméně za účelem
předejití vyslovení místní nepříslušnosti zvoleného soudu je více než užitečné uvést rozhodné
skutečnosti svědčící ve prospěch dle § 87 o.s.ř. zvoleného soudu.34 Právo volby mezi soudem
obecným a soudem na výběr daným žalobci zaniká podáním žaloby. Právo volby žalobci zaniká,
i pokud žalobce podá žalobu ke zjevně místně nepříslušnému soudu, kdy tento soud vysloví svou
nepříslušnost. V takovém případě místně nepříslušný soud postoupí žalobu obecnému soudu
žalovaného.35

33 PŘIDAL, Ondřej. In SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 379.
34 Rozsudek Najvyššieho súdu SSR ze dne 22. 1. 1975, sp. zn. 1 Cz 6/75.
35 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 2. 2003, sp. zn. 5 Cmo 47/2003, shodně též Usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. 30 Cdo 4464/2016, Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 1389/2016
a Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 11. 2016, sp. zn. 28 Nd 19/2016.
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Za situace, kdy bude žalován pouze jeden účastník směnečného vztahu, nebude volba místní
příslušnosti způsobovat větší komplikace. Volba soudu se omezí na výběr mezi (i) obecným soudem
a (ii) soudem, v jehož obvodu je platební místo. Složitější situace nastává však v případě, kdy na
straně žalované bude existovat společenství žalovaných.
Tak tomu bude zejména tehdy, když bude okruh žalovaných rozšířen kvalitativně či
kvantitativně. Kvalitativně bude okruh žalovaných vymezen jejich postavením v rámci směnečného
vztahu, kdy ve smyslu § 47 ZSměŠ jimi budou všechny osoby, které směnku vystavily, přijaly,
indosovaly nebo se za ní zaručily. Z pohledu kvantitativního bude okruh žalovaných určen tehdy,
když v určitém směnečném postavení bude vystupovat současně více osob. Ve smyslu zákona
směnečného a šekového se jedná o specifický druh solidarity, jež nepodléhá obecné právní úpravě
dle § 1874 až 1876 ObčZ, ve smyslu § 91 odst. 1 o.s.ř. se pak bude vždy jednat o samostatné
společenství.
V návaznosti na mnohost žalovaných, ať již kvalitativní či kvantitativní, se okruh místně
příslušných soudů pro rozhodování o směnečném nároku značně rozšiřuje. Obecně v souladu
s § 11 odst. 2 o.s.ř. platí, že pokud je místně příslušných více soudů, může být řízení vedeno
u kteréhokoli z těchto soudů. V poměrech směnečných vztahů však bývá nezřídka kdy toto obecné
pravidlo předmětem zneužití procesního práva ve smyslu § 2 o.s.ř.
2.5

Volba místně příslušného soudu jako zneužití procesního práva
Zneužitím procesního práva se rozumí takové jednání účastníka řízení, které zneužívá

procesními předpisy přiznaného práva a z toho vyplývajícího postavení. Ve světle uvedené procesní
zásady bude zneužitím práva v poměrech volby místní příslušnosti soudu situace, kdy žalobce zahájí
řízení o směnečném nároku u soudu dle pravidel příslušnosti bezesporu místně příslušného, nicméně
jeho volba soudu bude vedena nekalým záměrem. O takovou situaci se bude jednat např. v případě,
kdy všichni či většina žalovaných sdílí totožný obecný soud, tento soud bude rovněž soudem místně
příslušným dle platebního místa, nicméně žalobce uměle zajistí rozšíření okruhu žalovaných,
např. tak, že nechá na směnku umístit podpis avalisty neboli směnečného rukojmího, jehož obecný
soud není totožný se soudem ostatních žalovaných, a k tomuto soudu pak podá žalobu.
Nejvyšší soud v reakci na typově uvedené obstrukční jednání žalobce dovodil, že:
„Představuje-li podání žaloby proti více žalovaným jen procesní obstrukci směřující vůči jednomu
z nich, má to tedy za následek, že soud při zkoumání své místní příslušnosti postupuje stejně, jako
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kdyby byla žaloba podána jen vůči tomu ze žalovaných, který měl být takovou žalobcovou procesní
obstrukcí poškozen.“36 Dle závěrů Nejvyššího soudu tak dojde v důsledku zneužití žalobcova práva
volby místní příslušnosti při jejím zkoumání k ignoraci v úvahu připadajících soudů těch
žalovaných, kteří měli být pouhým nástrojem k optimalizaci místně příslušného soudu a
konsekvenčně ke zneužití procesního práva. Se závěry Nejvyššího soudu se plně ztotožňuji, neboť
dle platné právní úpravy nelze obstrukční jednání žalobce při vymezení místní příslušnosti
kvalifikovat jinak než jako bezostyšné zneužití procesního práva dle § 2 o.s.ř.
V tomto ohledu považuji za velice přínosnou právní analýzu Dobeše,37 který kvituje závěry
analýzy Nejvyššího soudu, nicméně k obdobnému závěru dospívá prostřednictvím odlišné právní
argumentace, kdy tak činí s odkazem na smysl místní příslušnosti určené dle platebního místa,
závěry starší doktríny v čele s Václavem Horou a Emilem Ottem a zahraniční právní úpravu. Dobeš
dovozuje, že vzhledem k tomu, že soud určený dle platebního místa směnky je společný všem
žalovaným, měl by být tento soud i místně příslušným. Tento závěr odůvodňuje mimo jiné
předpokládaným smyslem ustanovení místní příslušnosti na výběr dané určené dle platebního místa
směnky, kterým logicky nemělo být navýšení počtu potenciálně místně příslušných soudů pro
uplatnění směnečného nároku, ale naopak snaha zákonodárce zakotvit pravidlo pro snazší určení
místně příslušného soudu pro případ, že pasivně legitimovanými ve směnečném sporu bude více
účastníků směnečného vztahu.38
Dle § 93 zákona č. 111/1895 Sb., o vykonávání moci soudní a o příslušnosti řádných soudů
v občanských věcech právních (jurisdikční norma), jenž byl účinný až do konce roku 1950, platila
pro směnečné nároky místní příslušnost výlučná s tím, že osoby zavázané ze směnky mohly být
žalovány v případě společenství pouze u soudu místa platebního. Výlučná místní příslušnost byla
zrušena zákonem č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád), kde
byl pro směnečné nároky zakotven koncept místní příslušnosti na výběr dané, v němž pokračuje i
stávající občanský soudní řád.
Vzhledem k výše uvedenému se domnívám, že stávající právní úprava v o.s.ř. otevírá
bezmeznou možnost žalobce při uplatnění pohledávky ze směnky zneužívat volby místní
příslušnosti na úkor žalovaných, kdy tato nedokonalost právní úpravy je řešena až v rámci řízení o
36 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2012, sp. zn. 21 Nd 299/2012.
37 DOBEŠ, Matěj. Místní příslušnost soudu podle platebního místa směnky. Právní rozhledy. 2018, č. 1, s. 28.
38 Tamtéž.
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námitce místní nepříslušnosti soudu prostřednictvím judikatorně dovozeného výše citovaného
pravidla. I s přihlédnutím k povaze směnečného řízení, jako specifického a vysoce formalizovaného
způsobu rozhodování o směnečném nároku, považuji za vhodnější procesní úpravu platnou do konce
roku 1950, kdy žalobci nebyl dán prostor pro obstruování v soudním řízení. Nezbývá než doufat, že
záměr civilního řádu soudního39 místní příslušnost na výběr danou v případě nároků ze směnky
přehodnotí a navrátí se k dikci dle zákona č. 111/1985 Sb.
2.6

Předpoklady pro vydání směnečného platebního rozkazu
Předpoklady vydání směnečného rozkazu vyplývají z § 175 o.s.ř., přičemž se jedná o

taxativní výčet předpokladů. Mezi předpoklady nezbytné pro vydání směnečného rozkazu se řadí
následující skutečnosti:
i

žalobce prostřednictvím návrhu na vydání směnečného rozkazu uplatňuje nárok vyplývající
ze směnky,

ii

žalobce učiní vůči soudu výslovný návrh na vydání směnečného rozkazu,

iii žalobce nejpozději spolu s návrhem doloží soudu prvopis směnky, z něhož plyne, resp. v němž
je vtělen, uplatňovaný nárok, včetně dalších případných listin dokládajících nárok žalobce,
iv

žalobcův nárok uplatňovaný prostřednictvím návrhu na vydání směnečného rozkazu vyplývá
ze směnky a ze skutečností jím tvrzených v návrhu,

v

na straně soudu nebude existovat pochybnost o pravosti žalobcem doložené směnky, jakož
o dalších žalobcem tvrzených skutečnostech.40

2.6.1

Povaha směnečného nároku

Primární předpoklad pro vydání směnečného rozkazu představuje vymezení okruhu
směnečných nároků, o nichž je možno směnečným rozkazem rozhodnout, a to v závislosti na povaze
směnečného nároku. Žalobce je oprávněn prostřednictvím návrhu na vydání směnečného rozkazu
39 Pozn. Stávající verze věcného záměru civilního řádu soudního zatím právní úpravu pravomoci a příslušnosti soudů
neupravuje. Dle autorů záměru nejsou tyto základní procesní podmínky součástí záměru, neboť dosud nebyl vyřešen
spor, zda má být příslušnost řešena v rámci samostatného procesního předpisu, či zda má být jako doposud součástí
základního procesního kodexu upravujícího sporná řízení, srov. k tomu blíže LAVICKÝ, Petr, WINTEROVÁ, Alena,
DOBROVOLNÁ, Eva, DVOŘÁK, Bohumil, PULKRÁBEK, Zdeněk. Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu
soudního. Právní rozhledy. 2019, č. 5, s. 153.
40 Srov. § 175 odst. 1 o.s.ř.
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uplatnit pouze peněžitou pohledávku mající původ v předložené směnce, tj. přímou, příp.
postihovou pohledávku. Žalobce však není oprávněn prostřednictvím návrhu požadovat úhradu jiné
pohledávky související se směnečným vztahem, jako je např. pohledávka ze směnečného obohacení
nebo nárok na náhradu škody dle zákona směnečného a šekového. Současně je vyloučeno
prostřednictvím návrhu na vydání směnečného rozkazu požadovat např. vydání směnky.41
Pokud jde o výši uplatněné pohledávky, je žalobce oprávněn prostřednictvím návrhu na
vydání směnečného rozkazu požadovat úhradu v částce nižší, než je výše směnečné pohledávky
vyplývající ze směnky. Naopak v částce vyšší, než která je obsažena ve směnce, nelze nárok
prostřednictvím směnečného řízení uplatňovat.42
2.6.2

Existence návrhu na vydání směnečného rozkazu

Z právní úpravy směnečného řízení primárně vyplývá, že pro účely rozhodování o vydání
směnečného rozkazu zde musí existovat návrh žalobce na jeho vydání. 43 Bez existence návrhu
na vydání směnečného rozkazu jej soud není oprávněn vydat. V tomto ohledu není soud oprávněn
žalobce vyzvat, aby návrh, resp. žalobu, jejímž prostřednictvím žalobce uplatňuje směnečný nárok,
doplnil tak, aby obsahovala návrh na vydání směnečného rozkazu. 44 Taková výzva soudu by mohla
být následně žalovaným zpochybněna, avšak pouze v rámci řádně a včas uplatněných námitek.
Návrh na vydání směnečného rozkazu může být žalobcem učiněn buď přímo při uplatnění
směnečného nároku u soudu, nebo pravděpodobně i později, avšak pouze do doby, než soud nařídí
v řízení první jednání ve věci, resp. než začne činit úkony za účelem přípravy jednání.
Za předpokladu, že žalobce neučiní návrh na vydání směnečného rozkazu, ať již při podání
návrhu, či později, soud směnečný rozkaz nevydá a bude postupovat jako v klasickém nalézacím
řízení, tj. nařídí jednání. Mimo to může soud rozhodnout o uplatněném nároku platebním rozkazem,
pokud jsou pro jeho vydání splněny předpoklady.45
2.6.3

Doložení prvopisu směnky žalobcem

Dalším zcela zásadním předpokladem pro vydání směnečného rozkazu je doložení,
resp. předložení originálu směnky žalobcem, jakož i dalších případných listin, které by prokazovaly
41 CHALUPA, Radim. Směnka v soudním řízení. Praha: Leges, 2017, s. 36.
42 Rozsudek Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 14. 4. 1995, sp. zn. 5 Cm 197/1994.
43 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 4. 1994, sp. zn. 5 Cmo 74/94.
44 Srov. Znění § 175 odst. 1 věta první o.s.ř. – „(..) vydá na jeho návrh (..)“
45 CHALUPA, Radim. Směnka v soudním řízení. Praha: Leges, 2017, s. 41.
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právo žalobce uplatňovat směnečnou pohledávku. Z pohledu administrativního probíhá předání
směnky soudu tak, že převzatou směnku předá zaměstnanec podatelny soudu, který směnku
od žalobce převzal, zaměstnanci soudu, který je pověřen vedením evidence směnek. O převzetí
směnky od žalobce je žalobci zaměstnancem soudu vystaveno potvrzení. Pro účely vedení soudního
spisu je pořízena ověřená fotokopie směnky, která se zakládá do spisu. 46 Prvopis směnky se uloží
v souladu s § 173 odst. 1 kancelářského řádu pro soudy „(..) v ohnivzdorné skříni v zalepené obálce
nadepsané spisovou značkou a položkou evidence směnek (..) lomené letopočtem.“ 47 Totožný údaj je
následně uveden i na fotokopii směnky, která byla založena do soudního spisu.48
Z pohledu posuzování oprávněnosti nároku žalobce soudem je stěžejní posoudit primárně
pravost směnky a současně učinit závěr, že skutečnosti tvrzené v rámci návrhu jsou nesporně
koherentní s obsahem soudu předložené směnky. Žalobce však nemusí předkládat tvrzení o kauze
směnky, okolnostech podpisu či skutečnosti, zda se původně jednalo o blankosměnku či o směnku
úplnou od počátku.49 Legitimním důvodem pro předložení originálu směnky je jednoduše možnost
soudu posoudit pravost směnky a vyloučit, byť nepatrnou, pochybnost stran její pravosti.
Převzetí směnky do úschovy soudem samo o sobě nevylučuje možnost směnku převést na
třetí osobu, a to jak v době před vydáním směnečného rozkazu, tak i po jeho vydání do doby
pravomocného rozhodnutí soudu o námitkách. V tomto ohledu pak bude postupováno cestou
procesního nástupnictví ve smyslu § 107a o.s.ř.50
Jak požaduje § 175 o.s.ř. směnka musí být žalobcem předložena v prvopise, tj. v originále.
Dle mého názoru je možné, aby byl rovněž předložen stejnopis směnky ve smyslu čl. I. § 64 a násl.
zákona směnečného a šekového, to samozřejmě pouze za předpokladu, že směnka byla ve více
stejnopisech vyhotovena.51 V tomto ohledu je vyloučeno spolu s návrhem na vydání směnečného
rozkazu předložit namísto originálu úředně ověřenou kopii směnky, neboť v případě směnky je
vidimace dle § 73 odst. 2 písm. a) notářského řádu a § 9 písm. a) zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování

46 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 1/2002 MS, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské
a vrchní soudy, ve znění všech pozdějších změn. § 173 odst. 1, věta pátá.
47 Tamtéž.
48 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 1/2002 MS, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské
a vrchní soudy, ve znění všech pozdějších změn. § 173 odst. 1, věta šestá.
49 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 7. 2013, sp. zn. 5 Cmo 169/2013.
50 TREBATICKÝ, Peter. In JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II., § 79-180
o.s.ř. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 610.
51 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1080/2012.
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shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
(zákon o ověřování) zcela vyloučena.
Z hlediska časového je nezbytné, aby žalobce předložil prvopis směnky spolu s návrhem
na vydání směnečného rozkazu. Dle mého soudu však nelze tento požadavek vnímat absolutně a je
třeba se zamyslet nad skutečným účelem tohoto požadavku a v duchu tohoto účelu jej rovněž
vykládat. Dle části odborné veřejnosti, kdy např. Chalupa52 uvádí, že vzhledem k právní úpravě
směnečného řízení a současného specifického postavení účastníků, kdy žalobce je relativně
zvýhodněn oproti žalovanému, by měla být v zájmu zachování rovnosti stran vyloučena možnost
soudu vyzvat žalobce k dodatečnému předložení směnky, za předpokladu, že tak neučinil žalobce
z vlastní iniciativy spolu s návrhem, resp. nejpozději do doby, kdy soud o návrhu započne
rozhodovat. Ke shodnému závěru dospívá rovněž Hrnčiřík, kdy uvádí, že: „Nepředloží-li
navrhovatel uvedené listiny již při podání návrhu, riskuje, že ztratí procesní výhody plynoucí z
rozkazního řízení, neboť soud může přistoupit k nařízení jednání (prakticky však zásadně až po
zaplacení soudního poplatku).“53
Přestože jsem si plně vědoma povahy předpokladů pro vydání směnečného rozkazu,
resp. odlišnosti náležitostí návrhu na vydání směnečného rozkazu a předpokladů pro jeho vydání,
k čemuž judikatura uvádí, že: „Podmínky uvedené v § 175 odst. 1 o. s. ř., tj. předložení prvopisu
směnky nebo šeku a případně dalších listin a návrh na vydání směnečného nebo šekového
platebního rozkazu, nejsou náležitostmi návrhu, ale předpokladem pro rozhodnutí ve věci formou
směnečného nebo šekového platebního rozkazu,“54 s citovanými názory se zcela neztotožňuji, neboť
se domnívám, že pouhé tvrzené procesní zvýhodnění žalobce není způsobilé absolutně a
bezvýjimečně vyloučit výzvu soudu k předložení směnky.
V souladu se závěry judikatury následek předvídaný ve větě poslední § 175 odst. 1 o.s.ř.,
tj. nařízení jednání o návrhu, nastane tehdy: „Jsou-li nároky ze směnky nebo šeku uplatněny řádným
návrhem podle ustanovení § 79 o. s. ř., ale nejsou splněny podmínky pro rozhodnutí v rozkazním
řízení (..).“55 V návaznosti na to pak pro procesní rozhodování platí, že: „Pro nepředložení platné a
pravé směnky nebo šeku, případně dalších listin, k návrhu na zahájení řízení nelze řízení zastavit, a
52 CHALUPA, Radim. Směnka v soudním řízení. Praha: Leges, 2017, s. 37, 38.
53 HRNČIŘÍK, Vít. In SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 739. Srov. taktéž LAVICKÝ, Petr. In DAVID, Ludvík a kol. Občanský
soudní řád: Komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 827.
54 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 4. 1994, sp. zn. 5 Cmo 74/1994.
55 Tamtéž.
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to ani podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. (pozn. zpracovatelky: dle stávající právní úpravy dochází
dle § 43 odst. 2 o.s.ř. k odmítnutí návrhu, nikoli k zastavení řízení56), ani podle ustanovení
§ 104 o. s. ř.“57 Přestože tak použitelná judikatura s určitostí předestírá následek nesplnění
podmínek pro rozhodnutí v rozkazním řízení, nevypořádává se vůbec s možností soudu učinit výzvu
ke splnění těchto podmínek.
Pro posouzení možnosti soudu učinit výzvu ke splnění podmínek pro vydání směnečného
rozkazu je dle mého názoru stěžejní nalézt určitou rovnováhu mezi kogentností podmínek pro
vydání směnečného rozkazu a povahou směnky jako dokonalého cenného papíru, tzv. skripta.
V tomto ohledu je nezbytné si primárně uvědomit zásadní rozdíl mezi směnkou a jakoukoli jinou
listinou, která představuje potvrzení existence pohledávky žalobce, tj. např. smlouvou. Jak uvádí
zcela trefně Kovařík v případě směnky jsou „(..) práva a povinnosti ze směnečných vztahů
definována právě jen a jen směnečnou listinou, zápisy (doložkami, poznámkami) na ní uvedenými, a
také že mohou existovat jen spolu s touto listinou. Tato práva a povinnosti tedy neobstojí, nejsou-li
zachycena na určitém hmotném podkladu, nejčastěji na listu papíru (…).“ 58 Z uvedeného tak
logicky plyne, že pokud směnka představuje hmotný substrát směnečné pohledávky, kdy do směnky
je přímo vtělen směnečný závazek, předložením originálu směnky dochází ke ztrátě faktické
dispozice se směnkou na straně žalobce. Tato skutečnost sama o sobě nemá přímý vliv na
převoditelnost směnky, kdy pro případ právní dispozice s ní bude užito postupu dle § 107a o.s.ř.,
nicméně je pochopitelné, že předání směnky do soudní úschovy není pro žalobce komfortní. To
primárně s ohledem na dlouhodobě narůstající vytíženost krajských soudů, zejména pak Městského
soudu v Praze, kdy žalobce v době podání návrhu na vydání směnečného rozkazu nemá předem
informaci, kdy bude o jeho návrhu nepravomocně, natož pravomocně, rozhodnuto, a po jak dlouhou
dobu bude jeho faktická dispozice se směnkou omezena, resp. vyloučena.
V souladu s § 41 odst. 2 o.s.ř., dle nějž mají být úkony učiněné účastníky řízení vůči soudu
posuzovány podle jejich skutečného obsahu, se domnívám, že zde mohou existovat dva režimy
v závislosti na tom, zda žalobce návrh podřídí právní úpravě § 175 o.s.ř. a bude žádat vydání
směnečného rozkazu, nebo nikoli. V návaznosti na to pak v případě, kdy žalobce učiní návrh
na vydání směnečného rozkazu, podrobí jej právní úpravě § 175 o.s.ř., tj. splní všechny podmínky
56 Pozn. Nepřiložení písemných důkazů dle § 79 odst. 2 o.s.ř. k návrhu není zásadně důvodem pro odmítnutí návrhu
dle § 43 odst. 2 o.s.ř., k tomu srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2011, sp. zn. 23 Cdo 4213/2010.
57 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 4. 1994, sp. zn. 5 Cmo 74/1994.
58 KOVAŘÍK, Zdeněk. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 6., dopl. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 2.
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pro jeho vydání, mimo předložení prvopisu směnky spolu s návrhem, neexistuje dle mého názoru
legitimní důvod, proč by soud nemohl vůči žalobci učinit výzvu k předložení originálu směnky. Tím
spíše pak např. za situace, kdy žalobce dokonce prvopis směnky označí v textu návrhu jako důkaz,
ba dokonce když žalobce prvopis směnky označí v textu návrhu jako důkaz a současně s tím
předloží soudu prozatímně prostou kopii směnky. Z obsahu takového návrhu pak zcela evidentně
vyplývá, že žalobce svůj návrh podřídil právní úpravě směnečného řízení a je si vědom povinnosti
předložit prvopis směnky s tím, že tak nehodlá učinit okamžitě spolu s návrhem, ale až později
k výzvě soudu. Žalobce tak bude činit zpravidla právě s ohledem na opatrnost při předání směnky do
úschovy soudu na blíže nespecifikovanou dobu a na to navazující ztrátu faktické dispozice se
směnkou. Za výše předestřené situace nelze dle mého názoru výzvu soudu považovat za
neoprávněné zvýhodnění žalobce, resp. za zásah do rovnosti postavení účastníků řízení, kdy žalobce
toliko chrání své oprávněné zájmy.
Odlišnou v tomto ohledu bude situace, kdy žalobce návrh nepodřídí právní úpravě
směnečného řízení, resp. z obsahu návrhu nebude možné úmysl žalobce podrobit návrh § 175 o.s.ř.
dovodit, tj. zejména pokud žalobce nenavrhne vydat směnečný rozkaz, neoznačí prvopis směnky
jako důkaz v návrhu apod. V takovém případě by jakákoli výzva soudu směřující k předložení
prvopisu směnky, nebo splnění jiných podmínek pro vydání směnečného rozkazu, měla být skutečně
považována za narušení rovnováhy v postavení účastníků řízení, a tedy za procesní pochybení soudu
při vydání směnečného rozkazu.
V této souvislosti však zdůrazňuji, že případné pochybení soudu spočívající v učinění výzvy
k předložení směnky za situace, kdy žalobce nepodrobil svůj návrh z vlastní iniciativy právní úpravě
směnečného řízení, by mohlo být odstraněno opětovně pouze v rámci řádně a včasně uplatněné
námitky žalovaného. V takovém případě by v návaznosti na řádně a včasně uplatněnou námitku
žalovaného měl být směnečný rozkaz zrušen.
Mimo směnku je třeba soudu rovněž předložit případné další listiny nezbytné pro řádné
uplatnění práva ze směnky, jimiž budou zejména protestní listina nebo převodní listiny prokazující
aktivní věcnou legitimaci žalobce.59

59 CHALUPA, Radim. Směnka v soudním řízení. Praha: Leges, 2017, s. 38, 39.
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2.6.4

Žalobcem předložená tvrzení jako dostatečné odůvodnění uplatněného nároku

Požadavek, dle nějž je nezbytné, aby uplatněný nárok vyplýval z tvrzených skutečností
a předložených důkazů souvisí primárně s otázkou zjišťování skutkového stavu v rámci směnečného
řízení, kdy shodně jako v rámci řízení o vydání klasického platebního rozkazu rozhoduje soud bez
účasti účastníků řízení, v důsledku čehož představují podklad pro rozhodnutí soudu pouze tvrzení
a důkazy předložené žalobcem spolu s návrhem. Doplnění tvrzení či důkazů po podání návrhu není
zcela vyloučeno, nicméně je značně limitováno privilegizací zásady rychlosti a hospodárnosti řízení
na úkor zásady ústnosti a přímosti.
Ke zjišťování skutkového stavu v předrozkazní fázi směnečného řízení dochází
formou tzv. osvědčení, které se oproti prokázání odlišuje v míře jistoty o pravdivosti tvrzených
skutečností.60 V tomto ohledu je zásadní, zda žalobcem vymezená tvrzení a předložené důkazy jsou
dle uvážení soudu dostatečným podkladem pro vydání směnečného rozkazu či nikoli, kdy
v opačném případě je soud povinen přistoupit k projednání směnečného nároku v prostém nalézacím
řízení.
2.6.5

Neexistence pochybnosti soudu o pravosti žalobcem doložené směnky

Posledním předpokladem je absence pochybnosti soudu o pravosti žalobcem předložené
směnky, přičemž tato antecedence navazuje na formu zjišťování skutkového stavu prostřednictvím
osvědčení a je odrazem míry přesvědčení soudu o kvalitě předložené směnečné listině, konkrétně
o pravosti směnky. Za situace, kdy v této fázi řízení nedochází k dokazování v užším smyslu
a současně je téměř vyloučena jakákoli ingerence účastníků řízení, představuje determinovaný
požadavek určitou hranici soudního uvážení při zjišťování skutkového stavu.
Za předpokladu, že soud v rámci přezkumu směnky jakoukoliv pochybnost o její pravosti
pojme,61 transformuje se předrozkazní fáze směnečného řízení do klasického nalézacího řízení a
soud nařídí jednání, eventuálně předtím vyzve žalovaného k vyjádření se k návrhu a učiní další
kroky nezbytné pro rozhodnutí ve věci.

60 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 9. 2014, sp. zn. 1 Cmo 162/2014.
61 Pozn. Součástí předběžného posouzení pravosti směnky je „(..) i předběžný závěr soudu, zda předložená listina může
být vůbec směnkou. Proto nabyde-li soud pochybností o tom, že jde o směnku, i když nepochybuje o pravosti listiny,
směnečný platební rozkaz nevydá.“ – Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 11. 1996, sp. zn. 5 Cmo 466/1995,
srov. taktéž Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 7. 2008, sp. zn. 5 Cmo 267/2008.
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3

Účastenství ve směnečném rozkazním řízení

3.1

Věcná legitimace
Věcná legitimace představuje v rámci občanského soudního řízení určité oprávnění účastníků

řízení vyplývající z hmotněprávních poměrů. Věcně legitimovaným účastníkem je „pouze ten
z účastníků řízení který je nositelem hmotného práva, o něž v řízení jde, jinak řečeno, kterému svědčí
stav z hmotného práva (právo nebo povinnost), o něž v řízení jde (..).“ 62 Věcná legitimace
představuje jistý odraz hmotněprávního vztahu v poměrech práva procesního. Důsledkem
nedostatku věcné legitimace, ať již na straně žalobce či na straně žalovaného, je zamítnutí žaloby, tj.
meritorní rozhodnutí, neboť vzhledem k povaze věcné legitimace, která není procesní podmínkou a
je podrobena soudnímu přezkumu prostřednictvím dokazování, je vyloučeno zastavení řízení pro
nedostatek podmínek řízení dle § 104 o.s.ř.63
Nejinak tomu je v úpravě směnečného práva, kde věcná legitimace, a to jak aktivní, tak
pasivní, má svůj základ ve směnečném vztahu, resp. v postavení jednotlivých účastníků tohoto
vztahu. Žalobcem bude pravidelně majitel směnky, jímž bude primárně remitent jako prvotní majitel
směnky. Majitelem směnky však může být rovněž indosatář, v případě rektasměnek pak postupník.64
Žalovaným může být z pohledu výkonu přímých práv žalobce: příjemce cizí směnky, výstavce
směnky vlastní a jejich avalisté, z pohledu výkonu postižních práv žalobce pak: výstavce směnky
cizí, indosanti,65 jejich avalisté a čestní příjemci.66
V souvislosti s věcnou legitimací je nezbytné zejména vyzdvihnout potřebu dostatečné
specifikace směnečné pohledávky co do vymezení účastníků směnečného vztahu, neboť dle
judikatury je specifikace postavení žalovaného v rámci směnečného závazku podstatnou náležitostí
návrhu na vydání směnečného rozkazu.67 Soudy v tomto ohledu nepovažují identifikaci postavení
žalovaného ve vztahu ke směnečné pohledávce za pouhou formalitu, naopak ji povyšují na základní
kritérium posouzení oprávněnosti nároku žalobce. Dostatečné vymezení postavení žalovaného je tak
62 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 29 Cdo 269/2015. Rovněž Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
24. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 763/2000.
63 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 29 NSČR 4/2016. Rovněž Rozsudek Nejvyššího soudu ze
dne 22. 5. 2007, sp. zn. 32 Odo 1373/2005.
64 KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 65.
65 Pozn. Indosanti mohou být žalovanými, nepřipojili-li doložku „bez postihu“, resp. doložku úzkosti, nebo doložku
rektarubopisu, srov. blíže KOVAŘÍK, Zdeněk. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 6., dopl. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2014, s. 202 a 203.
66 KOVAŘÍK, Zdeněk. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 6., dopl. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 202 a 203.
67 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 4. 2004, sp. zn. 9 Cmo 62/2003.
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stěžejní (i) pro posouzení aktivní legitimace žalobce k uplatnění nároku ze směnky, a jednak (ii) pro
posouzení pasivní legitimace žalovaného, resp. oprávněnosti námitek žalovaného proti směnečnému
rozkazu a do důsledku proti uplatněnému směnečnému nároku.68
V souvislosti s aktivní legitimací žalobce považuji za nutné upozornit na následky
neosvědčení aktivní legitimace žalobce před vydáním směnečného rozkazu. Půjde zpravidla o
situace, kdy ze směnky předložené žalobcem nebude vyplývat jeho postavení jako oprávněného
k výkonu práv ze směnky, např. směnka bude vystavena na řad osoby, která je odlišná od žalobce a
současně součástí směnky nebude rubopis. Za předestřených okolností nemůže být uvažováno o
naplnění předpokladů pro vydání směnečného rozkazu, pročež je vyloučeno, aby soud směnečný
rozkaz vydal. Pokud však soud i v případě neosvědčení žalobcovy legitimace vydá směnečný
rozkaz, lze takový směnečný rozkaz zrušit jen za předpokladu, že legitimace žalobce nebude
prokázána ani v rámci řízení o námitkách žalovaného, jak správně dovozuje Nejvyšší soud.69
Výše uvedený závěr Nejvyššího soudu vychází z premisy, že již vydaný směnečný rozkaz
nelze zrušit, pokud byla aktivní legitimace žalobce prokázána dodatečně v rámci řízení o námitkách
k řádně a včasně uplatněné námitce žalovaného, neboť žalobci nemůže být přikládáno k tíži, že soud
při rozhodování o vydání směnečného rozkazu pochybil natolik, že jej vydal i přes zásadní procesní
nedostatek spočívající v neosvědčení aktivní legitimace žalobce.70 Tato konstrukce by však
samozřejmě nebyla použitelná za situace, kdy by žalovaný na nedostatek aktivní legitimace
v námitkách upozornil a současně by aktivní legitimace žalobce nebyla v rámci řízení o námitkách
prokázána, resp. nedošlo by k prokázání existence aktivní legitimace žalobce dodatečným
předložením směnky jako listiny zakládající žalobcův nárok.
Odlišně by pak bylo nezbytné posuzovat situaci, kdy by k pochybení soudu při osvědčování
aktivní legitimace žalobce dovozené z předložené směnky došlo, nicméně žalovaný by v námitkách
na toto zásadní procesní pochybení neupozornil. Domnívám se, že v takovém případě by nebyl soud
oprávněn směnečný rozkaz v řízení o námitkách žalovaného zrušit, neboť předmětem námitkového

68 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 4. 2004, sp. zn. 9 Cmo 62/2003 – „Na směnce totiž může být jedna a táž
osoba podepsána v různých postaveních, přičemž podmínky pro úspěšné uplatnění práv ze směnky, resp. podmínky pro
úspěšnou obranu proti uplatněnému směnečnému nároku, se mohou značně lišit podle toho, v jakém postavení je tato
osoba směnečně zavázána.“
69 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 29 Cdo 4235/2009.
70 Tamtéž.
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řízení mají být pouze a výlučně námitky žalovaného, nikoli přezkum zákonnosti procesu
předcházejícímu vydání směnečného rozkazu a směnečného rozkazu jako takového.71
3.2

Společenství účastníků řízení
Hmotněprávní úprava postavení účastníků směnečného vztahu je promítnuta do § 47 ZSměŠ,

přičemž platí, že obecná úprava postavení solidárně zavázaných dlužníků dle § 1874 až 1876 ObčZ
se nepoužije. Tak primárně platí, že všichni dlužníci, ať jsou v jakémkoliv postavení, tj. jak
v případě kvalitativní, tak v případě kvantitativní kumulace účastníků řízení, jsou solidárně zavázáni
vůči majiteli směnky. V případě, že některý dlužník vůči majiteli směnky splní dluh, vstupuje do
postavení majitele směnky a zbývající dlužníci ve smyslu čl. I. § 49 ZSměŠ jsou ve vztahu
k novému majiteli opět dlužníky solidárními. Ke vzájemnému vypořádání mezi dlužníky v rámci
směnečné solidarity tak fakticky nikdy nedojde.72
Společenství účastníků v případě směnečného vztahu představuje ve smyslu § 91 odst. 1
o.s.ř. tzv. samostatné společenství. Nerozlučné společenství ve směnečném řízení je z pohledu
vymezení směnečných vztahů z povahy věci vyloučeno.73 Projevem procesního společenství je vliv
procesního úkonu realizovaného jedním ze společníků na postavení společníků ostatních. Tak platí,
že pokud jeden ze solidárně oprávněných, či zavázaných účastníků učiní v případě samostatného
společenství jakýkoliv procesní úkon, důsledek učiněného procesního úkonu je koncentrován ve
prospěch, či na újmu pouze tohoto účastníka. Shodně uvedené platí o námitce promlčení, uznání
nároku, běhu lhůt nebo důsledkům zmeškání jednání.74
Koncentrace procesního úkonu ve prospěch pouze toho účastníka, jenž dotčený úkon učinil,
je zřejmá i ze závaznosti samotného směnečného rozkazu. Tak platí, že pokud bude soud
s doručením směnečného rozkazu vůči jednomu ze žalovaných neúspěšný, dojde ke zrušení
směnečného rozkazu pouze ve vztahu k tomuto žalovanému, aniž by to mělo vliv na běh lhůty pro
podání námitek a závaznost směnečného rozkazu i pro ostatní žalované.75,76 Tím se závaznost
71 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 5. 1994, sp. zn. 5 Cmo 162/1994.
72 KOVAŘÍK, Zdeněk. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 6., dopl. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 202.
73 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 7. 2006, sp. zn. 5 Cmo 275/2006.
74 PŘIDAL, Ondřej. In SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 389.
75 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1576/2007. Pozn. Přestože uvedené rozhodnutí bylo
vydáno před novelizací způsobu doručování, kdy došlo k vyloučení náhradního doručení směnečného rozkazu
s účinností od 1. 1. 2014, je toto rozhodnutí plně aplikovatelné i za stávající právní úpravy.
76 Shodně též TREBATICKÝ, Peter. In JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II.,
§ 79-180 o.s.ř. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 605.
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směnečného rozkazu zásadně liší oproti závaznosti prostého platebního rozkazu, kde právní úprava
v § 174 odst. 2 o.s.ř. explicitně stanovuje, že včasně podaný odpor ruší platební rozkaz ve vztahu ke
všem žalovaným. Toto pravidlo je určitou nadstavbou ochrany žalovaného a je jej možné chápat
jako jakousi občanskoprávní podobu primárně trestněprávní zásady beneficium cohaesionis (tzv.
princip dobrodiní souvislosti).77 Nemožnost aplikace této výjimky z obecné úpravy samostatného
společenství v poměrech směnečného řízení má dle mého názoru své opodstatnění v rozdílné povaze
obecného rozkazního a směnečného řízení, kdy za předpokladu, že by dané pravidlo mělo být
aplikovatelné i pro námitky proti směnečnému rozkazu, došlo by s přihlédnutím k požadavkům
kladeným na rozsah a kvalitu námitek k neopodstatněnému a nepřiměřenému těžení ostatních
žalovaných ze včasně podaných námitek jedním ze žalovaných. Nutno dodat, že i rozsah a obsah
námitek bude zpravidla pro jednotlivé žalované dle jejich postavení v rámci směnečného vztahu
zcela odlišný. Opačnou argumentací si lze stěží představit situaci, kdy by včasně podaný odpor mohl
rušit platební rozkaz jen vůči jednomu ze žalovaných, neboť samotný úkon spočívající v podání
odporu je vzhledem k neexistenci povinnosti na jeho odůvodnění do jisté míry úkonem čistě
formálním.
3.2.1

Překážka věci pravomocně rozsouzené

Ač by se na první pohled mohlo zdát, že specifická solidarita směnečných závazků není
koherentní s obecnou úpravou překážky věci rozhodnuté ve smyslu § 159a odst. 4 o.s.ř., opak je
pravdou. Obecně platí, že soud není oprávněn rozhodnout o věci, která již byla pravomocně
rozhodnuta, a to za předpokladu, že je dána totožnost skutku a totožnost účastníků řízení. Totožností
skutku se primárně rozumí totožnost skutkových tvrzení, jimiž byl vymezen skutkový stav
uplatňovaného nároku, tj. zejména jednání a způsobený následek. V tomto ohledu je irelevantní
právní posouzení skutkového stavu soudem po právní stránce. Totožností osob se pak rozumí
totožnost účastníků řízení, jichž se týká vymezený skutkový stav s tím, že není rozhodné, zda se
účastníci nachází v opačném procesním postavení, či zda se jedná o právní nástupce původních
účastníků řízení.78
Pro případný závěr o překážce věci rozsouzené ve směnečném sporu je nezbytné výše
uvedené obecné pravidlo res iudicata vnímat optikou povahy směnky jako dokonalého cenného
77 HRNČIŘÍK, Vít. In SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 728.
78 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2013, sp.zn. 29 Cdo 2254/2011.
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papíru, do nějž je inkorporován abstraktní závazek, který je závazkem bezpodmínečným a
nesporným a k jehož vzniku, resp. existenci není zásadně vyžadována kauza právního vztahu.
V tomto ohledu není způsobilý ničeho změnit ani např. později realizovaný zajišťovací vztah. Tak
v případě existence směnečného závazku je věřitel oprávněn domáhat se vůči dlužníkovi plnění, a to
jak na základě směnky, tak na základě pohledávky, která je předmětem směnečného zajištění,
přičemž obou uvedených plnění se věřitel může domáhat souběžně.79
Tento způsob vymáhání směnečné pohledávky pak není způsobilý založit ani totožnost osob
ve smyslu překážky věci rozsouzené. Z praktického hlediska však bude obtížně realizovatelné vést
více směnečných řízení souběžně, neboť předpokladem směnečného řízení je předložení prvopisu
směnky, tj. originál bude moci být reálně předložen pouze u jednoho ze soudů, pravděpodobně
ledaže by k rozhodnutí byla dána totožná místní příslušnost, zejména pak určením příslušnosti dle
platebního místa směnky.
Specifická pasivní solidární odpovědnost v případě směnečných závazků mimo jiné
umožňuje, aby žalobce uplatnil směnečnou pohledávku vůči kterémukoliv dlužníkovi, a to jak
dlužníkovi přímému, tak postihovému, či pouze vůči některým, anebo dokonce vůči všem
dlužníkům současně. Právo volby náleží žalobci defacto až do doby vymožení exekučním titulem
přiznané pohledávky, příp. prokázání úhrady směnečného peníze, neboť i v případě, že věřitel
dosáhne vydání pravomocného rozhodnutí vůči jednomu či více z několika dlužníků, není tím
dotčeno právo žalobce uplatnit nárok nezávisle vůči dlužníkovi dalšímu.80
3.2.2

Poplatková povinnost v případě samostatného společenství účastníků

Do jisté míry diskutabilní je otázka placení soudních poplatků dle zákona o soudních
poplatcích v případě samostatného společenství. Dle § 2 odst. 8 ZSouP platí, že je-li uložena
povinnost zaplatit soudní poplatek více poplatníkům, jsou povinni poplatek zaplatit společně a
nerozdílně. Judikatura Nejvyššího soudu81 a Ústavního soudu82 v obecné rovině shodně dovozuje
aplikovatelnost tohoto ustanovení pouze ve vztahu k nerozlučným společníkům dle § 91 odst. 2
o.s.ř. Ve vztahu k poplatkové povinnosti samostatně zavázaných (rovněž i oprávněných)
79 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2003, sp. zn. 33 Odo 202/2002.
80 KOVAŘÍK, Zdeněk. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 6., dopl. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 202. Shodně
též Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2003, sp. zn. 33 Odo 202/2002.
81 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3317/2007 a Usnesení Nejvyššího soudu ze dne
23. 10. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2259/2013.
82 Usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2006, sp. zn. III. ÚS 339/06. Shodně též Usnesení Ústavního soudu ze dne
25. 1. 2007, sp. zn. III. ÚS 171/06.
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směnečných společníků dovodil Nejvyšší soud v nedávném rozhodnutí totožný závěr, kdy současně
negativně vymezil okolnosti, které nejsou způsobilé výše dovozený obecný závěr zvrátit tak, že:
„Vzhledem k postavení žalovaných jako samostatných dlužníků ze směnky je pro účely rozsahu
poplatkové povinnosti nevýznamné i to, zda jim vůči majiteli směnky náleží shodné (nebo naopak
rozdílné) námitky, respektive to, zda by (případná) pohledávka ze směnky byla uspokojitelná (jen) z
majetku jednoho z nich nebo (v případě manželů) z jejich společného jmění.“83
K otázce poplatkové povinnosti v případě samostatného společenství zaujímá zcela odlišné
stanovisko Waltr, který dovozuje v závislosti na povaze uplatněného nároku, že: „Není pochyb o
tom, že v řízení, v němž několik žalobců uplatňuje, resp. vůči několika žalovaným jsou uplatňovány,
samostatné a na sobě nezávislé nároky, platí žalobci (žalovaní) poplatek samostatně a nikoli
solidárně. Pokud ovšem několik žalobců uplatňuje, resp. vůči několika žalovaným je uplatňován
solidární nárok nebo nárok svou povahou nedílný, je namístě, aby k zaplacení poplatku byli
účastníci vystupující na jedné straně sporu (tj. buď žalobci, nebo žalovaní) zavázáni solidárně, byť
nejde o nerozlučné společenství.“84
Posledně citovaný závěr Nejvyššího soudu považuji v obecné rovině za správný, a to
s ohledem na povahu a smysl poplatkové povinnosti. Smyslem právní úpravy poplatkové povinnosti
je zajistit, a to alespoň částečnou, návratnost nákladů soudního aparátu, resp. státu, které vznikají
v souvislosti s úkony činěnými jím v soudním řízení. Subsidiárně je jejím smyslem regulovat
podávání neuvážených procesních návrhů a rovněž motivace účastníků řízení ke smírnému řešení
sporů.85 Dle smyslu institutu poplatkové povinnosti tak mají být prostřednictvím soudního poplatku
kompenzovány výlohy státu na soudní aparát. Tak v případě samostatného směnečného
společenství, kde není úkon jednoho z účastníků způsobilý mít vliv na účastníky ostatní, představuje
požadavek na zaplacení soudního poplatku za každého účastníka zvlášť obhajitelný požadavek.
Požadavek na zaplacení soudního poplatku každým ze samostatných směnečných společníků
zvlášť lze dle mého mínění vykládat rovněž v komparaci k povaze solidárního závazku k zaplacení
směnečné sumy či náhrady nákladů soudního řízení. Při uplatnění směnečné pohledávky či přiznání
náhrady nákladů řízení na rozdíl od úhrady poplatku, představujícího pouhou kompenzaci soudních
nákladů spojených s činností soudu, naopak z logiky věci nelze požadovat, aby jistina či náklady dle
83 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2020, sp. zn. 29 Cdo 1625/2020.
84 WALTR, Robert. Zákon o soudních poplatcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 6.
85 Důvodová zpráva k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Shodně Nález Ústavního soudu ze dne 29. 1.
2008, sp. zn. Pl. ÚS 69/06.
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§ 137 o.s.ř. byly uhrazeny každým účastníkem samostatně, neboť by to vedlo k dublování
uplatněného nároku a do důsledku k bezdůvodnému obohacení žalobce, resp. v případě nákladů
řízení k obohacení procesně úspěšného účastníka řízení.
V návaznosti na účel poplatkové povinnosti nepovažuji Waltrův výše citovaný názor
za souladný s ideou zákona o soudních poplatcích, neboť povaha uplatněného nároku jako
samostatného a nezávislého, nebo nedílného nároku, není způsobilá ovlivnit bez dalšího náklady
vzniklé soudu v souvislosti s uplatněným nárokem.
Do jisté míry by bylo možné solidaritu při úhradě soudního poplatku aplikovat v návaznosti
na skutečnost, zda byl určitý procesní úkon učiněn samostatnými účastníky společně či nikoli. Pak
by dle mého názoru bylo potenciálně možné uvažovat o tom, že v případě realizace společného
úkonu nemohou na straně soudu vznikat dvojí výlohy spojené s přijetím a vypořádáním úkonu,
v důsledku čehož by účastníci v samostatném společenství měli platit soudní poplatek za úkon
solidárně, nikoli každý zvlášť. Z praktického hlediska nastíněný způsob výkladu hodnotím za
nerealizovatelný, neboť ve směnečných sporech budou mít účastníci ve směnečném společenství
zpravidla odlišné námitky ve vazbě na jejich postavení ve směnečném vztahu. Tento výklad odmítl i
Nejvyšší soud v posledně citovaném rozhodnutí.
3.3

Změny v osobách účastníků řízení
Právní úprava občanského soudního řádu zakotvuje v oblasti změny v osobách účastníků

řízení institut záměny a přistoupení účastníka a tzv. singulární sukcesi. 86 Tyto instituty mají za úkol
narovnat nedostatek věcné legitimace účastníka řízení, který by nutně vedl k zamítnutí žaloby.87
Výlučné oprávnění žalobce k podání příslušného návrhu vyplývá z obecného dispozičního
oprávnění žalujícího účastníka ve vztahu k předmětu řízení. Současně je dán právě na straně žalobce
zájem na odstranění případného nedostatku aktivní či pasivní věcné legitimace, neboť v opačném
případě bude nedostatek věcné legitimace tížit jen a pouze žalobce a ten bude s uplatněným nárokem
procesně neúspěšný. Za účelem možného konstatování odlišností mezi výše uvedenými instituty je
relevantní zejména okamžik, v němž došlo ke ztrátě věcné legitimace účastníka řízení, tj. zda se tak
86 Pozn. Mezi instituty sloužící ke změně osoby účastníka se řadí rovněž institut procesního nástupnictví pro případ
ztráty způsobilosti být účastníkem řízení dle § 107 o.s.ř. Tento však necílí na odstranění nedostatku věcné legitimace, ale
na odstranění nedostatku způsobilosti být účastníkem řízení nastanuvšího po zahájení řízení, kdy nedostatek této
způsobilosti nevede k zamítnutí žaloby po meritorním projednání, ale k zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení.
87 DRÁPAL, Ljubomír. In DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 600 s.
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stalo před, nebo až po zahájení řízení. Dle okamžiku faktické ztráty věcné legitimace se liší i
požadavky kladené na konkrétní návrh, kdy v případě záměny a přistoupení je obecné dispoziční
oprávnění žalobce dle § 92 o.s.ř. omezeno souhlasem žalovaného, resp. nového účastníka.
3.3.1

Záměna a přistoupení účastníka řízení

Záměna a přistoupení účastníka řízení, tak jak jsou definovány v § 92 o.s.ř., jsou procesními
instituty, které řeší nedostatek věcné legitimace na počátku řízení, resp. jejich úkolem je napravit
stav, kdy došlo u jednoho z účastníků ke změně nositele práv a povinností před zahájením řízení,
avšak žalobce tuto skutečnost v důsledku svého pochybení nereflektoval a řízení zahájil z postavení
věcně nelegitimované osoby nebo vůči věcně nelegitimované osobě. 88 Z pohledu kvality procesního
úkonu pro dovození předpokládaného následku se záměna oproti přistoupení účastníka vymezuje
zejména požadavkem na existenci souhlasu žalovaného, a to jak v případě záměny na straně žalobce,
tak na straně žalované. V návaznosti na tento požadavek pak nezřídka kdy dochází k obcházení
aplikace záměny účastníka prostřednictvím návrhu na přistoupení, kdy soudy zastávají
nekompromisní stanovisko, že je: „(..) nepřípustné, aby institut záměny účastníka ve smyslu § 92
odst. 2 o. s. ř. byl obcházen tím, že žalobce navrhne, aby do řízení přistoupil další účastník (další
žalovaný nebo další žalobce). Je-li při rozhodování o navrženém přistoupení do řízení zřejmé
(nepochybné), že dosavadní žalovaný již v době zahájení řízení nebyl ve sporu pasivně věcně
legitimován, nejsou splněny podmínky k tomu, aby soud připustil přistoupení dalšího účastníka na
jeho stranu; nápravu v tomto případě lze zjednat jen prostřednictvím záměny účastníka ve smyslu
ustanovení § 92 odst. 2 o. s. ř.“89
Obecně platí, že institut záměny a přistoupení účastníka je aplikovatelný pouze v řízení před
soudem prvního stupně, kdy pro řízení odvolací, dovolací a pro řízení o žalobě pro zmatečnost
a na obnovu řízení je jejich aplikace v § 216 odst. 1, v § 235b odst. 2 a v § 243b o.s.ř. výslovně
vyloučena. To je dáno povahou těchto řízení jako řízení přezkumných, kdy je dovozováno, že: „(..)
povaha [pozn. zpracovatelky: přezkumných řízení] vylučuje takové změny v subjektech účastníků
řízení, které by ve svých důsledcích zcela eliminovaly výsledky prvoinstančního rozhodnutí.“90

88 PŘIDAL, Ondřej. In SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 393.
89 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. 21 Cdo 1421/2005.
90 ŠÍMA, Alexander. In SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 809.

39

Návrh na záměnu či přistoupení účastníka bude žalobce bez dalšího oprávněn učinit v řízení
o vydání směnečného rozkazu, neboť řízení předcházející vydání směnečného rozkazu je beze sporu
řízením prvostupňovým. Na tomto místě je však vhodné upozornit, že vzhledem k vyzdvihnutí zásad
rychlosti a hospodárnosti ve směnečném řízení bude žalobce v podání návrhu dle § 92 o.s.ř. omezen
v praxi časovou limitací pro učinění takového návrhu. Spornou však může být aplikace záměny
a přistoupení účastníka v rámci námitkového řízení. Za účelem analýzy možnosti využití záměny
a přistoupení účastníka v námitkovém řízení je zásadní posoudit zejména potenciální analogickou
aplikaci § 216 odst. 1 o.s.ř., kdy bude relevantní zohlednění otázky, zda lze řízení o námitkách pro
tyto účely postavit na roveň řízení odvolacímu.
Primární rozdíl mezi řízením o námitkách žalovaného proti směnečnému rozkazu a
odvolacím řízením lze shledávat ve vymezení subjektu, jenž řízení vede, kdy o námitkách rozhoduje
soud, který směnečný rozkaz vydal, zatímco o odvolání rozhoduje soud odvolací dle funkční
příslušnosti. V případě námitkového řízení se tak jedná spíše o jakýsi druh autoremedury.
Navazujícím rozdílem je způsob rozhodnutí soudu o námitkách. Námitkové řízení slouží
k přezkumu směnečného rozkazu v rozsahu námitek, přičemž výsledkem přezkumu je rozsudek,
jímž soud ponechá směnečný rozkaz v platnosti, nebo jej zruší, a to zcela či částečně. I v případě, že
soud směnečný rozkaz zruší, nevrací se tím řízení zpět do fáze rozkazního řízení, ale tato skutečnost
se odráží negativně v rozsudku o námitkách. Správnost rozsudku o námitkách pak může být
následně řešena v rámci případného odvolacího řízení.
Jistou podobnost lze naopak shledávat ve vymezení předmětu námitkového a odvolacího
řízení, kdy soud, ať již prvostupňový v případě námitek, tak soud odvolací v případě odvolání,
posuzuje vydané rozhodnutí, až na taxativně stanovené výjimky, pouze v žalovaným,
resp. odvolatelem namítaném rozsahu.91 Uvedené závěry je dále nutné konfrontovat se smyslem
úpravy záměny a přistoupení účastníka řízení, jímž je odstranění žalobcova pochybení ve vymezení
věcně legitimovaných osob, ať již na straně žalující, či na straně žalované, a to, zdůrazňuji,
nastanuvší v době před podáním návrhu na vydání směnečného rozkazu.
Za předpokladu, že námitkové řízení je řízením prvostupňovým, ač do jisté míry specifickým
a v mnohých ohledech podobným řízení odvolacímu, vzhledem ke smyslu záměny a přistoupení
účastníka, jejichž využití je z časového hlediska omezeno na prvostupňové řízení, se domnívám, že
analogická aplikace § 216 odst. 1 o.s.ř. je v námitkovém řízení vyloučena. Proto usuzuji, že oba
91 Pozn. Srov. § 212 o.s.ř., dle nějž odvolací soud projednává věc v rozsahu vymezeném odvolatelem.
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instituty jsou dle platné úpravy aplikovatelné i v řízení o námitkách. Tento závěr lze nepřímo
dovozovat i z judikatury Nejvyššího soudu, který ač se v konkrétním případě nezabýval přímo
otázkou aplikovatelnosti záměny a přistoupení účastníka v námitkovém řízení, jejich aplikaci
nevyloučil, ač dle mého názoru nepřímo zpochybnil jejich praktický význam v této fázi směnečného
řízení.92
Bez ohledu na výše uvedené lze však, mimo jiné ve smyslu posledně uvedeného případu
řešeného Nejvyšším soudem, zvažovat reálnou využitelnost institutu záměny a přistoupení
účastníka, a to zejména v případě změny účastníka na straně žalované ve světle zvláštní úpravy
směnečné dlužnické solidarity a možnosti kumulativního uplatnění směnečného nároku vůči více
zavázaným osobám současně.
3.3.2

Procesní nástupnictví

Dalším institutem řešícím nedostatek věcné legitimace je procesní nástupnictví též nazývané
jako singulární sukcese. Návrhem na singulární sukcesi je řešen nedostatek věcné legitimace,
k němuž došlo, na rozdíl od záměny a přistoupení účastníka, po zahájení soudního řízení, tedy již
v jeho průběhu.93
Obecně dle § 107a o.s.ř. platí, že za předpokladu, že dojde na straně žalující nebo na straně
žalované k právní skutečnosti, s níž je v poměrech hmotného práva spojen převod nebo přechod
práv a povinností spojených s předmětem řízení, může žalobce učinit vůči soudu návrh, aby namísto
původního účastníka vstoupil do řízení nabyvatel dotčených práv a povinností. Výlučné oprávnění
k podání návrhu na vstup nového účastníka do řízení přísluší žalobci, tedy i v případě, kdy dojde
k převodu či přechodu práv a povinností na straně žalované. Návrh podaný jinou osobou, zpravidla
tedy žalovaným, je soud povinen zamítnout.94
Návrh na singulární sukcesi je dalším z procesních institutů, který je často dáván do
souvislosti se zneužitím procesního práva ve smyslu § 2 o.s.ř. Tak tomu bývá zejména v případech,
kdy žalobce v odvolacím řízení po nepravomocném zamítnutí žaloby postoupí uplatňovanou
92 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2010, sp. zn. 29 Cdo 4636/2009. Pozn. Nejvyšší soud se primárně zabýval
otázkou obcházení institutu záměny účastníka prostřednictvím návrhu na jeho přistoupení, kdy žalobce v daném případě
navrhoval přistoupení účastníka – právnické osoby za situace, kdy směnečnou pohledávku žaloval jednatel této
právnické osoby, avšak z postavení fyzické osoby.
93 DRÁPAL, Ljubomír. In DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 600.
94 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1105/2004.
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pohledávku na třetí, zpravidla nesolventní, osobu, a to v úmyslu znemožnit vymožení nákladů řízení
přiznaných procesně úspěšnému žalovanému. V reakci na původně značně formalistický výklad
obecných soudů v čele s Nejvyšším soudem, který do důsledku vedl k zásahu do práva na
spravedlivý proces, uložil Ústavní soud obecným soudům povinnost posuzovat návrh na vstup
nového účastníka mimo jiné i ve světle potenciálního zneužití práva. 95 To však nemění nic na
závěru, že zneužití práva musí být zcela zjevné vzhledem ke všem okolnostem daného případu,
nemůže být tedy vedeno prostou, ničím neodůvodněnou, obavou žalovaného a jako výjimka
z obecného pravidla musí být vykládáno restriktivně.96
Odrazem nálezu Ústavního soudu je požadavek na řádné poměření procesního práva žalobce
vyplývajícího z § 107a o.s.ř. a potenciální újmy způsobené žalovanému. V mezích nastíněného
závazného postupu se judikatorně vykrystalizovaly určité okolnosti, které lze považovat za vodítko
k závěru o zneužití práva účastníkem řízení, přičemž jde např. o dosavadní postup účastníka
v průběhu řízení,97 délku a složitost sporu,98 realizaci návrhu na vstup účastníka na podkladě
postoupení pohledávky uměle vytvořenému subjektu,99 skutečnost, že postoupená pohledávka je
předmětem dlouhodobého či skutkově a právně složitého sporu, 100 časovou návaznost mezi
uzavřením postupní smlouvy, učiněním návrhu na vstup účastníka a plánovaným datem později
odročeného jednání, nebo ztížení obstarání informací o majetkové situaci a bonitě žalobce. 101
Takovou okolností naopak není dle recentní judikatury např. skutečnost, že žalobce ukončil
mimosoudní jednání se žalovaným.102
V poměrech směnečných bude skutečností, s níž jsou spojeny účinky převodu práv
a povinností pro účely procesního nástupnictví, indosace, tj. převod směnky rubopisem, nebo
postoupení pohledávky tzv. cesí. Uplatnění singulární sukcese ve vztahu k obyčejnému postupu
směnečné pohledávky cesí nezaznamenalo v rozhodovací praxi zásadního názorového střetu a bylo
vždy uznáváno jako platný právní důvod pro změnu účastníka řízení postupem dle § 107a o.s.ř.
V této souvislosti je však třeba upozornit na specifika zajišťovací směnky, kdy nelze pro
95 Nález Ústavního soudu ze dne 2. 9. 2012, sp. zn. III. ÚS 468/11.
96 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 29 Cdo 3013/2010.
97 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2012, sp. zn. 32 Cdo 981/2012.
98 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 22 Cdo 3607/2013.
99 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. 25 Cdo 993/2013, a Usnesení Nejvyššího soudu ze dne
26. 2. 2015, sp. zn. 29 Cdo 5112/2014.
100 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 22 Cdo 3607/2013.
101 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. 33 Cdo 4180/2015.
102 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2020, sp. zn. 29 Cdo 1807/2019.
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předpokládané účinky dle § 107a o.s.ř. ztotožňovat postoupení pohledávky zajištěné směnkou a
samotný převod zajišťovací směnky. Za předpokladu, že v rámci směnečného řízení dojde
k postoupení zajištěné pohledávky, avšak nedojde současně k převodu zajišťovací směnky, samotné
postoupení zajištěné pohledávky nepředstavuje skutečnost, která by odůvodňovala ve směnečném
řízení postup dle § 107a o.s.ř., a změna v osobě žalobce je tak vyloučena.103
Naopak uplatnění procesního nástupnictví v případě převodu směnky indosamentem bylo
v minulosti předmětem soudního přezkumu, a to jak z pohledu jeho přípustnosti v rámci
směnečného řízení, tak z pohledu faktické realizace indosace v průběhu řízení. Ve vztahu
k přípustnosti indosace v rámci směnečného řízení Nejvyšší soud zaujal jednoznačné stanovisko,
kdy dovodil, že: „Převod směnky indosamentem je hmotněprávním úkonem účastníka a žádné
ustanovení občanského soudního řádu ani jiného právního předpisu jeho provedení v průběhu
směnečného řízení nebrání.“104 „Tento postup ostatně jako procesní předpis upravovat nemůže, když
jde o institut práva hmotného, nikoli procesního.“ 105 Převod směnky rubopisem tak zásadně není na
překážku učinění návrhu na procesní nástupnictví ve směnečném řízení. V opačném případě by byli
neoprávněně zvýhodněni účastníci směnečných vztahů, v nichž dochází k převodu s účinky prostého
postupu. Jedinou výjimku představuje situace, kdy je návrh na procesní nástupnictví vznesen
v rámci řízení o odvolání proti výroku o nákladech směnečného řízení, nikoli tedy v námitkovém
řízení, kdy vzhledem k pravomocně vypořádanému směnečnému nároku a samostatné povaze
nákladového výroku není v této fázi řízení prostor pro změnu v osobě účastníka.106
Do jisté míry složitější se však jeví otázka faktické realizace indosace v průběhu směnečného
řízení. To je dáno povahou způsobu převodu směnky na řad s přihlédnutím k jednomu
z předpokladů směnečného řízení, jímž je předložení prvopisu směnky soudu provázené
požadavkem na uschování směnky do soudní úschovy po dobu trvání řízení. Dle § 1103 odst. 2
ObčZ ve spojení s čl. I. § 11 ZSměŠ se k platnému převodu vlastnického práva ke směnce na řad
vyžaduje její předání, přičemž současně musí být indosament na směnce, příp. na přívěsku směnky
vyznačen a podepsán indosantem. Pro doplnění je třeba uvést, že k převodu směnky na řad se
kumulativně vyžaduje smlouva, která reprezentuje právní důvod, zatímco rubopis a předání směnky
103 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2017, sp. zn. 21 Cdo 4659/2016. Rovněž Rozsudek Nejvyššího soudu ze
dne 22. 8. 2002, sp. zn. 25 Cdo 1839/2000.
104 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 10. 2003, sp. zn. 29 Odo 454/2003. Rovněž Usnesení Nejvyššího soudu ze dne
26. 11. 2008, sp. zn. 29 Cdo 4226/2008.
105 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. 29 Cdo 851/2007.
106 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 1. 2005, sp. zn. 12 Cmo 255/2004.
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jsou právním způsobem, tj. modem. Na převodní smlouvu není dle právní úpravy cenných papírů
kladen požadavek písemné formy, může být tedy v souladu s § 559 ObčZ uzavřena ústně, či
dokonce konkludentně.107 Totožný závěr platil dle zákona o cenných papírech.
Předložením prvopisu směnky soudu za účelem jejího uplatnění vůči žalovanému
ve směnečném řízení však žalobce ztrácí faktickou možnost dispozice se směnkou po dobu trvání
řízení. Přestože je faktická dispozice se směnkou uloženou po dobu směnečného řízení v soudní
úschově značně ztížena, nepředstavuje tato skutečnost důvod pro nerespektování zákonného postupu
pro převod směnky indosamentem, a i v tomto případě je nezbytné trvat na předání směnky
nabyvateli, nepostačí tak pouze její rubopisování. 108 Pro účely dílčí části řízení o návrhu na procesní
nástupnictví se vyžaduje, aby žalobce prokázal, že k předání směnky nabyvateli skutečně došlo.
Domnívám se, že tomuto požadavku není bez dalšího na překážku, že směnku zpět do soudní
úschovy uloží nabyvatel prostřednictvím původního majitele. K samotnému procesu převzetí
směnky ze soudní úschovy za účelem indosace a následnému vrácení směnky zpět do úschovy
nestanovuje bližší pravidla pro postup ani kancelářský řád, kdy dle mého lze dovozovat, že bude
přiměřeně použita obecná úprava dle § 173 kancelářského řádu upravující postup při příjmu a výdeji
směnky soudem.
Aplikace institutu procesního nástupnictví ve smyslu § 107a o.s.ř. není dle § 216 odst. 1
o.s.ř. výslovně vyloučena ani v rámci odvolacího řízení, na rozdíl od institutu záměny a přistoupení
účastníka. Tak platí, že návrh na singulární sukcesi lze učinit až do doby právní moci rozhodnutí
soudu; v řízení o dovolání a o žalobě pro zmatečnost je však aplikace § 107a o.s.ř. výslovně
vyloučena.109 Naopak v řízení o žalobě na obnovu řízení, resp. ve fázi řízení po zrušení napadeného
rozhodnutí je procesní nástupnictví možné, a to s ohledem na opakovaný přezkum hmotněprávního
vztahu účastníků.110
V poměrech směnečného řízení je potom výše uvedené pravidlo aplikováno s tím, že
usnesení, jímž byl vstup nového účastníka do řízení připuštěn, se právní mocí stane v části vymezení
účastníků řízení komponentem již vydaného směnečného rozkazu, 111 a to ať již k němu dojde
v rámci řízení o námitkách, tak v řízení odvolacím.
107 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2020, sp. zn. 29 Cdo 2457/2018.
108 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2006, sp. zn. 29 Odo 1285/2006.
109 Pozn. Srov. § 235b odst. 2 o.s.ř. v případě žaloby pro zmatečnost a § 243b o.s.ř. v případě dovolání.
110 ŠÍNOVÁ, Renáta. In SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 867.
111 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2003, sp.zn. 29 Odo 526/2003.
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4

Směnečný platební rozkaz
Pomineme-li situaci, kdy o směnečném nároku není pro nesplnění předpokladů pro vydání

směnečného rozkazu rozhodováno v rámci směnečného řízení, je jediným možným způsobem
rozhodnutí ve směnečném řízení právě směnečný platební rozkaz. Směnečný rozkaz je specifickým
druhem rozhodnutí, který se vymezuje vůči rozsudku a usnesení jako základním typům rozhodnutí
v občanském soudním řízení. Podobné rysy by bylo možné shledávat ve vztahu k prostému
platebnímu rozkazu, to však spíše z hlediska formálního a obsahového, kdy se směnečný rozkaz
od platebního rozkazu neliší.
Stejně tak jako v případě platebního rozkazu není na směnečný platební rozkaz kladen
požadavek na odůvodnění, obecná právní úprava vztahující se ke kvalitativním požadavkům
rozsudku se nepoužije. To shledávám do jisté míry problematickým z pohledu vymezení námitek
žalovaným, neboť žalovaný je povinen své námitky proti vydanému směnečnému rozkazu pod
tlakem následků přísné koncentrace řízení velice precizně vymezit a odůvodnit, kdy žalovaný je
povinen v námitkách vymezit zejména skutkové okolnosti, od nichž odvozuje svou obranu. 112
V důsledku toho může být obrana žalovaného nedostatkem odůvodnění směnečného rozkazu značně
ztížena. Naproti tomu má absence odůvodnění směnečného rozkazu dle mého názoru své legitimní
opodstatnění, a to jak v právu hmotném, tak v právu procesním, kdy společný jmenovatel
představuje směnečná přísnost. Z pohledu hmotného práva bude tímto důvodem povaha směnky
jako abstraktního cenného papíru, kdy absence právního titulu není na překážku její existenci.
Z toho důvodu je i vymezení rozsahu skutkových okolností v podobě tzv. kauzálních námitek
značně limitováno.113 Z pohledu procesního práva se pak bude jednat o projev zásady rychlosti a
hospodárnosti řízení vtělené do právní úpravy směnečného řízení.
Ačkoli pro směnečný rozkaz není právní úprava rozsudku rozhodná, v souladu
s § 175 odst. 3 o.s.ř. má pravomocný směnečný rozkaz účinky pravomocného rozsudku.
4.1

Dispozice žalobce s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu
Mimo dispoziční oprávnění žalobce ve vztahu k vymezení účastníků řízení prostřednictvím

záměny a přistoupení účastníka, jakož i singulární sukcese, je rovněž žalobce, jako pán sporu,
112 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2270/2007. Shodně Usnesení Nejvyššího soudu ze
dne 29. 8. 2019, sp. zn. 29 Cdo 5234/2017.
113 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1363/2011.
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oprávněn disponovat se samotným předmětem řízení vymezeným návrhem na vydání směnečného
rozkazu, a to jak co do rozsahu prostřednictvím zpětvzetí žaloby, tak co do obsahu prostřednictvím
změny žaloby.
4.1.1

Zpětvzetí návrhu

Prostřednictvím institutu zpětvzetí návrhu dle § 96 o.s.ř. je žalobce oprávněn disponovat
s rozsahem jím uplatněného nároku a to tak, že je oprávněn kdykoli do pravomocného rozhodnutí
soudu vzít návrh zčásti nebo zcela zpět. Dispoziční oprávnění je v případě zpětvzetí návrhu do jisté
míry limitováno ze strany žalovaného, přičemž limitace se projevuje oprávněním žalovaného
vyjádřit nesouhlas se zpětvzetím návrhu. Tak tomu bude pouze za splnění dvou kumulativních
podmínek, a to, pokud již o nároku začalo být jednáno, a současně pokud má žalovaný vážné
důvody pro nesouhlas se zpětvzetím návrhu.
Podmínka spočívající v zahájení jednání ve věci bude z perspektivy směnečného řízení
pravděpodobně naplněna až okamžikem zahájení jednání o námitkách, neboť v obecné rovině
se zahájením jednání rozumí začátek jednání, tj. sdělení soudu o předmětu projednávaného návrhu
následovaného prezentací přítomných a procesními poučeními.114 Vzhledem k rozhodování soudu
o návrhu na vydání směnečného rozkazu bez jednání soud jednat před zahájením jednání o
námitkách nezačíná.
Co se rozumí vážným důvodem není zákonem definováno a soudní judikatura dává pouze
jistý návod, jakým způsobem tento pojem vykládat, kdy je v obecné rovině dovozováno, že:
„S přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu a k povaze uplatňovaného nároku je proto třeba
vždy zvážit, zda nesouhlas se zpětvzetím žaloby je založen na právním či jiném (např. morálním,
procesně ekonomickém apod.) zájmu žalované strany, odůvodňujícím požadavek, aby o žalobě bylo
meritorně rozhodnuto i přes nedostatek vůle žalobce (osoby oprávněné jinak disponovat návrhem
na zahájení řízení) a pokračovat ve sporu. V tzv. sporném řízení je tento zájem zpravidla dán, (..)
má-li meritorní rozhodnutí význam pro právní postavení žalované strany. To však platí pouze
za předpokladu, že dosud nedošlo k platnému mimosoudnímu vyřešení věci dohodou účastníků či
k dobrovolnému splnění uplatněného nároku žalovaným.“115 Pokud jde o vymezení konkrétního
114 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 1998, sp. zn. III. ÚS 118/97. Rovněž SVOBODA, Karel. In SVOBODA,
Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2017, s. 407.
115 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2011, sp. zn. 29 Cdo 1507/2011. Shodně Usnesení Nejvyššího soudu ze
dne 16. 9. 1999, sp. zn. 25 Cdo 1792/99 a BUREŠ, Jaroslav, DRÁPAL, Ljubomír, KRČMÁŘ, Zdenek a kol. Občanský
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vážného důvodu, judikatura nepovažuje za vážný důvod argument žalovaného překážkou věci
rozsouzené, resp. údajnou nejistotou žalovaného ohledně potenciálního opakovaného uplatnění
nároku žalobcem pro případ, že žaloba bude k návrhu žalobce vzata zpět.116 V opačném případě by
dle mého názoru byl zcela eliminován smysl a dosah institutu zpětvzetí návrhu.
V rámci směnečného řízení je pak právní úprava zpětvzetí návrhu plně aplikovatelná s tím
rozdílem, že pokud již došlo k vydání směnečného rozkazu, musí mimo zastavení řízení dojít rovněž
k odklizení již existujícího rozhodnutí, tedy ke zrušení vydaného směnečného rozkazu. 117 Tak tomu
v klasickém nalézacím řízení bývá v souladu s § 222a o.s.ř. až v rámci řízení odvolacího.
4.1.2

Změna návrhu

Mimo zpětvzetí žaloby je žalobce za trvání řízení oprávněn změnit vymezení předmětu řízení
podáním návrhu na změnu žaloby dle § 95 o.s.ř., jejímž prostřednictvím může dojít ke změně
obsahu, ale i rozsahu žaloby. Východiskem pro kladné rozhodnutí soudu o návrhu na změnu žaloby
je pak zhodnocení využitelnosti dosavadních výsledků řízení v řízení o změněném nároku. Jestliže
soud shledá, že dosavadní průběh řízení, tj. zejména zjištěné skutkové okolnosti a provedené
důkazy, není možné bez dalšího upotřebit i v řízení po změně žaloby, změnu žaloby nepřipustí.
S ohledem na skutečnost, že proti usnesení o nepřipuštění změny žaloby není v souladu
s § 202 odst. 1 písm. d) o.s.ř. přípustné odvolání, a z povahy rozhodnutí o nepřipuštění změny
žaloby jako nikoli konečného rozhodnutí i dovolání a ústavní stížnost, se žalobce může domoci
zohlednění nesprávného postupu soudu až v rámci opravných řízení ve vztahu k meritornímu
rozhodnutí.
Změnou rozsahu žaloby se rozumí pouze rozšíření žalobního nároku, neboť kvantitativní
redukci uplatněného nároku lze uplatnit toliko prostřednictvím částečného zpětvzetí žaloby.
Judikatura typově vymezuje případy, které lze považovat za změnu žaloby tak, že: „O změnu žaloby
(§ 95 o. s. ř) jde nejen tehdy, domáhá-li se žalobce něčeho jiného než v původní žalobě, nebo
požaduje-li na základě stejného skutkového základu více, než požadoval v původní žalobě, ale
rovněž v případě, že žalobce sice i nadále požaduje stejné plnění (stejné kvality a stejného rozsahu),
ale na základě jiného skutkového stavu (skutkového základu věci), než jak ho vylíčil v původní
soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 425.
116 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2001, sp. zn. 29 Cdo 2854/2000.
117 TREBATICKÝ, Peter. In JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II., § 79-180
o.s.ř. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 610.
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žalobě.“118 Jsem však toho názoru, že povaha změny žaloby nehraje v rámci směnečného řízení
žádnou roli. Při úvaze o aplikaci změny žaloby ve směnečného řízení je dle mého názoru třeba tento
institut konfrontovat z hlediska časové limitace podání návrhu na změnu žaloby se specifickým
statusem směnečného řízení.
Není sporu, že změnu žaloby je možné navrhnout, resp. realizovat v rámci řízení o vydání
směnečného rozkazu, tedy v rámci přezkumu návrhu soudem, kdy není vyloučeno, aby k návrhu
na změnu žaloby došlo v návaznosti na výzvu soudu k upřesnění vylíčených skutkových okolností
a předložené směnky. Tak v případě, že žalobce změní popis směnečné listiny oproti popisu
v návrhu podstatným způsobem, nejedná se o pouhou opravu žaloby, ale o její změnu dle § 95 o.s.ř.,
a proto musí být přednostně přistoupeno k rozhodnutí o připuštění či nepřipuštění změny žaloby. 119
V návaznosti na pozitivní rozhodnutí soudu o návrhu na změnu žaloby pak může být, samozřejmě
za splnění dalších podmínek, přistoupeno k vydání směnečného rozkazu. V případě negativního
rozhodnutí o návrhu pak bude přistoupeno k projednání nároku v rámci prostého nalézacího řízení.
Důkladnější analýzu vyžaduje možnost uplatnění návrhu na změnu žaloby v rámci
námitkového řízení. V obecné rovině není nejzazší okamžik pro učinění návrhu na změnu žaloby
explicitně stanoven, výkladem § 211 o.s.ř. při současném zohlednění § 216 o.s.ř. však lze dovodit
přiměřenou aplikaci institutu změny žaloby i v rámci odvolacího řízení s tím, že aplikace změny
žaloby dle § 95 o.s.ř. je pak limitována povahou odvolacího řízení vylučující uplatnění nového
nároku v této fázi řízení tak, že: „Odvolací soud je však v tomto směru omezen (a to ustanovením §
216 odst. 2 o.s.ř.) tak, že v odvolacím řízení nemůže připustit takovou změnu žaloby, která by
představovala ve skutečnosti uplatnění nového nároku.“120
Tento časový rámec však dle mého názoru není ve směnečném řízení uplatnitelný. Naopak
se domnívám, že aplikace změny žaloby je vyloučena již dokonce v rámci námitkového řízení, a to
primárně vzhledem k povaze námitkového řízení, jehož předmět a rámec je vymezen pouze
námitkami žalovaného. Je tedy vyloučeno, aby po vydání směnečného rozkazu došlo ke změně
žaloby, a to ať již by se jednalo o kvantitativní změnu v podobě rozšíření žalobního nároku, či o
změnu kvalitativní v podobě změny skutkového základu. Lze si jen stěží představit, že žalobce
změní skutkový základ směnečného nároku natolik zanedbatelným způsobem, aniž by tento úkon
118 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2502/2000.
119 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 2. 2010, sp. zn. 5 Cmo 30/2010.
120 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2010, sp. zn. 26 Cdo 2778/2009.
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neovlivnil skutkový stav osvědčený soudem v řízení o vydání směnečného rozkazu. Druhým
zásadním důvodem pro vyloučení změny žaloby v námitkovém řízení je dle mého soudu přísná
směnečná koncentrace řízení. Za předpokladu, že by mohlo v námitkovém řízení dojít ke změně
žaloby, ztratil by žalovaný možnost adekvátně reagovat na takto změněný skutkový stav. Tento
výklad by nepřiměřeně limitoval obranu žalovaného a do důsledku kolidoval s právem na
spravedlivý proces. Pravděpodobně nejpádnějším argumentem, proč dle mého názoru není změna
žaloby v námitkovém řízení aplikovatelná, je vymezení rozhodného okamžiku pro posouzení
důvodnosti námitek. Za předpokladu, že vydáním směnečného rozkazu je nezměnitelně zafixován
skutkový stav pro posouzení důvodnosti námitek, je zcela nepředstavitelné vůbec uvažovat o
možnosti změny žaloby po tomto okamžiku.
Judikatura je v této otázce dlouhodobě vystavěna na závěru, že změnu návrhu nelze v rámci
námitkového řízení připustit, pokud by uplatněná pohledávka měla být žalobci přiznána ze zcela
odlišného právního důvodu než ze směnky.121 Tento závěr je odůvodňován povahou námitkového
řízení a nemožností využít dosavadní výsledky řízení v řízení o změněném návrhu. Přestože
dospívám k totožnému závěru vylučujícímu uplatnění změny žaloby v námitkovém řízení,
nedomnívám se, že využitelnost dosavadních výsledků řízení je tím jediným a hlavním důvodem pro
vyloučení aplikace § 95 o.s.ř. v námitkovém řízení.
Ze zástupců odborné veřejnosti vymezujících se k otázce využitelnosti změny žaloby
ve směnečném řízení lze jmenovat např. Dobeše,122 jenž dovozuje, že po připuštění změny žaloby
v námitkovém řízení by mělo dojít ke zrušení směnečného rozkazu a následnému projednání nároku
v prostém nalézacím řízení. Dobešova úvaha mi není vlastní, neboť jsem toho názoru, že změna
vymezení skutkového stavu, příp. rozšíření uplatněného nároku po vydání směnečného rozkazu,
představuje obcházení institutu zpětvzetí žaloby změnou žaloby. Domnívám se, že žalobce by měl
správně po zpětvzetí návrhu původního učinit samostatný návrh ve smyslu již uvažované změny
žalobního nároku.
V reakci na Dobeše se vymezuje diplomant Černý123 tak, že změna žaloby v námitkovém
řízení je nepřípustná, neboť by v důsledku změny žaloby došlo ke změně věcné příslušnosti soudu,
přičemž dle ustálené judikatury platí, že důsledkem změny žaloby nikdy nemůže být změna věcné
121 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 11. 1999, sp. zn. 9 Cmo 762/1999.
122 DOBEŠ, Matěj. Směnečné spory. Praha: C.H. Beck, 2019, s. 100, 101.
123 ČERNÝ, Václav. Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu a řízení o nich. Praha, 2019. Diplomová práce.
Univerzita Karlova. Právnická fakulta. s. 54, 55.
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příslušnosti.124 Černého názor však nesdílím, neboť ke změně věcné příslušnosti by z mého pohledu
došlo pouze za předpokladu, že by žalobce uplatnil prostřednictvím žaloby mimosměnečný nárok.
Mám za to, že rozšíření žaloby nebo změna spočívající ve změně skutkového základu směnečného
nároku by nebyly bez dalšího potenciálně způsobilé ovlivnit věcnou příslušnost k projednání
a rozhodnutí směnečného nároku, neboť by se i nadále pro účely určení věcné příslušnosti jednalo
o nárok ze směnky jako cenného papíru. Tuto pouhou teoretickou polemiku však vzhledem ke mnou
výše uvedeným důvodům pro vyloučení aplikace změny žaloby v námitkovém řízení považuji
za neúčelnou.
4.2

Rozhodný okamžik pro vydání směnečného platebního rozkazu
Zcela zásadní ve směnečném řízení a v odborných kruzích hojně diskutovanou záležitostí je

vymezení rozhodného okamžiku pro vydání směnečného rozkazu. Judikatura vyšších soudů zastává
stran okamžiku rozhodného pro vydání směnečného rozkazu a následnému posouzení důvodnosti
námitek jednoznačné stanovisko s tím, že: „Předmětem námitkového řízení je posouzení, zda
směnečný platební rozkaz byl či nebyl vydán právem, a proto se v tomto řízení přihlíží pouze
ke skutečnostem, nastalým do vydání tohoto směnečného platebního rozkazu, a z tohoto pohledu se
též posuzuje důvodnost uplatněných námitek.“125 Pro přesné vymezení okamžiku vydání směnečného
rozkazu pak platí, že: „Vzhledem k tomu, že směnečný platební rozkaz vydává soud bez nařízení
jednání (..), takové rozhodnutí se nevyhlašuje a jeho vydání provede soud jen záznamem ve spise (..).
Nepředchází-li takový záznam písemnému vyhotovení směnečného platebního rozkazu, považuje se
směnečný platební rozkaz za vydaný na základě podepsaného originálu rozhodnutí.“ 126 S tímto
názorem se plně ztotožňuji a odlišná stanoviska považuji za zásadní nepochopení a ignoraci
specifické povahy námitkového, resp. směnečného řízení.
V tomto ohledu upozorňuji primárně na názor Trebatického, dle nějž se bez bližšího
zdůvodnění jeho teze v rámci námitkového řízení aplikuje § 154 o.s.ř.127 Obdobný názor zastává
i Kolář, který dovozuje rozhodný okamžik kontextuálně z občanského soudního řádu a z jím blíže
nespecifikované rozhodovací praxe, přičemž má za to, že tímto okamžikem je okamžik uplynutí
124 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2014, sp. zn. 29 Cdo 2296/2013.
125 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 6. 2004, sp. zn. 7 Cmo 394/2002. Shodně Rozsudek Vrchního
soudu v Olomouci ze dne 15. 6. 2004, sp. zn. 7 Cmo 159/2002.
126 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1457/2012.
127 TREBATICKÝ, Peter. In JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II., § 79-180
o.s.ř. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 609.
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lhůty pro podání námitek.128 Kolářovy závěry podpořené polemikou o aplikovatelnosti § 154 o.s.ř.
hmotněprávními okolnostmi směnečných vztahů a smyslem a účelem směnečného řízení považuji
za nesprávné, neboť přestože dle mého mínění posuzuje relevantní premisy, jejich výklad považuji
za nesouladný nejen s platnou právní úpravou, ale rovněž s východisky směnečného řízení jako
takového.
Předně pokud jde o potenciální aplikaci § 154 o.s.ř., která za rozhodný okamžik,
resp. rozhodující stav zásadně považuje okamžik vyhlášení rozsudku, domnívám se, že bez ohledu
na skutečnost, že obecná právní úprava rozsudku není pro směnečné řízení z důvodu existence
zvláštní úpravy aplikovatelná, je aplikace § 154 o.s.ř. vyloučena povahou námitkového řízení a
rovněž samotnou povahou směnečného rozkazu, který je jediným meritorním rozhodnutím ve
směnečném řízení. V tomto ohledu dle mého názoru není rozhodná skutečnost, zda dojde k podání
námitek, a tedy dojde následně k vydání rozsudku o námitkách, nebo zda žalovaný námitky vůbec
nepodá.
Vycházeje z premisy, že směnečný rozkaz je meritorním rozhodnutím, má rozsudek
o námitkách pouze charakter stvrzení nebo naopak popření vydaného směnečného rozkazu,
resp. posouzení jeho platnosti. Není však sám o sobě způsobilý uložit žalovanému povinnost
k úhradě směnečné pohledávky. Vydáním směnečného rozkazu dochází k zafixování skutkového
stavu vymezeného v návrhu žalobcem a tento stav je nadále rozhodný i pro řízení námitkové. Tím
však dle mého soudu nejsou dotčeny námitky žalovaného založené na skutkových či právních
okolnostech vzniklých před vydáním směnečného rozkazu, o nichž se domnívám, že jsou způsobilé
mít vliv na skutkový stav původně vymezený žalobcem.
Za předpokladu, že bychom připustili, že rozhodným okamžikem je i ve směnečném řízení
okamžik vyhlášení rozsudku o námitkách, resp. okamžik uplynutí lhůty pro podání námitek, došlo
by z mého pohledu k vyprázdnění významu směnečného řízení. V této souvislosti nepovažuji
za přiléhavou ani argumentaci procesními následky pro žalovaného a přesun jeho obrany až do fáze
vykonávacího řízení, kde prostou a poměrně snadnou obranu představuje návrh povinného
na zastavení výkonu rozhodnutí dle § 268 odst. 1 písm. g) o.s.ř. V neposlední řadě se neztotožňuji se
závěry, které Kolář dovozuje ve vztahu k náhradě nákladů vykonávacího, resp. exekučního řízení
zahájeného na podkladě směnečného rozkazu za situace, kdy po jeho vydání žalobcův nárok zanikl.
128 KOLÁŘ, Pavel. K významu okamžiku vydání směnečného platebního rozkazu pro řízení o námitkách. Právní
rozhledy. 2005, č. 7, s. 253.
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Jsem toho názoru, že pokud žalobce zahájí exekuční řízení s vědomím, že jeho směnečná
pohledávka již byla uspokojena, příp. zanikla jiným způsobem, bude procesní zavinění ve vztahu
k zastavení exekučního řízení ležet dle § 146 odst. 2 věta první o.s.ř., resp. dle § 89 věta první e.ř.
plně na žalobci jako oprávněném a žalovaný jako povinný tak bude povinnosti k náhradě nákladů
řízení ušetřen.
K otázce rozhodného okamžiku pro posouzení námitek se vyjadřuje rovněž i Groborz, 129
který mimo jiné dovozuje následky vymezení rozhodného okamžiku ve vztahu k náhradě nákladů
řízení. Groborz dle mého názoru zcela v rozporu s právní úpravou náhrady nákladů řízení dovozuje,
že pokud nedojde v rámci námitkového řízení k zohlednění skutečností, které nastaly po vydání
směnečného rozkazu, tíží povinnost k náhradě nákladů řízení žalovaného, ačkoli by jej v opačném
případě netížila. V tomto ohledu tak zcela přehlíží důsledky přesunu rozhodného okamžiku na dobu
vydání rozsudku o námitkách, neboť v takovém případě by muselo dojít ke zrušení směnečného
rozkazu a k zastavení řízení, kdy by náhrada nákladů řízení byla posuzována pravděpodobně
v souladu s § 146 odst. 2 věta první o.s.ř. a žalovaný by i tak byl povinen k náhradě nákladů řízení
žalobce, neboť by zavinění ve vztahu k zastavení řízení povětšinou leželo na jeho straně.

129 GROBORZ, Jan. Uplatnění směnečného nároku v soudním řízení. Brno, 2018. Rigorózní práce. Masarykova
univerzita v Brně. Právnická fakulta, s. 86.
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5

Procesní obrana proti směnečnému platebnímu rozkazu

5.1

Námitkové řízení

5.1.1

Povaha námitkového řízení

Občanský soudní řád umožňuje žalovanému podat proti vydanému směnečnému rozkazu
tzv. námitky. Námitkové řízení svou povahou představuje specifické a zcela ojedinělé řízení
v intencích civilního procesu. Vznesení námitek představuje jedinou zákonnou formu procesní
obrany žalovaného proti směnečnému rozkazu. Ve vztahu k námitkám je žalovanému svěřeno
dispoziční oprávnění, kdy žalovaný může námitky proti směnečnému rozkazu vzít zpět. V souladu
s § 175 odst. 5 o.s.ř. je v návaznosti na zpětvzetí námitek třeba námitkové řízení zastavit. To lze
učinit i bez nařízení jednání. Domnívám se, že žalovaný je oprávněn vzít námitky zpět i pouze
částečně, avšak v případě částečného zpětvzetí námitek, dle mého názoru, nebude ze strany soudu
v návaznosti na tento úkon žádným způsobem rozhodováno, pouze dojde k omezení rozsahu
přezkumu směnečného rozkazu v intencích zpětvzetí.
Námitky se podávají u prvostupňového soudu, který směnečný platební rozkaz vydal.
Za předpokladu, že budou námitky podány u jiného soudu, považuje se lhůta za zachovanou pouze
pokud ve stanovené patnáctidenní lhůtě námitky příslušný soud obdrží. 130 V tomto ohledu lze
námitkové řízení zjednodušeně označit za specifický druh autoremedury, kdy prvostupňový soud
rozhoduje o vydání směnečného rozkazu a současně i o námitkách vznesených proti tomuto
směnečnému rozkazu ze strany žalovaného. Námitky lze uplatnit pouze ve vztahu k meritornímu
výroku směnečného rozkazu, proti výroku o nákladech řízení je v souladu s § 175 odst. 6 o.s.ř.
možné podat výlučně odvolání.
V důsledku včasného podání námitek proti směnečnému rozkazu dochází k odkladu právní
moci a vykonatelnosti směnečného rozkazu, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí o
uplatněných námitkách,131 resp. do doby, než žalovaný podané námitky případně vezme v celém
rozsahu zpět. Narozdíl od klasického rozkazního řízení, kdy dochází podáním odporu proti
platebnímu rozkazu k jeho automatickému zrušení a pokračování v rozhodování o nároku v rámci
nalézacího řízení, zpravidla prostřednictvím doručení výzvy žalovanému k vyjádření či nařízením
130 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 10. 2005, sp. zn. 5 Cmo 359/2005.
131 TREBATICKÝ, Peter. In JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II., § 79-180
o.s.ř. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 604.
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jednání, v případě směnečného rozkazu se podáním námitek dostává řízení do další, nikoli
obligatorní fáze, a to do námitkového řízení.132
V rámci námitkového řízení soud posuzuje, striktně formálně vzato, pouze obranu
žalovaným uplatněnou v námitkách, aniž by se zabýval procesem předcházejícím vydání
směnečného rozkazu, jakož samotným směnečným rozkazem mimo rozsah žalovaným vznesených
námitek. Prakticky však v námitkovém řízení dochází s ohledem na povahu námitek jako procesní
obrany odvislé od předmětu řízení, do jisté míry i k projednání samotného předmětu řízení, a to
vždy minimálně v rozsahu žalovaným uplatněných námitek.133
V této souvislosti považuji za vhodné upozornit na dle mého mínění do jisté míry
demagogické pojetí povahy námitkového řízení ze strany části odborné veřejnosti. Primárně
nepovažuji za zcela trefné připodobnění provedené Šebkem, který dovozuje, že: „Námitky
žalovaného plní ve vztahu k námitkovému řízení obdobnou funkci jako žaloba ve vztahu ke spornému
řízení.“134 Druhé dle mého názoru ne zcela zdařilé přirovnání nastiňuje Lavrushin, kdy v návaznosti
na Šebka dodává, že: „(..) postavení žalobce má v námitkovém řízení povinný ze směnečného
platebního rozkazu, a naopak postavení žalovaného má oprávněný ze směnečného platebního
rozkazu. Lze říci, že role stran se oproti směnečnému řízení obrátily.“135 Pokud budeme vycházet
z čistě obrazného přirovnání povahy námitek a žaloby, a obráceného postavení procesních stran,
bylo by možné obě výše citovaná tvrzení považovat za do jisté míry přijatelná, nicméně se
domnívám, že takováto připodobnění nelze považovat v odborných kruzích za kvalifikovaná a
způsobilá dostatečně kvalifikovaně vystihnout skutečný charakter námitkového řízení. Touto
zjednodušenou optikou by pak mohlo být chápáno i odvolání jako jistá obdoba žaloby a v případě
odvolání žalovaného, odvolací řízení jako řízení, v němž dochází k obrácení procesního postavení
účastníků řízení.

132 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 5. 1994, sp. zn. 5 Cmo 162/1994 - "Jsou-li proti směnečnému
platebnímu rozkazu podány námitky, je předmětem dalšího řízení u soudu jen posouzení, zda ponechat v platnosti
napadený směnečný platební rozkaz. Nerozhoduje se již přímo o uplatněném nároku a nelze přihlížet k okolnostem v
námitkách neuvedených."
133 HRNČIŘÍK, Vít. In SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 737.
134 ŠEBEK, Roman. In DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1175.
135 LAVRUSHIN V., Konstantin. Rozsudek pro zmeškání v námitkovém (směnečném) řízení. epravo.cz [online].
21. 2. 2013 [cit. 20. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/rozsudek-pro-zmeskani-v-namitkovemsmenecnem-rizeni-88902.html
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Naopak jako velice přiléhavé hodnotím zhodnocení povahy námitek dle Juráše, který
definuje námitky prostřednictvím materiální a formální stránky, kdy materiální stránkou rozumí
skutková tvrzení a důkazní návrhy, a formální stránkou pak koncentraci tvrzení a důkazů zákonnou
prekluzivní lhůtou pro uplatnění námitek.136
5.1.2

Lhůta pro podání námitek

Námitky je možné uplatnit výlučně ve lhůtě patnácti dní ode dne doručení směnečného
rozkazu žalovanému.137 V případě, že se žalovaný dozví o existenci směnečného rozkazu jinak než
jeho doručením, mohou jím být námitky potenciálně uplatněny již přede dnem doručení směnečného
rozkazu, a to konkrétně ode dne jeho vydání.138 Přestože v současné době činí zákonná lhůta patnáct
dní, nebylo tak tomu vždy. Dle původní právní úpravy směnečného řízení 139 byla lhůta stanovena
na tři dny, v souladu s pravidly o počítání času dle procesní úpravy se jednalo o dny kalendářní.
Takto nastavenou délku lhůty lze považovat nejen v úpravě civilního procesu za zcela ojedinělou,
ale rovněž za neúprosnou.
Třídenní lhůtu pro podání námitek zrušil zákonodárce s účinností od 1. 5. 2013 až
v návaznosti na plenární nález Ústavního soudu, jehož prostřednictvím se Ústavní soud poměrně
kriticky vyjádřil k nepřiměřenosti šibeničně krátké lhůty pro procesní obranu tak, že: „(..)
posuzovaná lhůta vlivem vývoje společenských poměrů nepřípustně (v rozporu právě s čl. 4 odst. 4
Listiny) omezuje zmíněnou možnost směnečných dlužníků bránit svá práva před soudem, a tím ve
směnečných vztazích vytváří ničím neodůvodněnou nerovnost mezi směnečnými dlužníky a
směnečnými věřiteli ve smyslu čl. 37 odst. 3 Listiny.“ 140 Na poměrně krátkou dobu po vydání
citovaného nálezu pak byla lhůta zákonodárcem prodloužena na osm dní. 141 K zavedení stávající
patnáctidenní lhůty došlo prostřednictvím legislativního přílepku v rámci přijetí zákona č. 45/2013
Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), a to
v jeho části třetí, konkrétně v § 52, to však bez bližšího zdůvodnění tohoto počinu. Ať už se tak stalo

136 JURÁŠ, Marek. Námitky ve směnečném řízení z pohledu ústavního soudu. Jurisprudence. 2013, č. 6, s. 21.
137 Pozn. Směnečný platební rozkaz musí soud doručit žalovanému do vlastních rukou, přičemž náhradní doručení je
v tomto případě již vyloučeno, srov. § 175 odst. 1 věta druhá o.s.ř.
138 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 9. 1998, sp. zn. 9 Cmo 375/1998.
139 Pozn. Jednalo se o § 175 o.s.ř. ve znění účinném do 31. 12. 2012.
140 Nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 16/12.
141 Důvodová zpráva k zákonu č. 404/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
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jakkoli, lze prodloužení lhůty na stávajících patnáct dní považovat za velice vítaný krok
zákonodárce.
Kriticky lze dle mého názoru k původní třídenní lhůtě přistupovat zejména z pohledu
spotřebitelských sporů, kdy však nepovažuji svou závažností za přiléhavá přirovnání ústavního
soudce Stanislava Balíka v odlišném stanovisku citovaného nálezu k délce lhůt pro podání
opravného prostředku v trestním řízení, neboť v trestním řízení není kladena na účastníka povinnost
odůvodnit opravný prostředek ve stanovené lhůtě a rovněž trestní řízení není striktně koncentrováno.
Přestože jsem si vědoma toho, že důsledky trestního řízení mohou být dalekosáhle horší než
důsledky směnečného řízení, třídenní lhůta pro podání námitek ve spojení s přísnou směnečnou
koncentrací řízení byla dle mého názoru nebezpečnou raritou civilního procesu a zásadním
opomenutím zákonodárce reagovat na společenský a hospodářský vývoj, jejichž projevem byl
zásadní rozmach využití směnek nad rámec čistě podnikatelských vztahů z dob 19. století 142 ve
vztazích spotřebitelských.143
5.1.3

Odůvodnění a druhy námitek

Z pohledu rozsahu a kvality jsou na námitky žalovaného kladeny nemalé nároky, kdy
vzhledem k samotné dikci § 175 odst. 1 o.s.ř. je žalovanému stanovena povinnost uvést vše, co proti
směnečnému rozkazu namítá. Tento požadavek je dále rozvíjen tak, že námitky musí
bezpodmínečně vymezovat rozsah, v jakém je směnečný rozkaz napadán,144 resp. zda je napadán
směnečný rozkaz v rozsahu celého směnečného peníze nebo jiné částky, 145 a rovněž musí být
námitky řádně odůvodněny; je tak zcela vyloučeno podat blanketní námitky. Tím není dotčeno
právo žalovaného námitky doplnit, upřesnit, změnit či jiným způsobem upravit, to však pouze
v prekluzivní patnáctidenní lhůtě. Úprava námitek po uplynutí zákonné lhůty pro jejich uplatnění je
striktně omezena tak, že: „(..) po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek nelze obranu rozšiřovat
o námitky nové, nelze ani doplňovat či měnit námitky již uplatněné. Po uplynutí stanovené lhůty

142 HRUDA, Ondřej. Třídenní lhůta k podání směnečných námitek – neobvykle tvrdý přežitek. Obchodněprávní revue.
2011, č. 8, s. 234.
143 Pozn. Třídenní lhůta byla zavedena do civilního soudního řádu v roce 1895 a následně byla převzata jak občanským
soudním řádem z roku 1950, tak stávajícím občanským soudním řádem – srov. Důvodová zpráva k zákonu č.
404/2012 Sb.
144 SVOBODA, Karel. In SVOBODA, Karel, ŠÍNOVÁ, Renáta, HAMUĽÁKOVÁ, Klára a kol. Civilní proces.
Obecná část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 231.
145 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 3. 2004, sp. zn. 9 Cmo 7/2003.
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nelze ani měnit jejich skutkové odůvodnění. Jejich upřesnění, pokud jím není měněna jejich věcná
podstata a prolamována koncentrace námitkového řízení, ovšem možné je.“146
Dalším zásadním požadavkem kladeným na žalovaného souvisejícím s odůvodněním
námitek je jejich faktická projednatelnost ve smyslu dostatečné určitosti konkrétní námitky. Za tímto
účelem poskytuje ve smyslu rozhodovací praxe zdařilý návod Hrnčiřík, 147 který dovozuje
dostatečnou identifikaci námitky z přesné formulace základu skutkové obrany, specifikace konkrétní
vady zakládající dle žalovaného neplatnost směnky,148 specifikace konkrétní námitky za účelem
určení povahy námitky jako kauzální nebo směnečné, 149 obecného požadavku na určitost150 a
dostačujícího odůvodnění konkrétní námitky.151
Negativním zákonným důsledkem nedostatku odůvodnění námitek je dle § 175 odst. 3 věta
druhá o.s.ř. jejich odmítnutí soudem. V tomto ohledu se dostává do jistého střetu postoj obecných
soudů a soudu Ústavního k požadavku na dostatečné zdůvodnění. Obecné soudy dovozují, že
požadavek na určitost námitek vylučuje natolik obecné vymezení námitek, které je po uplynutí lhůty
pro podání námitek dodatečně možno libovolně přizpůsobit.152 Naopak Ústavní soud požadavek
na dostatečné odůvodnění vykládá nepřekvapivě značně benevolentněji a obecné, resp. rámcové
vymezení námitek a jejich následnou konkretizaci připouští. 153 To, jak uvádí Juráš,154 může narážet
na předvídatelnost soudního rozhodování. Lze tak očekávat do jisté míry dokonce svévoli
v rozhodování obecných soudů, kdy bez jasně nastavených mantinelů mezi námitkou odůvodněnou
a nedostatečně odůvodněnou bude k této otázce přistupovat každý obecný soud odlišným způsobem.
Domnívám se, že jisté názorové sjednocení tak lze pravděpodobně očekávat pouze na úrovni
Nejvyššího soudu.
Závěrem považuji za vhodné doplnit, že námitkami se rozumí námitky skutkové,
resp. vztahující se k vymezení skutkových okolností. Nejedná se o právní posouzení věci, to
146 TREBATICKÝ, Peter. In JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II., § 79-180
o.s.ř. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 605.
147 HRNČIŘÍK, Vít. In SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 741, 742.
148 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2011, sp. zn. 29 Cdo 4090/2009.
149 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2008, sp. zn. 29 Cdo 243/2007.
150 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 5. 2012, sp. zn. 29 Cdo 1324/2010.
151 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 9. 2012, sp. zn. 29 Cdo 2184/2011 a Usnesení Nejvyššího soudu ze dne
25. 4. 2012, sp. zn. 29 Cdo 2095/2011.
152 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 9. 2003, sp. zn. 5 Cmo 353/2003.
153 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 3. 2009, sp. zn. III. ÚS 3300/07.
154 JURÁŠ, Marek. Námitky ve směnečném řízení z pohledu ústavního soudu. Jurisprudence. 2013, č. 6, s. 22.
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samozřejmě v souladu s maximou soud zná právo náleží pouze soudu. Tím však není dotčeno právo
žalovaného na základě jím vymezených skutkových okolností nastínit soudu jeho právní posouzení
a předvídané důsledky s jím uplatněnými námitkami spojené.
Žalovaný je oprávněn proti směnečnému rozkazu uplatňovat jak procesní, tak hmotněprávní
námitky. Hmotněprávní námitky lze pak dále dělit na námitky absolutní, relativní, kauzální
a nesamostatné.155 Primární obranu žalovaného v hmotněprávní rovině však shodně jako v klasickém
nalézacím řízení bude představovat zejména popření nároku. Hmotněprávní obranu však může
představovat jakákoli námitka žalovaného, která bude z hmotněprávního vztahu vyvozovat závěr
o neexistenci věcné legitimace na straně žalobce, a to ať již v rozsahu celého směnečného peníze či
jeho části.
Na tomto místě nepovažuji za účelné se podrobněji vymezovat ke všem druhům námitek
samostatně. S ohledem na provázanost konkrétních námitek s výjimkami z koncentrace řízení
a rozložením důkazního břemene budou vybrané námitky řešeny z pohledu směnečného řízení
a důsledků jejich uplatnění dále v souvislosti s koncentrací a dokazováním ve směnečném řízení.
Samostatné vyjádření však shledávám vhodným k námitkám kauzálním a dále k vybraným
procesním námitkám, resp. způsobům obrany žalovaného, a to námitce započtení a vzájemnému
návrhu.
Pod označením kauzální námitky je třeba rozumět takové námitky, které směřují k (nikoli
obligatorně existujícímu) mimosměnečnému závazku, na jehož základě vznikl, resp. od nějž je
odvozen, vztah směnečný. Obecně platí, že námitka neexistence kauzy směnky je za předpokladu,
že žalovaný popírá existenci směnečné dohody, resp. její existenci zcela vylučuje, přípustná. 156
Kauzální námitka se totiž zakládá na existenci směnečné dohody, resp. z logiky věci předpokládá
její existenci, v souvislosti s jejímž uzavřením dochází k vystavení směnky. Obsahem směnečné
dohody pak jsou zejména podmínky použití a proplacení směnky.
V námitkách pak musí být řádně specifikován samotný obsah směnečné dohody včetně
důvodu, na jehož základě podmínky dohody nebyly naplněny nebo následně odpadly. 157
155 Pozn. Výše uvedené dělení vychází z rozdělení námitek dle Chalupy – srov. CHALUPA, Radim. Základy
směnečného práva. 2., rozš. vyd. Praha: Linde, 2008, s. 134. a CHALUPA, Radim. Námitky proti směnečnému
platebnímu
rozkazu.
Směnečné
právo
[online].
2017
[cit.
21.
3.
2021].
Dostupné
z:
https://www.smenecne-pravo.cz/namitky-protismenecnemu-platebnimu-rozkazu/. Pozn. Nicméně nejedná se o jediný
způsob dělení námitek.
156 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2006, sp. zn. 29 Odo 347/2005.
157 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2007, sp. zn. 29 Odo 1102/2005.
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K požadavku na řádné odůvodnění kauzální námitky se Nejvyšší soud vyjádřil tak, že je: „(..)
požadavek na řádné odůvodnění námitek naplněn zásadně jen tehdy, jestliže žalovaný v námitkách
alespoň stručně vylíčí obsah tzv. směnečné smlouvy, jež byla bezprostředním důvodem vzniku
směnky, popř. závazku konkrétního směnečného dlužníka (např. uvede, že podle konkrétního
ujednání účastníků směnka zajišťovala určitou kauzální pohledávku) a dále vymezí skutečnost, v
jejímž důsledku by měl být zproštěn povinnosti směnku zaplatit (např. že pohledávka směnkou
zajištěná již byla zaplacena, zanikla započtením, uzavřením dohody o narovnání apod.).“158
Do jisté míry specifickým případem z pohledu kauzálních námitek související s
dokazováním představuje situace, kdy žalovaný v námitkách tvrdí, že směnka byla zfalšována,
pročež nemohla být žádná směnečná dohoda nikdy platně učiněna. V takovém případě Nejvyšší
soud dovozuje, že pokud žalovaný neunese důkazní břemeno ohledně zfalšování směnky, je třeba,
aby se soud sekundárně zabýval (pokud byla účinně vznesena) námitkou neexistence kauzy, kdy
uzavírá, že za předpokladu, že žalovaný unese důkazní břemeno ohledně tvrzení o zfalšování
směnky, nemá dále význam zkoumat námitku neexistence kauzy a naopak. Daný závěr je pak
odůvodněn zřejmou souvislostí mezi námitkou zfalšování směnky a neexistencí kauzálního
vztahu.159
5.2

Námitka započtení
Námitkou započtení dle § 98 o.s.ř. se rozumí procesní obrana, která má svůj základ

v hmotném právu a v důsledku níž může dojít k zániku vzájemných pohledávek věřitelů jinak než
jejich splněním. Účelem kompenzační námitky, jak je rovněž námitka započtení označována, je
zamítnutí žaloby, a to buď částečné nebo v celém rozsahu, přičemž cílem žalovaného není uplatněný
nárok popřít, naopak tento nárok v rozsahu kompenzační námitky uznává. O kompenzační námitku
se bude jednat, pokud bude žalovaným k započtení uplatněna částka nižší nebo rovna žalobou
uplatněnému nároku. Za předpokladu, že by žalovaný uplatňoval k započtení částku vyšší, než je
částka uplatňovaná žalobcem, bude se co do výše rovnající se uplatněné částce jednat o námitku
započtení, a co do částky převyšující částku žalobou uplatněnou o vzájemný návrh ve smyslu § 97
o.s.ř.160 Obecně platí, že uplatnění námitky započtení není limitováno nástupem koncentrace řízení,
158 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2270/2007.
159 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2007, sp. zn. 29 Odo 1102/2005. Shodně Rozsudek Nejvyššího soudu ze
dne 14. 6. 2006, sp. zn. 29 Odo 347/2005.
160 ŠILHÁN, Josef. In HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. (§ 1721–2054).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1116, 1117, 1123.
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samozřejmě za předpokladu, že skutečnosti rozhodné pro její uplatnění lze dovodit z tvrzení a
důkazů předložených v souladu s § 118b o.s.ř.161
Ve vztahu k aplikaci námitky započtení ve směnečném řízení se kategoricky vymezil
Nejvyšší soud, který dovozuje, že: „Byl-li projev vůle směřující k započtení žalovaným učiněn až v
námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, nemůže tato procesní obrana, byť by byla
shledána důvodnou, zpochybnit správnost směnečného platebního rozkazu (..).“ 162 Závěr Nejvyššího
soudu je odvozen ze specifické povahy a účelu námitkového řízení a z premisy stran stavu
rozhodného pro posouzení důvodnosti námitek, jímž je okamžik vydání směnečného rozkazu. Nutno
dodat, že Nejvyšší soud se zabýval situací, kdy ke vznesení námitky započtení došlo až v rámci
námitkového řízení. Za takto nastíněného skutkového stavu se se závěry Nejvyššího soudu plně
ztotožňuji, nicméně považuji za potřebné úvahu o aplikaci námitky započtení v námitkovém řízení
rozvést podrobněji.
Za tímto účelem primárně odkazuji na hmotněprávní úpravu započtení dle § 1982 a násl.
ObčZ (původně § 580 a násl. ObčZ64), dle níž lze vymezit základní předpoklady pro jednostranné
započtení pohledávky, mezi něž se řadí existence vzájemných pohledávek stejného druhu plnění,
kompenzabilita těchto pohledávek a realizace právního jednání vedoucího k započtení. Přestože
k zániku pohledávek dochází se zpětnými účinky ke dni, kdy se pohledávky staly způsobilými
započtení, tj. aktivně započítávaná pohledávka splatnou a pasivně započítávaná pohledávka
splnitelnou,163 pro platnost započtení se vyžaduje realizace samotného úkonu započtení. 164
Akceptovatelná tak bude pouze námitka započtení, u níž došlo před vydáním směnečného rozkazu
jak ke splnění podmínky kompenzability pohledávek, tak k realizaci aktu započtení. V takovém
případě však pravděpodobně nebude možné mluvit o stricto sensu námitce započtení ve smyslu § 98
o.s.ř., ale půjde pouze o prokázání již dříve realizovaného kompenzačního aktu. Potenciálně by za
přípustnou procesní námitku započtení v pravém slova smyslu mohla být považována námitka
realizovaná v mezidobí od podání návrhu na vydání směnečného rozkazu do jeho vydání soudem.
Pokud bude úkon započtení učiněn až v rámci námitkového řízení, i přestože se pohledávky
staly způsobilými započtení před vydáním směnečného rozkazu, nebude dle mého názoru možné
161 DRÁPAL, Ljubomír. In DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 639.
162 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2007, sp. zn. 29 Odo 63/2006.
163 ŠILHÁN, Josef. In HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1121, 1122.
164 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 6. 2004, sp. zn. 7 Cmo 159/2002.
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námitku započtení v řízení uznat. Proto zásadně nesouhlasím s Chalupou,165 který aplikovatelnost
námitky započtení v námitkovém řízení odvozuje pouze od okamžiku kompenzability pohledávek
bez ohledu na skutečnost, kdy došlo k realizaci kompenzačního projevu.
Započtení realizované až po vydání směnečného rozkazu však bude bezpochyby možné
namítat v rámci vykonávacího řízení,166 kdy tato skutečnost bude představovat důvod pro zastavení
vykonávacího řízení dle § 268 odst. 1 písm. g) nebo h) o.s.ř., a to v závislosti na tom, zda námitka
započtení byla učiněna v námitkovém řízení, kdy půjde o jiný důvod vylučující výkon rozhodnutí
dle písmene h), nebo zda byla kompenzační námitka učiněna až po pravomocném skončení
směnečného řízení, kdy se bude jednat o zánik práva po vydání exekučního titulu dle písmene g).167
5.3

Vzájemný návrh
Vzájemným návrhem dle § 97 o.s.ř. žalovaný vůči žalobci uplatňuje nárok kvantitativně

vyšší nebo kvalitativně odlišný od nároku uplatněného žalobcem. Judikatorně je dovozována
nemožnost vznést vzájemný návrh v námitkovém řízení, a to s odkazem na povahu námitkového
řízení, kdy nedochází k projednání uplatněného nároku, ale pouze k posouzení správnosti
směnečného rozkazu.168 Přestože se s uvedeným výkladem v jeho důsledcích shoduji, nepovažuji
povahu námitkového řízení za jediný důvod pro vyloučení aplikace vzájemného návrhu ve
směnečném řízení. Dle mého názoru interkurentní důvod k východisku o specifické povaze
námitkového řízení spočívá v procesní povaze námitky započtení a vzájemného návrhu, kdy platí,
jak uvádí Jirsa, že: „Námitka započtení je instrument hmotného práva lišící se v procesní rovině od
vzájemné žaloby také tím, že žalovaný nárok žalobce uznává, tvrdí však, že má proti němu
pohledávku, v důsledku které je třeba žalobu zamítnout (pokud by chtěl přisoudit více, jednalo by se
o vzájemnou žalobu).“169
Za předpokladu, že námitka započtení předpokládá uznání uplatňovaného nároku, není její
aplikací značným způsobem zasahováno do rozsahu a obsahu námitkového řízení a ve smyslu
pravidla o okamžiku realizace úkonu započtení, je z mého pohledu plně aplikovatelná. To samé se
165 CHALUPA, Radim. Směnka v soudním řízení. Praha: Leges, 2017, s. 130, 131.
166 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2007, sp. zn. 29 Odo 63/2006. Rovněž Rozsudek Vrchního soudu
v Olomouci ze dne 1. 6. 2004, sp. zn. 7 Cmo 394/2002.
167 Přiměřeně Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2005, sp. zn. 20 Cdo 1380/2004 a Usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1106/2013.
168 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 6. 2004, sp. zn. 7 Cmo 159/2002.
169 JIRSA, Jaromír. In JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II., § 79-180 o.s.ř.
Praha: Wolters Kluwer, 2019, str. 112.
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však nedá říci o vzájemném návrhu, který představuje samostatný nárok a jeho podáním žalovaný
existenci primárně uplatněného směnečného nároku neuznává. V takovém případě by při akceptaci
aplikace vzájemného návrhu došlo k odklonu od primárního předmětu směnečného řízení ve fázi
námitkového řízení vymezeného striktně rozsahem námitek a do důsledku k popření základních
principů směnečného řízení, tj. rychlosti a hospodárnosti řízení. Vzhledem k uvedenému mám za to,
že pokud bude vzájemný návrh v rámci námitkového řízení uplatněn, bude nezbytné jej vyloučit
v souladu s § 112 o.s.ř. k samostatnému řízení.
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6

Koncentrace směnečného rozkazního řízení

6.1

Povaha koncentrace řízení
Pravděpodobně nejzásadnější rozdíl mezi klasickým nalézacím řízení a řízením směnečným

lze shledávat v zakotvení specifické koncentrace řízení ve vztahu k žalovanému. Koncentrace řízení
je úzce spjata s problematikou možnosti žalovaného podat včasné a řádně odůvodněné námitky a
s tím související eventualitou tyto námitky po uplynutí prekluzivní lhůty doplnit včetně vymezení
rozsahu jejich doplnění.
Dle dikce § 175 odst. 1 a odst. 4 o.s.ř. je koncentrace řízení vymezena tak, že žalovaný je
povinen uvést vše, co proti směnečnému rozkazu namítá s tím, že k námitkám vzneseným po lhůtě
se zásadně nepřihlíží. Tato koncentrace řízení pak nastupuje spolu s uplynutím lhůty pro podání
námitek žalovaným. Aplikace obecné úpravy koncentrace řízení dle § 118b o.s.ř., resp. dle 114c
odst. 5 o.s.ř. v případě potenciální úvahy o realizaci přípravného jednání je ve vztahu k žalovanému
ve směnečném řízení eliminována. Pro žalobce však specifická koncentrace směnečného řízení
neplatí a uplatní se vůči němu obecná úprava koncentrace řízení v plném rozsahu. Není pravdou, že
se koncentrace směnečného řízení bez omezení vztahuje na všechny námitky žalovaného bez ohledu
na jejich druh. V tomto ohledu dovodila rozhodovací praxe typově několik námitek, které směnečné
koncentraci řízení nepodléhají.
Problematika povahy a do důsledku rozsahu koncentrace řízení je v rozhodovací praxi
a odborných kuloárech velice diskutovanou otázkou, kdy existuje řada odlišných stanovisek. Mezi
zásadní spornou otázku se řadí rozsah koncentrace řízení ve vztahu k důkazním návrhům. Z čistě
jazykového výkladu § 175 odst. 1 o.s.ř. lze dovodit, že koncentraci řízení by měla podléhat pouze
skutková tvrzení žalovaného, nikoli tedy i důkazní návrhy.
K této otázce zaujal své stanovisko Ústavní soud v rámci vypořádání možnosti doplnit
odůvodnění již podaných námitek, kdy dovozuje, že: „Koncentrační zásada, dle názoru Ústavního
soudu, nemůže znamenat, že by žalovaný (zde stěžovatel) nemohl v průběhu dalšího řízení,
resp. při soudním jednání, uvádět relevantní skutečnosti či nabízet důkazy k obraně, kterou již
obecně v námitkách uplatnil. Zásada koncentrace se nevztahuje na důkazní návrhy.“170 Ke
shodnému závěru o vyloučení důkazních návrhů ze směnečné koncentrace řízení dospívají i mnozí
170 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 3. 2009, sp. zn. III. ÚS 3300/2007.
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zástupci odborné veřejnosti v čele např. s Trebatickým171 a Chalupou.172 S citovaným názorem
Ústavního soudu a výše odkazovanými zástupci odborné veřejnosti se však neztotožňuji. Naopak
zastávám shodné stanovisko jako Juráš173 s tím, že přísná směnečná koncentrace řízení má dopadat
bezvýjimečně jak na skutková tvrzení žalovaného, tak na jeho důkazní návrhy. Přestože z čistě
jazykového výkladu by bylo možné dovozovat koncentraci pouze ve vztahu ke skutkovým tvrzením,
domnívám se, že tento výklad není dostatečný a musí být doplněn o výklad systematický a
teleologický. Na základě tohoto rozšiřujícího výkladu nelze dovodit legitimní důvod, proč by
koncentrace řízení dle § 175 odst. 4 o.s.ř. měla být pojímána v užším rozsahu, než jak je pojímána
koncentrace řízení dle § 118b o.s.ř., a to, přestože obecná koncentrace řízení je výslovně vztažena na
skutková tvrzení a důkazní návrhy.174
Ve světle citovaného nálezu Ústavního soudu, který pojímá právo žalovaného doplnit
odůvodnění námitek velice extenzivně, by pak dle mého názoru směnečná koncentrace řízení
ztrácela svou výjimečnost a do důsledku směnečné řízení zamýšlený účel a smysl. Tak by byl ad
absurdum žalovaný oprávněn vymezit námitky ve stanovené lhůtě ve zcela obecném duchu s tím, že
po uplynutí námitkové lhůty až do doby skončení prvního jednání, resp. nastoupení účinků
koncentrace řízení dle § 118b o.s.ř., by byl oprávněn původní obecné floskule řádně doplnit a
odůvodnit, a současně k nim navrhnout příslušné důkazní návrhy. Tento nadmíru extenzivní výklad
však dle mého přesvědčení nemohl být úmyslem zákonodárce, který cíleně legislativně ukotvil
směnečné řízení jako řízení s řadou specifik dokonale odrážejících povahu směnky, současně vedené
zájmem na rychlém a hospodárném vyřízení směnečného nároku.
Kromě dovození rozsahu směnečné koncentrace řízení i ve vztahu k důkazním návrhům
žalovaného prostřednictvím teologického výkladu se domnívám, že vztažení důsledků koncentrace
jak na skutková tvrzení, tak na důkazní návrhy vyplývá ze samotné podstaty dokazování v rámci
civilního procesu. Za použití systematického výkladu lze dovodit, že občanský soudní řád
neodděluje povinnost tvrdit rozhodné skutečnosti a povinnost tyto skutečnosti prokázat. 175 To
vyplývá zejména z § 101 odst. 1 písm. a) a b), § 120 odst. 1 a § 118a odst. 1 a 3 o.s.ř. Povinnost
171 TREBATICKÝ, Peter. In JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II., § 79-180
o.s.ř. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 608.
172 CHALUPA, Radim. Koncentrace směnečného rozkazního řízení: Černá díra na spravedlnost. Jurisprudence. 2015,
č. 1, s. 26.
173 JURÁŠ, Marek. Námitky ve směnečném řízení z pohledu ústavního soudu. Jurisprudence. 2013, č. 6, s. 23.
174 Tamtéž.
175 JURÁŠ, Marek. Námitky ve směnečném řízení z pohledu ústavního soudu. Jurisprudence. 2013, č. 6, s. 22, 23.
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tvrzení a důkazní mající zásadní vliv na unesení břemene tvrzení a břemene důkazního tvoří zásadně
jednotu, kdy jedna povinnost bez druhé není způsobilá zajistit řádné naplnění dispozici konkrétní
hmotněprávní normy, jejíž hypotéza je předmětem dokazování, a zajistit tak příznivý výsledek pro
osobu této normy se dovolávající.
6.2

Rozsah koncentrace řízení
V návaznosti na analýzu rozsahu koncentrace řízení z pohledu důkazních návrhů považuji

za vhodné uvést další námitky žalovaného, u nichž bylo dovozeno podřízení režimu směnečné
koncentrace.
Prvně pokládám za nezbytné zmínit námitku promlčení, u níž bylo judikatorně dovozeno, že
směnečné koncentraci podléhá s odůvodněním, že: „Nejde totiž o námitku procesněprávní,
poukazující na nedostatek podmínek řízení, k němuž soud přihlíží kdykoliv za řízení, nýbrž jde
o námitku s hmotněprávními důsledky.“176 Způsob uplatnění námitky promlčení se tak liší od jejího
uplatnění v rámci nalézacího řízení, kde naopak platí, že námitku promlčení jako námitku
hmotněprávní je možné vznést i po nástupu koncentrace řízení dle § 118b o.s.ř., samozřejmě
za předpokladu, že žalovaný v rámci tvrzení a důkazů v koncentrační lhůtě uvedl skutečnosti
rozhodné pro posouzení důvodnosti námitky, resp. pokud tyto skutečnosti jsou podřaditelné
pod některou z výjimek z koncentrace řízení či neúplné apelace v rámci odvolacího řízení, ledaže by
nastala okolnost, která by zakládala překážku uplatnění námitky promlčení, např. v případě uznání
dluhu.177
Sekundárně odkazuji na uplatnění námitky absolutní neplatnosti v rámci směnečného řízení
a její vztah ke koncentraci řízení. Obecně dle § 588 ObčZ (původně § 38 a násl. ObčZ64) platí, že
k absolutní neplatnosti právního jednání je ze strany soudu přihlíženo ex offo, aniž by kterákoli
ze stran právního jednání byla povinna absolutní neplatnost namítat. V souladu se závěry judikatury
je tento zákonný požadavek vykládán tak, že: „(..) soud sice k absolutní neplatnosti úkonu přihlíží z
úřední povinnosti, avšak jen tehdy, jestliže se o důvodu neplatnosti procesně korektním způsobem
dozví. Není-li konkrétní důvod absolutní neplatnosti v řízení tvrzen a ani jinak nevyjde najevo, není

176 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2008, sp. zn. 29 Cdo 2988/2007. Shodně Usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 22. 5. 2008, sp. zn. 29 Odo 1799/2006 a Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 10. 2006,
sp. zn. 5 Cmo 342/2006.
177 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2011, sp. zn. 29 Cdo 1835/2010. Shodně Rozsudek Nejvyššího soudu ze
dne 29. 10. 2003, sp. zn. 32 Odo 879/2002 a Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2008, sp. zn. 32 Cdo 4291/2007.
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důvod pro to, aby soud pro takové okolnosti z vlastní iniciativy pátral a nahrazoval tak ve sporném
řízení zákonem předpokládanou aktivitu účastníků (..).“178
Z výše citovaného rozhodnutí lze dle mého úsudku dovodit, ačkoli to explicitně nevyplývá
z proklamace soud se procesně korektním způsobem dozví, že soud přihlíží k absolutní neplatnosti
právního jednání pouze za předpokladu, že neplatnost vyplývá přímo z právního jednání, anebo
v případě, že byla soudu ze strany účastníků řízení poskytnuta taková tvrzení a důkazy, z nichž je
neplatnost právního jednání zjevná. Taková tvrzení a důkazy však musí být žalovaným poskytnuty
soudu v souladu s pravidly o koncentraci řízení ve smyslu § 118b o.s.ř., resp. v případě směnečného
rozkazního řízení v souladu s § 175 odst. 4 o.s.ř., tj. nejpozději ve lhůtě pro podání námitek.179
Rozdíl mezi uplatněním námitky promlčení, která směnečné koncentraci podléhá bez dalšího
a námitkou absolutní neplatnosti právního jednání, která koncentraci směnečného řízení jako taková
nepodléhá s tím, že jí podléhají pouze skutečnosti, z nichž lze neplatnost dovodit, shledávám v jejich
rozdílném hmotněprávním postavení, kdy námitka promlčení je způsobilá vyloučit vymahatelnost
nároku jen za předpokladu, že je dlužníkem aktivně uplatněna, a to i za situace, kdy je zjevné, že
k uplynutí promlčecí lhůty již nepochybně došlo. Naproti tomu námitka absolutní neplatnosti
právního jednání má postihovat natolik vadná právní jednání, která odporují účelu a smyslu zákona
nebo dobrým mravům či mají zásadní přesah do veřejného pořádku a existuje zde tedy jistý veřejný
zájem na eliminaci takových právních jednání.
6.3

Výjimky z koncentrace řízení
Z rozsahu koncentrace směnečného řízení se vyčleňují typově určité námitky žalovaného,

které specifické koncentraci řízení nepodléhají.
Mezi tyto námitky se primárně řadí námitka nedostatku procesních podmínek, kdy
rozhodovací praxe dovozuje, že: „Takovými námitkami jsou pouze námitky, které poukazují
na nedostatky, pro které, jestliže je soud v řízení shledá a nedojde-li k jejich odstranění, nemůže
ve věci rozhodnout. Takovými námitkami jsou např. námitka nedostatku pravomoci soudu, námitka
jeho věcné nepříslušnosti, námitka rei iudicatae, námitka litispendence, námitka nedostatku

178 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2013, sp. zn. 30 Cdo 222/2013. Shodně Rozsudek Nejvyššího soudu ze
dne 29. 10. 2008, sp. zn. 21 Cdo 4841/2007 a Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 30 Cdo 502/2015.
179 HANDLAR, Jiří. In LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání,
Praha: C. H. Beck, 2014, s. 2135. Shodně Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 2. 2001, sp. zn. 22 Cdo 752/99.
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způsobilosti být účastníkem řízení, apod.“180 Za předpokladu, že žalovaný namítá nedostatek některé
z podmínek řízení, není vázán koncentrací řízení dle § 175 odst. 4 o.s.ř. a tyto námitky jím mohou
být uplatněny jak v námitkovém řízení, tak v následném odvolacím řízení, dokonce i pro účely
žaloby pro zmatečnost. To ostatně vyplývá i ze samotné dikce § 103 o.s.ř., dle nějž soud zkoumá
procesní podmínky v průběhu celého řízení. Výjimku představuje dle § 105 o.s.ř. pouze podmínka
místní příslušnosti soudu, která je zkoumána pouze do začátku jednání ve věci. Naopak ostatní
procesní námitky směnečné koncentraci podléhají a musí být uplatněny v souladu s § 175 odst. 4
o.s.ř., tak tomu bude např. v případě námitky rozporu uplatněného plnění s § 155 odst. 2 písm. a)
o.s.ř.181
Další skupinou námitek, které nepodléhají koncentraci nastupující s uplynutím lhůty
pro podání námitek, jsou tzv. nesamostatné námitky, které mají původ ve vztazích mezi žalovaným
a původním majitelem směnky, mezi něž se řadí primárně námitka nedostatku dobré víry nebo hrubé
nedbalosti žalobce při nabývání směnky v souvislosti s vyplňovacím právem žalobce, a to
dle čl. I. § 10 ZSměŠ, a námitka vědomého jednání na škodu dlužníka při nabývaní směnky
žalobcem ve smyslu čl. I. § 17 ZSměŠ. 182 Dle Chalupy lze dále mezi nesamostatné námitky řadit
např. i „(..) námitku podindosace směnky, námitku cese směnečné pohledávky a námitku zastřené
prokuraindosace směnky ( indosace směnky „na oko“) a komisionářského uplatnění směnky.“ 183
K těmto dalším námitkám však, pokud je mi známo, neexistuje relevantní rozhodovací praxe, a
proto lze pouze analogicky k dopadům ostatních nesamostatných námitek shledávat, že i tyto další
nesamostatné námitky směnečné koncentraci řízení spíše nepodléhají.
Závěrem k výkladu výjimek z přísné koncentrace ve směnečném řízení pokládám za vhodné
uvést osobní náhled na aplikaci § 119a o.s.ř. v rámci směnečného řízení. Mám za to, že koncentrace
řízení dle § 175 odst. 4 o.s.ř. je obdobou koncentrace řízení dle § 118b o.s.ř., nicméně univerzální
koncentrace řízení dle § 119a o.s.ř., která má zamezit vstupu nových skutkových tvrzení a
důkazních návrhů do případného odvolacího řízení, by dle mého názoru měla být obdobně jako
v nalézacím řízení aplikována i v rámci směnečného řízení. Jak uvádí Bureš v obecné linii
k univerzální koncentraci řízení: „Při tomto poučení musí předseda senátu respektovat a účastníkům
věc takto vysvětlit, že podle § 118b a § 175 odst. 4 věty první bylo řízení koncentrováno již dříve a že
180 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2000, sp. zn. 32 Cdo 20/2000.
181 Tamtéž.
182 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2605/2007.
183 CHALUPA, Radim. Směnka v soudním řízení. Praha: Leges, 2017, s. 142.

67

možnost uvést v těchto věcech nové skutečnosti a důkazy vyplývá jen z výjimek v těchto ustanoveních
obsažených.“184 Přestože, jak bylo uvedeno, přímo § 175 odst. 4 o.s.ř. výjimky z koncentrace
neobsahuje, byly tyto výše uvedené výjimky dovozeny judikatorně. Tak by měl být žalovaný do
doby poučení dle § 119a o.s.ř., resp. do doby vyhlášení rozsudku o námitkách oprávněn uplatňovat
skutková tvrzení a důkazy, která nepodléhají koncentraci řízení dle § 175 odst. 4 o.s.ř., tj. zejména
tvrzení a důkazy doplňující a upřesňující řádně a včasně vymezené námitky. Naopak, odvozeno od
výše citovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu, by koncentraci řízení dle § 119a o.s.ř. neměla
podléhat námitka nedostatku podmínek řízení.185

184 BUREŠ, Jaroslav. In DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 854.
185 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2005, sp. zn. 29 Odo 161/2005.
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7

Dokazování ve směnečném rozkazním řízení

7.1

Forma dokazování v závislosti na fázi řízení
Ve fázi před vydáním směnečného rozkazu zjišťuje soud skutkový stav formou osvědčování.

Osvědčováním se rozumí proces zjišťování skutkového stavu, na nějž jsou kladeny do jisté míry
nižší kvalitativní nároky oproti zjišťování skutkového stavu prokázáním, představujícím výsledek
procesu dokazování. Výsledkem osvědčení má být přesvědčení soudu, že rozhodné skutečnosti ve
znění skutkových tvrzení a důkazů účastníka řízení se jeví pravděpodobnými, resp. soud nesmí
nabýt pochybnost o validitě účastníkem předložených tvrzeních a důkazech. 186 Vzhledem
k vymezení předpokladů vydání směnečného rozkazu nelze zcela odlišit fázi formálního zkoumání
těchto předpokladů od procesu zjišťování skutkového stavu osvědčením, neboť tyto fáze se značně
prolínají. Základním důkazním prostředkem je pak ve směnečném řízení bezpochyby prvopis
směnky, který je žalobce povinen soudu předložit pro to, aby soud vůbec zvažoval postup dle § 175
o.s.ř., tedy podrobení žalobcova návrhu úpravě směnečného řízení.
V rámci námitkového řízení pak probíhá v intencích žalovaným vymezených námitek
procesní dokazování, kdy z hlediska kvality zjišťování skutkového stavu již nepostačuje pouhé
osvědčení, ale posuzované skutečnosti musí být prokázány, a to buď žalobcem, nebo žalovaným
v závislosti na rozložení důkazního břemene ve vztahu ke konkrétní prokazované skutečnosti.
Z pohledu spektra důkazních prostředků může být prvopis směnky doplněn žalobcem či
žalovaným o další listiny, příp. další důkazy prokazující či vyvracející věcnou legitimaci účastníků
řízení.
7.2

Obecně k rozložení důkazního břemene
Otázka rozložení důkazního břemene je otázkou procesního práva. Přestože rozlišení mezi

hmotněprávním a procesněprávním ustanovením je vedeno obsahem konkrétního zákonného
ustanovení bez ohledu na jeho zařazení do hmotněprávního či procesněprávního předpisu, vyplývá
rozložení důkazního břemene z hypotézy hmotněprávní normy. Jak uvádí Lavický k rozložení,
resp. dělení důkazního břemene: „Strana, jejíž procesní návrh by nemohl mít úspěch bez použití
určité právní normy, nese břemeno tvrzení a důkazní břemeno ohledně toho, že všechny znaky
186 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 9. 2014, sp. zn. 1 Cmo 162/2014.
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skutkové podstaty této normy jsou naplněny.“187 Zjednodušeně řečeno břemeno tvrzení a důkazní
nese ten účastník, který pro sebe z konkrétní právní normy vyvozuje příznivé následky.188 Ačkoli
z výše uvedeného je zcela zřejmé, jakým způsobem mají být procesní břemena v soudním řízení
rozdělena, v rámci směnečného řízení dochází ze strany soudů často k nesprávné interpretaci tohoto
pravidla zpravidla s blíže neodůvodněným odkazem na specifickou povahu směnečného řízení.
Obecné soudy nejen v minulosti vycházely z premisy všeobecně dovozené judikaturou, 189 že
s ohledem na povahu směnečného řízení a postavení žalovaného v rámci námitkového řízení leží
břemeno tvrzení a břemeno důkazní výlučně na žalovaném. Žalovaný tak byl tím jediným, kdo byl
povinen tvrdit a prokazovat veškeré skutečnosti rozhodné pro posouzení jeho námitek proti
vydanému směnečnému rozkazu. Tento přístup hodnotím jako naprostou rezignaci obecných soudů
rozhodujících ve směnečném řízení na výše uvedené základní procesní pravidlo dokazování, dle
nějž platí, že okruh rozhodných skutečností a na to navazující rozložení důkazního břemene vychází
z hypotézy hmotněprávní normy, která upravuje posuzovaný právní vztah účastníků řízení.190
Samotná podstata směnečného řízení či postavení žalovaného v něm nemohou zásadně být důvodem
pro odklon od základního pravidla rozložení procesních břemen v soudním řízení. V případě
směnečných nároků jsou pak relevantní hmotněprávní normy obsaženy v zákoně směnečném
a šekovém a v obecné rovině ve vztahu k úpravě cenných papírů v občanském zákoníku (původně
v zákoně o cenných papírech).
7.3

Rozložení důkazního břemene při prokazování pravosti podpisu na směnce
Jednou z nejvíce sporných otázek v oblasti dokazování ve směnečném rozkazním řízení mezi

soudy vyšších191 a nižších stupňů,192 je bezpochyby otázka rozložení důkazního břemene
při prokazování pravosti podpisu na směnce, kdy vzhledem k povaze podpisu jako podstatné
náležitosti směnky,193 je třeba k této otázce dle mého názoru přistupovat o to více zodpovědně.

187 LAVICKÝ, Petr. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017, s. 144.
188 CHALUPA, Radim. Směnka v soudním řízení. Praha: Leges, 2017, s. 190, 191.
189 Srov. např. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 1. 7. 1994, sp. zn. 5 Cm 123/94, Rozsudek Nejvyššího soudu
ze dne 29. 10. 1997, sp. zn. 2 Cdon 257/97 a Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 3. 2007,
sp. zn. 4 Cmo 478/2006.
190 BUREŠ, Jaroslav, DRÁPAL, Ljubomír, KRČMÁŘ, Zdenek a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 571. Rovněž Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2009, sp. zn. 23 Odo
1722/2006.
191 Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 1997, sp. zn. 2 Cdon 257/97.
192 Srov. např. Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 3. 2007, sp. zn. 4 Cmo 478/2006.
193 Srov. čl. I. § 1 a § 75 ZSměŠ.

70

V návaznosti na zcela nesprávný přístup obecných soudů k jednostrannému zatížení
žalovaného břemenem tvrzení a břemenem důkazním nelegitimním odkazem na povahu
směnečného řízení bylo rozložení důkazního břemene při posuzování pravosti podpisu na směnce
postaveno najisto tehdy přelomovým rozhodnutím Nejvyššího soudu,194 přestože se jednalo spíše o
sjednocení dřívějších judikatorních závěrů a jejich konfrontaci s úpravou směnečného řízení. Pro
účely právní úpravy platné do 31. 12. 2013 tak došlo s konečnou platností k vymezení povahy
směnky jako soukromé listiny. Odmítnut byl přístup povyšující směnku na jistým způsobem
privilegovanou soukromou listinu, která by měla požívat vyšší právní ochrany oproti ostatním
soukromým listinám, a to s odůvodněním, že směnka je navzdory své povaze abstraktního cenného
papíru prostou soukromou listinou, které hmotněprávní úprava nepřiznává žádná zvýhodnění oproti
ostatním soukromým listinám. V tomto ohledu se Nejvyšší soud dovolával svých dříve dovozených
obecných závěrů k důkazní síle soukromé listiny, ač bez přímé návaznosti na směnku s tím, že: „(..)
břemeno tvrzení i břemeno důkazní ohledně pravosti listiny je na tom, kdo z pravosti listiny pro sebe
dovozuje příznivé právní důsledky.“195
Kladně hodnotím kategorické odmítnutí teze, že specifická povaha směnečného řízení je
způsobilá potlačit aplikaci hypotézy hmotněprávní normy při rozložení důkazního břemene,
k čemuž se Nejvyšší soud vymezil tak, že: „Úprava zkráceného směnečného řízení provedená v
ustanovení § 175 o. s. ř. z tohoto pohledu (tj. z hlediska pravidel určujících rozsah a nositele
důkazního břemene ve sporu o zaplacení směnky) žádnou odchylku nestanoví, když nepřisuzuje
směnce jinou důkazní sílu než kterékoliv jiné soukromé listině, nezakládá právní domněnku její
pravosti, ani neumožňuje, aby důkazní břemeno v průběhu řízení „přešlo“ ze žalobce na žalovaného
jen proto, že ve věci byl vydán směnečný platební rozkaz, (..).“ 196 Citované závěry Nejvyššího soudu
považuji za zcela souladné s tehdejší hmotněprávní, jakož i procesněprávní úpravou směnečných
nároků, nicméně se domnívám, že po nabytí účinnosti občanského zákoníku je třeba stran rozložení
důkazního břemene při prokazování pravosti a správnosti soukromé listiny primárně vycházet z §
565 ObčZ, který výslovně zakotvil povinnost prokázat pravost a správnost soukromé listiny té
osobě, která se jí dovolává. Nicméně subsidiárně zůstávají výše citované závěry soudní praxe
použitelné i za stávající právní úpravy.

194 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3478/2007.
195 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2000, sp. zn. 22 Cdo 2670/98.
196 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3478/2007.
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Vtělení § 565 do občanského zákoníku jako hmotněprávního předpisu lze považovat spíše
za matoucí, ba dle mého názoru dokonce za nadbytečné. Domnívám se, že rozložení důkazního
břemene u prokazování pravosti listin vyplývá již z § 134 o.s.ř., kde je uvedeno, že není-li dokázán
opak, považují se veřejné listiny za pravé a pravdivé. To znamená, že účastníku řízení nepostačí,
pokud sporuje pravost či pravdivost veřejné listiny, pouhé popření takové listiny v podobě
protidůkazu, ale účastník řízení v takovém případě bude povinen soudu předložit důkaz opaku.
A contrario k § 134 o.s.ř. je evidentní, že v případě soukromých listin nelze uplatnit domněnku
pravosti a správnosti. Tak bude žalovanému, který sporuje pravost či správnost dotčené směnky
postačovat soudu předložit protidůkaz, aniž by musel tuto skutečnost prokázat, tedy bude postačovat
pravost sporného podpisu v rámci námitek toliko popřít.
Občanský zákoník se vydal v otázce prokazování pravosti a správnosti soukromé listiny ještě
dále, kdy dle § 565 věta druhá ObčZ je založena vyvratitelná domněnka uznání pravosti a správnosti
soukromé listiny, pokud je tato uplatněna proti zjevně podepisující osobě. Toto ustanovení však dle
mého názoru spíše vnáší do problematiky rozložení důkazního břemene u prokazování pravosti
a správnosti soukromých listin nejasnosti, a to zejména z pohledu značně neurčitého pojmu zjevnost
podpisu. Lze se domnívat, jak dovozuje Jindřich,197 že zjevným je zamýšlen takový podpis, u nějž
nedošlo žalovaným k popření jeho pravosti. Komentované ustanovení však nelze chápat tak, že
osoba dovolávající se konkrétní listiny bude způsobilá se zprostit povinnosti důkazní a tomu
odpovídajícímu břemeni, nicméně posílením důkazní síly sporné listiny, taková osoba břemeno
důkazní unese, ledaže by druhý z účastníků předložil důkaz opaku.198 V poměrech směnečného
řízení to pak dle mého názoru bude znamenat, že pokud sporuje žalovaný pravost podpisu na
směnce a jeho pravost v rámci námitek řádně a včasně popře, pak bude na žalobci, který pro sebe ze
směnky vyvozuje příznivé důsledky, aby důkazem opaku prokázal, že podpis na směnce je pravý,
čímž unese břemeno důkazní ohledně této skutečnosti. Pro případ, že žalovaný pravost směnky
v námitkách nepopře, dojde k nástupu domněnky dle § 565 věta druhá ObčZ, v důsledku čehož bude
směnka považována za pravou, důkazní síla žalobce bude posílena a bude na žalovaném, aby
v námitkovém řízení případně vznesl důkaz opaku a unesl břemeno důkazní ohledně nepravosti
podpisu na směnce.
197 JINDŘICH, Miloslav. In MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek III. § 419654. Praha: Leges, 2014, s. 663, 665.
198 LAVICKÝ, Petr. In LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání,
Praha: C. H. Beck, 2014, s. 2039.
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7.4

Rozložení důkazního břemene u oprávnění vyplnit blankosměnku
Neméně spornou a diskutovanou je v rámci problematiky rozložení důkazního břemene

otázka prokazování vyplňovacího oprávnění majitele směnky, resp. oprávnění k vyplnění
blankosměnky v případě, kdy žalovaný v rámci námitek sporuje existenci nebo rozsah vyplňovacího
oprávnění žalobce. Blankosměnka ve smyslu čl. I. § 10 ZSměŠ představuje listinu, která pro
nedostatek některých podstatných náležitostí není zatím úplnou směnkou. Tímto způsobem je však
blankosměnka vystavena zcela záměrně, na základě inominátní dohody podpisovatele směnky a
majitele směnky, jejíž součástí je mimo jiné ujednání o vyplňovacím oprávnění majitele směnky za
předem stanovených podmínek.199
Pokud jde o údaj, který má být předmětem doplnění, půjde zpravidla o směnečnou částku
nebo splatnost. Z pohledu formálního nejsou na dohodu o vyplňovacím oprávnění kladeny žádné
zákonné požadavky, tak může být dohoda uzavřena mimo písemnou formu i ústně či konkludentně,
ba dokonce se může jednat o jednostranné prohlášení osoby blankosměnku vystavující. 200 Dohoda
a blankosměnka pak spolu tvoří jeden existenční celek,201 kdy takto k jejich vztahu musí být
přistupováno i v rámci případné právní dispozice ústící ve změnu majitele směnky. Tak platí, že:
„(..) právo vyplnit blankosměnku přechází na nabyvatele listiny, aniž by bylo nutné ohledně něj
uzavírat smlouvu o postoupení pohledávky nebo smlouvu obdobnou (..), přičemž obsah
vyplňovacího práva se bez dalšího (tj. pouze v důsledku převodu či přechodu blankosměnky na jinou
osobu) změnit nemůže.“202
Explicitně ve vztahu k rozložení důkazního břemene při prokazování existence vyplňovacího
práva žalobce ve směnečném řízení zaujímá judikatura Nejvyššího soudu konstantní stanovisko
s tím, že: „Důkazní břemeno o tom, že taková (jiná) dohoda nebyla uzavřena (tedy, že ani se
zřetelem ke všem okolnostem daného případu nelze za projev vůle směřující ke vzniku dohody o
vyplňovacím právu považovat jednání osoby, která listinu záměrně vydanou jako blankosměnka
podepsala a předala jejímu majiteli s tím, aby ji doplnil a učinil z pouhého blanketu směnku
úplnou), přitom nese žalovaný směnečný dlužník.“ 203 Citovaný závěr Nejvyššího soudu považuji204
199 KOVAŘÍK, Zdeněk. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 6., dopl. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 60.
200 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2605/2007.
201 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2008, sp. zn. 29 Odo 1407/2006.
202 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2605/2007.
203 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2013, sp. zn 29 Cdo 1541/2011. Přiměřeně také Usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 17. 10. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1595/2011 a Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2001, sp. zn. 32 Cdo
1338/2000.
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za souladný s úpravou směnečného práva, kdy za relevantní kritérium shledávám důsledky spojené
s podpisem blankosměnky.
Lze dovozovat, že osoba podepisující blankosměnku jako listinu, která v době podpisu
nesplňuje všechny podstatné náležitosti směnky, tak činí záměrně s tím, že současně vkládá majiteli
směnky v mezích směnečné dohody právo blankosměnku vyplnit a s účinky ex tunc ji učinit
směnkou úplnou.
Tak si musí být osoba směnku podepisující vědoma, že umístěním svého podpisu
na blankosměnku dává majiteli směnky do rukou jakési embryo směnky s výhradou nastavení limitů
vyplňovacího oprávnění. Z tohoto předpokladu je pak nezbytné vycházet i při rozložení důkazního
břemene, kdy bude žalovaný tím, kdo bude povinen namítat a prokázat, že směnka, z níž žalobce
dovozuje uplatňovaný nárok, byla při podpisu blankosměnkou, a že dohoda o vyplňovacím právu
nikdy neexistovala nebo že neexistovala v rozsahu vyplnění, tedy že na straně majitele směnky
došlo při jejím vyplnění k zásadnímu, ať již úmyslnému, či nedbalostnímu, excesu.205
Na závěr doplňuji, že rozložení důkazního břemene při vyplnění blankosměnky pak
nepovažuje za rozporné s právem na spravedlivý proces ani Ústavní soud, a to zejména
ve směnečných vztazích mezi podnikateli.206

204 Pozn. Na základě další analýzy postavení blankosměnky v úpravě směnečného práva dospívám k odlišnému závěru,
než který jsem dovodila ve své diplomové práci – srov. RÝDLOVÁ, Aneta. Vybrané aspekty směnečného rozkazního
řízení. Olomouc, 2018. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Právnická fakulta. s. 40-42.
205 KOVAŘÍK, Zdeněk. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 6., dopl. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 64.
206 Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2018, sp. zn. IV. ÚS 3427/17.
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8

Další způsoby rozhodnutí ve směnečném rozkazním řízení
Nelze sporovat, že v první fázi směnečného řízení, tj. před vydáním směnečného rozkazu,

pokud soud shledá, že jsou splněny podmínky pro jeho vydání, není možné meritorně rozhodnout
jiným způsobem než vydáním směnečného platebního rozkazu. Vydání rozsudku zde nepřichází
v úvahu, což plyne ze samotné dikce § 175 o.s.ř. Rozsudek je možné vydat až jako meritorní
rozhodnutí v rámci námitkového řízení. Možnost, resp. povinnost vydat prostý rozsudek v této fázi
směnečného řízení je tedy dána explicitně zákonnou úpravou. Komplexnější úvahu však vyžaduje
možnost vyřídit meritorně směnečný nárok v námitkovém řízení jiným způsobem, a to smírem nebo
rozsudkem pro zmeškání a rozsudkem pro uznání. Mimo meritorní rozhodnutí považuji za vhodné
se vymezit k možnosti vydat ve směnečném řízení předběžné opatření, a to jak k návrhu podanému
před zahájením směnečného řízení, tak v jeho průběhu.
8.1

Předběžné opatření
Předběžné opatření se v rámci civilního procesu řadí k zajišťovacím prostředkům, kdy jeho

účelem je poskytnout ochranu dotčenému právu navrhovatele předběžného opatření před vydáním
meritorního rozhodnutí. Návrh na vydání předběžného opatření lze podat jak před zahájením řízení
dle § 74 a násl. o.s.ř., tak kdykoli v průběhu již zahájeného řízení dle § 102 o.s.ř. Předpokladem
pro nařízení předběžného opatření je existence potřeby zatímní úpravy poměrů účastníků nebo
obava z ohrožení pozdějšího výkonu meritorního rozhodnutí. V poměrech směnečného řízení bude
dle mého názoru uplatnitelný zpravidla druhý z uvedených důvodů, tj. existence navrhovatelovy
obavy z ohrožení výkonu rozhodnutí. Pokud jde o aspekty zjišťování skutkového stavu při
posouzení důvodnosti nařízení předběžného opatření, pak platí, že výše uvedené předpoklady je
třeba prokázat, zatímco existenci nároku vymezujícího meritorně předmět řízení stačí osvědčit. 207
K samotnému využití institutu předběžného opatření ve směnečném řízení se rozhodovací praxe 208
staví pozitivně a rozhodování o návrhu na předběžné opatření ve směnečném řízení nevykazuje
významná specifika oproti jeho posouzení v nalézacím řízení.
Ve vztahu k osvědčení existence uplatňovaného nároku lze předpokládat, že při posouzení
návrhu na předběžné opatření učiněného v průběhu soudního řízení bude soud primárně vycházet
207 LEVÝ, Jiří. In SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 292, 293.
208 Usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2009, sp. zn. IV.ÚS 1884/09, Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2012,
sp. zn. III.ÚS 3037/11.
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z vydaného směnečného rozkazu, před jehož vydáním toto osvědčení na základě předloženého
prvopisu směnky již provedl. Pro účely hodnocení návrhu na vydání předběžného opatření podaného
před zahájením řízení však dle mého soudu není předložení prvopisu směnky nevyhnutelné, neboť
v této fázi řízení není vůbec zřejmé, zda bude žalobcem následně podán návrh na vydání
směnečného rozkazu a sekundárně zda bude směnečný nárok soudem skutečně podroben režimu
směnečného řízení. V tomto ohledu tak nemohu souhlasit s úvahou Horákové,209 která předložení
prvopisu směnky pro nařízení předběžného opatření vyžaduje bez zohlednění fáze směnečného,
resp. soudního řízení, v němž je návrh učiněn.
8.2

Smír
Mezi způsoby skončení soudního řízení se řadí i soudní smír ve smyslu § 99 o.s.ř. Svou

povahou není soudní smír institutem čistě procesněprávním, ale rovněž hmotněprávním, neboť
přestože dohodu účastníků schvaluje s konečnou platností soud, primárně se jedná o hmotněprávní
dohodu o žalobcem uplatněném nároku. V poměrech hmotného práva se tak bude jednat o dohodu
o narovnání nebo o novaci, ať již privativní či kumulativní. Z procesního hlediska představuje
soudní smír meritorní rozhodnutí a v poměrech výkonu rozhodnutí je právoplatným exekučním
titulem.210 V otázce vymezení povahy smíru jako meritorního rozhodnutí někteří zástupci odborné
veřejnosti v čele s Winterovou211 a Chalupou212 dovozují, že smír není meritorním rozhodnutím
v pravém smyslu, ale spíše jeho náhradou. Tomu by bylo možné přisvědčit spíše při posouzení
povahy smíru optikou sporného řízení, kde usnesení není meritorním rozhodnutím. Domnívám se
však, že posouzení povahy smíru jako meritorního či rozhodnutí sui generis nemá mimo způsob
obrany proti schválenému smíru213 zásadní vliv. Aplikace smíru je pak z pohledu civilního procesu
omezena zejména korektivem povahy věci.
A právě korektiv povahy věci je základním parametrem pro posouzení uplatnění soudního
smíru v rámci směnečného řízení, resp. v řízení námitkovém. Při prvotním zhodnocení by se
vzhledem k vymezení předmětu námitkového řízení mohlo zdát, že za předpokladu, že soud v této
209 HORÁKOVÁ, Iva. Vymáhání práv ze směnek v občanském soudním řízení. Praha. 2008. Rigorózní práce.
Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. s. 55.
210 SVOBODA, Karel. In SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní
řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 413, 414.
211 WINTEROVÁ, Alena. In WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první:
řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 261.
212 CHALUPA, Radim. Směnka v soudním řízení. Praha: Leges, 2017, s. 53.
213 Pozn. Proti schválenému smíru není dle § 202 odst. 1 písm. f) o.s.ř. přípustné odvolání. Obranu proti usnesení
o schválení smíru představuje dle § 99 odst. 3 o.s.ř. žaloba na neplatnost smíru.
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fázi směnečného řízení přezkoumává pouze platnost směnečného rozkazu k námitkám žalovaného,
je sjednání smíru právě z povahy věci vyloučeno. To mimo jiné dovozuje z řad zástupců odborné
veřejnosti bez bližší argumentace např. Lavrushin.214 Dle mého soudu je však tento přístup
krátkozraký a jeho důsledky naopak dalekosáhlé.
Povahu věci způsobilé být předmětem smíru je třeba primárně vyvozovat z dispozičního
oprávnění účastníků hmotněprávního vztahu, zjednodušeně řečeno, pokud hmotné právo opravňuje
účastníky konkrétního vztahu k uzavření dohody o sporných nárocích, nemůže být povahou věci
vyloučeno ani schválení smíru soudem. Tak v poměrech směnečného práva platí, že účastníci
směnečného vztahu jsou obecně oprávněni bez dalšího sjednat dohodu o sporných právech. Pak by
odnětí práva k uzavření soudního smíru pouze ve směnečném řízení, na rozdíl od klasického
nalézacího řízení o směnečném nároku, zakládalo dle mého názoru zcela nelegitimní nerovnost
procesní úpravy a zásadní omezení dispoziční zásady. Schválení soudního smíru v námitkovém
řízení nepovažuje ryze pro povahu námitkového řízení za vyloučené ani Nejvyšší soud. 215
Analogicky by bylo možné aplikaci smíru v námitkovém řízení dovodit z § 220 odst. 2 o.s.ř., dle
nějž platí, že soudní smír lze schválit i v rámci odvolacího řízení, kde rovněž již existuje
prvostupňové rozhodnutí, které je třeba následně odklidit, stejně jako v řízení námitkovém.
Samotné schválení smíru v námitkovém řízení nepostačuje a soud je povinen současně zrušit
již vydaný směnečný rozkaz. To je soud povinen učinit v rámci usnesení o schválení smíru.
Předčasné zrušení platebního rozkazu na základě pouhého návrhu dohody účastníků zakládá
nesprávný postup soudu.216 Z pohledu rozsahu smíru je vyloučeno, aby prostřednictvím smíru
nedošlo k vypořádání uplatněného směnečného nároku v celém rozsahu.217 Pro úplnost je třeba
dodat, že předmětem smíru však nemusí být výlučně směnečný nárok uplatněný ve směnečném
řízení, ale mimo to i další sporná práva účastníků řízení s tímto vztahem související.
8.3

Rozsudek pro zmeškání
Rozsudkem pro zmeškání dle § 153b o.s.ř., jež dává soudu možnost rozhodnout bez

zjišťování skutkového stavu a realizace dokazování v neprospěch procesně absolutně pasivního
214 LAVRUSHIN V., Konstantin. Rozsudek pro zmeškání v námitkovém (směnečném) řízení. epravo.cz [online].
21. 2. 2013 [cit. 24. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/rozsudek-pro-zmeskani-v-namitkovemsmenecnem-rizeni-88902.html
215 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2018, sp. zn. 29 Cdo 5949/2016.
216 Tamtéž.
217 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 22 Cdo 4125/2017.
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žalovaného,218 lze rozhodnout o žalobcem uplatněném nároku za kumulativního splnění několika
předpokladů. Mezi tyto předpoklady se řadí primárně skutečnost, že žalovaný, přestože byl řádně a
včas předvolán na jednání zmešká první jednání ve věci, aniž by se včasně a důvodně omluvil.
K této propozici pak přistupuje obligatorní podmínka existence návrhu žalobce na vydání rozsudku
pro zmeškání. V neposlední řadě se vyžaduje, aby žalovaný byl na potenciální následky spočívající
ve vydání rozsudku pro zmeškání předem, tj. v předvolání, upozorněn.
Primárně je z mého pohledu třeba vymezit řízení, v nichž je vůbec možné vydání rozsudku
pro zmeškání brát do úvahy. V tomto ohledu je aplikace rozsudku pro zmeškání v zákonné úpravě
vymezena jak pozitivně, tak negativně. Pozitivně se vymezuje tak, že rozsudek pro zmeškání je
možné vydat v jakémkoliv sporném řízení. A contrario je možnost rozhodnout rozsudkem pro
zmeškání pak zcela vyloučena pro nesporná řízení, a to výslovně dle § 25 odst. 2 v rámci zákona o
zvláštních řízeních soudních.219 Negativní vymezení obsahuje přímo § 153b o.s.ř., kde je rozsudek
pro zmeškání vyloučen ve věcech, v nichž není možné uzavřít a schválit smír, nebo ve věcech, kde
má rozsudkem dojít ke vzniku, změně nebo zrušení právního poměru mezi účastníky řízení,220 tj.
v řízeních, kde má mít rozsudek konstitutivní účinky.
Z vymezení dosahu rozsudku pro zmeškání vyplývá, že jeho aplikace není ve směnečném
řízení a priori vyloučena, neboť řízení o směnečném nároku je bezesporu sporným řízením.
Současně pak není vyloučeno o směnečném nároku uzavřít smír. 221 V neposlední řadě rozhodnutí o
směnečném nároku zcela jednoznačně nemá konstitutivní účinky, neboť předmětem směnečného
řízení je uložení povinnosti žalovanému zaplatit určitou peněžitou částku vyplývající ze směnky, tj.
shodně jako v případě jiných žalob na plnění či žalob určovacích se jedná o pouhou deklaraci již
existujícího nároku žalobce.222 Je tak zřejmé, že z pohledu pozitivního a negativního okruhu dosahu
rozsudku pro zmeškání není v obecné rovině vyloučeno jeho prostřednictvím vyřídit směnečný
nárok. Tato skutečnost však sama o sobě není způsobilá odůvodnit aplikaci rozsudku pro zmeškání
ve směnečném řízení.

218 SEDLÁČEK, Miroslav. Kontumační rozsudek – analýza, komparace a náměty ke koncepci budoucí úpravy. Právní
rozhledy. 2020, č. 10, s. 357.
219 Srov. § 25 odst. 2 ZŘS – V řízení [pozn. zpracovatelky: dle ZŘS] nelze rozhodnout rozsudkem pro uznání,
rozsudkem pro zmeškání ani platebním rozkazem.
220 Srov. § 153b odst. 3 OSŘ.
221 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2018, sp. zn. 29 Cdo 5949/2016.
222 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 8. 2008, sp. zn. 26 Cdo 3589/2007 – „Hmotné subjektivní právo, jehož
existence byla takovým rozsudkem deklarována, tu proto existovalo již v době před vydáním rozsudku.“
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Předně je z pohledu směnečného řízení třeba vymezit fázi řízení, v níž lze vůbec uvažovat
o vydání rozsudku pro zmeškání, přičemž touto fází bude výlučně až námitkové řízení, neboť
prostým jazykovým výkladem § 175 o.s.ř. lze dovodit, že pro vydání rozsudku pro zmeškání ve fázi
řízení o vydání směnečného rozkazu není místo.
Pro samotné posouzení pravomoci rozhodnout v námitkovém řízení rozsudkem pro zmeškání
je dle mého stěžejní zhodnocení rozsahu nároku způsobilého být předmětem rozhodnutí formou
rozsudku pro zmeškání ve světle vymezení předmětu námitkového řízení. Obecně platí, že
rozsudkem pro zmeškání může být rozhodnuto pouze o předmětu žaloby. 223 Vycházeje z této
premisy za současného přihlédnutí k předmětu námitkového řízení, jímž je sice posouzení návrhem
uplatněného nároku, avšak pouze v rozsahu žalovaným vymezených námitek a navazující
rozhodnutí o ne/platnosti vydaného směnečného rozkazu, se kloním k závěru svědčícímu
v neprospěch učinit v námitkovém řízení rozhodnutí ve formě rozsudku pro zmeškání.
Sekundárním aspektem stojícím na překážku vynesení rozsudku pro zmeškání v námitkovém
řízení je dle mého názoru presumovaná neaktivita žalovaného. Vzhledem k primárnímu účelu
institutu rozsudku pro zmeškání, jímž má být do jisté míry sankcionována pouze absolutní procesní
neaktivita žalovaného, je z pohledu práva na spravedlivý proces Ústavním soudem kladen zásadní
požadavek na uvážlivost soudu při kontumaci. Kontumace by tak měla být omezena pouze na
ohraničenou skupinu případů vykazujících zásadní nezájem a nečinnost žalovaného s tím, že: „(..)
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.“224 V poměrech směnečného řízení lze dovozovat, že
samy o sobě žalovaným podané námitky, a to zejména s ohledem na požadavek preciznosti a
komplexnosti při jejich vymezení doprovázený přísnou koncentrací řízení, vyžadují proaktivní
přístup žalovaného a zakládají tak domněnku o procesní aktivitě žalovaného. Vydání kontumačního
rozsudku by v takovém případě zakládalo nejen zásadní rozpor s účelem tohoto způsobu rozhodnutí,
ale rovněž s účelem civilního procesu jako celku.225

223 DRÁPAL, Ljubomír. In DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1057.
224 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2013, sp. zn. I.ÚS 2656/12, shodně také Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
1. 6. 2016, sp. zn. 23 Cdo 5128/2015.
225 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2011, sp. zn. I.ÚS 329/08.
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K totožnému závěru o nepřijatelnosti kontumace v námitkovém řízení mimo jiné dospívá
judikatura nižších soudů s následujícím odůvodněním: „(..) bylo by již nepřípustně širokou analogií,
kdyby i rozhodnutí o námitkami uplatněných skutcích bylo založeno na kontumaci, tedy, kdyby soud
při neúčasti žalobce považoval námitková tvrzení žalované strany za prokázaná bez dalšího, stejně
jako by při neúčasti žalovaného považoval jeho námitky automaticky za nedůvodné.“ 226 Stanovisko
Nejvyššího soudu v této otázce dle mých znalostí stále absentuje.
V neposlední řadě shledávám jako zásadní protiargument pro aplikaci rozsudku pro
zmeškání v námitkovém řízení výslovný zákonný požadavek na projednání námitek dle § 175 odst.
4 o.s.ř. za současného zohlednění zásadní priority kontumace, jíž je rozhodnutí bez zjišťování
skutkového stavu jako výraz zásady formální pravdy. 227 Výhrada nařízení jednání za účelem
projednání námitek předpokládá realizaci procesního dokazování. 228 Tím však není dotčena
potenciální možnost soudu rozhodnout v námitkovém řízení bez účasti žalovaného dle § 101 odst. 3
o.s.ř.229 Druhotným negativním důsledkem neúčasti žalovaného na prvním jednání o námitkách pak
bude ztráta nároku na procesní poučení realizovaná soudem na jednání.
Z řad zástupců odborné veřejnosti se naopak ve prospěch vynesení kontumačního rozsudku
vymezuje Chalupa,230 který dovozuje možnost kontumačně rozhodnout v případě právní
argumentace žalovaného odlišné od té žalobcovy, nebo v případě skutkových tvrzení žalovaného
majících povahu pouhého doplnění. Ani jednu z uvedených skutečností však ve světle všech výše
uvedených argumentů nepovažuji za jakkoli způsobilou legitimně odůvodnit kontumaci ve
směnečném řízení.
8.4

Rozsudek pro uznání
Rozsudkem pro uznání lze rozhodnout o žalobcem uplatňovaném nároku v případě aktivity

žalovaného, kdy žalovaný nárok zcela nebo zčásti uzná, nebo naopak v případě jeho pasivity, a to
prostřednictvím fikce uznání, kdy se předpokládá, že žalovaný nárok uznává. Fikce uznání bude
založena jako důsledek evidentní procesní neaktivity žalovaného spočívající buď v neposkytnutí
vyjádření k výzvě soudu dle § 114b o.s.ř. nebo v nedostavení se na přípravné jednání dle § 114c
226 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 9. 2016, sp. zn. 5 Cmo 322/2016.
227 JURÁŠ, Marek. In SVOBODA, Karel, ŠÍNOVÁ, Renáta, HAMUĽÁKOVÁ, Klára a kol. Civilní proces. Obecná
část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 317.
228 SVOBODA, Karel. In SVOBODA, Karel, ŠÍNOVÁ, Renáta, HAMUĽÁKOVÁ, Klára a kol. Civilní proces.
Obecná část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 233.
229 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 9. 2016, sp. zn. 5 Cmo 322/2016.
230 CHALUPA, Radim. Směnka v soudním řízení. Praha: Leges, 2017, s. 62.
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o.s.ř. Nutno dodat, že rozsudek pro uznání lze vydat pouze ve věcech, v nichž je možné uzavřít smír,
tak bude uznání vyloučeno zejména v nesporných řízeních, která lze zahájit i bez návrhu.
Vyloučení aplikace právní úpravy rozsudku pro uznání v řízení o vydání směnečného
rozkazu není sporné, neboť v této fázi lze rozhodnout výlučně formou směnečného rozkazu. Za do
jisté míry diskutabilní byla považována možnost vynést rozsudek pro uznání v rámci námitkového
řízení. K této otázce se negativně vyjádřil Nejvyšší soud, kdy s ohledem na vymezení předmětu
námitkového řízení zaujal výkladové stanovisko, že: „(..) v námitkovém řízení jde jen o posouzení,
zda směnečný platební rozkaz byl vydán právem (a bude ponechán zcela nebo zčásti v platnosti)
nebo zda námitky žalovaného jsou důvodné (a platební rozkaz bude třeba zcela či zčásti zrušit). I
kdyby tedy žalovaný (jako v posuzovaném případě) v průběhu námitkového řízení nárok, který je
proti němu žalobou uplatňován, uznal, nemůže soud o námitkách proti směnečnému platebnímu
rozkazu rozhodnout jinak, než (výše popsaným) způsobem určeným v ustanovení § 175 odst. 4 věty
druhé o. s. ř.“231 Výklad Nejvyššího soudu považuji za souladný s právní úpravou směnečného
řízení, nicméně shledávám i další důvody, které aplikaci rozsudku pro uznání v námitkovém řízení
vylučují. S ohledem na odlišné předpoklady pro vydání rozsudku dle § 153a o.s.ř. pro faktické
uznání nároku žalovaným a pro uznání v důsledku fikce pokládám za vhodné důvody eliminace
obecné úpravy rozsudku pro uznání vymezit samostatně.
8.4.1

Rozsudek pro uznání v případě uznání nároku

Rozsudkem pro uznání ve smyslu § 153a odst. 1 o.s.ř. lze primárně rozhodnout v případě,
kdy žalovaný v průběhu řízení uzná proti němu uplatňovaný nárok, a to buď zcela nebo zčásti, nebo
uzná-li základ uplatňovaného nároku. Uznání nároku v soudním řízení je projevem dispoziční
zásady na straně žalovaného a jsou naň kladeny obecné požadavky procesního úkonu dle § 41 a
násl. o.s.ř.232 Za uznání nároku vedoucí k vydání rozsudku pro uznání nelze považovat splnění
uplatněného nároku, např. uhrazením pohledávky, v takovém případě bude následkem zamítnutí
žaloby, nebo zastavení řízení pro případ, že žalobce na tuto skutečnost procesně korektním
způsobem zareaguje a včas vezme žalobu zpět. Úkon žalovaného spočívající v uznání nároku nelze

231 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 3248/2013.
232 HRNČIŘÍK, Vít. In SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 642.
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vzít zpět a současně není pro konsekvenční vydání rozsudku pro uznání vyžadován souhlas
žalovaného, ba dokonce tak lze učinit i proti vůli žalovaného.233
Z pohledu úvahy o potenciální realizaci úkonu uznání nároku v námitkovém řízení je dle
mého názoru relevantní vymezit motiv žalovaného námitky proti směnečnému rozkazu podat. Tímto
motivem bude bezesporu zásadní nesouhlas žalovaného s uplatněným směnečným nárokem.
Za předpokladu, že prostřednictvím námitek dává žalovaný jednoznačně najevo, že směnečný nárok
neuznává, právní konstrukce, kdy by následně byl oprávněn dříve zpochybněný směnečný nárok
v námitkovém řízení uznat, by zcela postrádala smyslu. Je vyloučeno, aby vedle sebe stály dva
natolik kontradiktorické procesní úkony. Nicméně pro případ, že žalovaný po podání námitek učiní
úkon, který bude dle jeho obsahu vykazovat vůli žalovaného uznat uplatněný směnečný nárok, měl
by být takový úkon zásadně posouzen v souladu s § 41 odst. 2 o.s.ř. dle jeho obsahu, a to jako
částečné či úplné zpětvzetí námitek. Tento závěr je zcela v souladu s náhledem civilního procesu na
posuzování skutečné vůle účastníka řízení při realizaci procesního úkonu, kdy není žádoucí dbát
pouze na označení podání, ale je nezbytné se zabývat zejména tím, čeho se tímto úkonem účastník
fakticky domáhá.234 V návaznosti na kvalifikaci uznání nároku jako částečného či úplného zpětvzetí
námitek žalovaným pak dojde buď ke korekci rozsahu námitek pro účely vymezení předmětu
námitkového řízení, aniž by o tom bylo dle mého názoru explicitně soudem rozhodováno, nebo k
zastavení námitkového řízení v celém rozsahu, což nevyhnutelně povede k nabytí právní moci a
vykonatelnosti směnečného rozkazu.
8.4.2

Rozsudek pro uznání v případě fikce uznání

Fikce uznání nastupuje, pokud se žalovaný nevyjádří včas bez vážného důvodu
ke kvalifikované výzvě dle § 114b o.s.ř., nebo pokud se žalovaný nedostaví bez včasné a řádné
omluvy na přípravné jednání nařízené ve smyslu § 114c o.s.ř. Pro oba jmenované případy fikce
uznání jsou zákonem stanoveny kumulativní přísné předpoklady pro její nástup, zejména v podobě
přesně vymezených lhůt doplněných o poučovací povinnost soudu, které mají zajistit dynamiku
soudního řízení za současné přiměřené ochrany práv procesně neaktivního žalovaného.

233 JURÁŠ, Marek. In SVOBODA, Karel, ŠÍNOVÁ, Renáta, HAMUĽÁKOVÁ, Klára a kol. Civilní proces. Obecná
část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 315.
234 HRNČIŘÍK, Vít. In SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 206. Shodně Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2007,
sp. zn. 21 Cdo 2704/2006. Shodně také Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. 30 Cdo 721/2003.
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Pro závěr o možnosti nástupu fikce uznání pro nevyjádření se ke kvalifikované výzvě je
nutné primárně předběžně posoudit předmět řízení z pohledu využití institutu kvalifikované výzvy.
Kvalifikovanou výzvu je soud oprávněn vůči žalovanému učinit dle zákonné klauzule pouze
vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, tak dochází k odeslání kvalifikované výzvy
žalovanému, pokud soud potřebuje zjistit stanovisko žalovaného k řešenému nároku. V případě
námitkového řízení je však soudu stanovisko žalovaného již známo, neboť jej prezentoval už
v námitkách proti směnečnému rozkazu. Nedávalo by tak přílišného smyslu, aby soud opakovaně
žalovaného vyzýval pod sankcí nástupu fikce uznání nároku prostřednictvím kvalifikované výzvy
k opětovnému sdělení jeho stanoviska. Tím spíše za situace, kdy by fikce uznání měla nastoupit
právě jen v případě absolutní pasivity, procesních obstrukcí či taktiky žalovaného.235 Vzhledem
k nesplnění základního předpokladu pro realizaci kvalifikované výzvy je pak irelevantní dále
zkoumat další předpoklady pro nástup fikce uznání, a následné vydání rozsudku pro uznání cestou §
114b o.s.ř. ve směnečném řízení považuji za vyloučené.
Oproti kvalifikované výzvě se smysl přípravného jednání dle § 114c o.s.ř. vymezuje jako
příprava jednání do té míry, že bude možné o uplatněném nároku následně rozhodnout v rámci
jediného jednání, a to za předpokladu, že o věci nelze rozhodnout bez jednání a současně nebylo
možné učinit řádnou přípravu jednání dle § 114a odst. 2 o.s.ř. Za tímto účelem je soud dle
občanského soudního řádu oprávněn objasnit splnění procesních podmínek, realizovat prosté výzvy
k vyjádření, učinit pokus o smírné řešení věci, nařídit první setkání s mediátorem a činit další
vhodná opatření za účelem přípravy jednání. Pokud jde o samotné nařízení přípravného jednání
v námitkovém řízení čistě z pohledu jeho obsahu se v zásadě kloním ke Kovaříkovi, 236 který
neshledává překážky v jeho konání. Mám za to, že samotný předmět přípravného jednání
neodporuje ani požadavku dle § 175 odst. 4 o.s.ř. stran výslovného důrazu kladeného na projednání
námitek. Realizace přípravného jednání nenahrazuje samotné jednání ve věci, kdy má sloužit pouze
jako předstupeň meritorního projednání věci, pokud na základě dosavadního průběhu řízení
nedospěla příprava jednání do takové fáze, kdy by mohlo být o uplatněném nároku rozhodnuto,
v nejlepším případě, při jediném jednání. Požadavku na projednání námitek však budou zásadně
odporovat předpokládané důsledky spojené s neúčastí žalovaného na přípravném jednání, jímž má

235 SEDLÁČEK, Miroslav. Rozsudek pro uznání ve světle judikatury. Soudce. 2019, č. 7-8, s. 15. Srov. taktéž Nález
Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 1298/17.
236 KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 482.
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být obligatorní vydání rozsudku pro uznání, jak uvádí Trebatický. 237 Pro případ nedostavení se
žalovaného na přípravné jednání je soudu stanovena povinnost rozhodnout rozsudkem pro uznání
bez možnosti volné úvahy.238 V takovém případě by pak došlo k nepřípustnému vyloučení
zákonného požadavku na projednání námitek, neboť by k nařízení jednání o námitkách v důsledku
již vydaného rozsudku pro uznání nemohlo dojít. Alternativně by bylo nezbytné vyloučit zákonnou
fikci uznání pro nedostavení se žalovaného na přípravné jednání nařízené v námitkovém řízení. Ve
světle recentního názorového proudu Ústavního soudu,239 který povinnost vydat rozsudek pro uznání
na základě fikce relativizuje a vyžaduje, aby byly důkladně zkoumány a následně zohledněny
konkrétní okolnosti případu, kdy klade zejména důraz na celkovou procesní pasivitu žalovaného, by
vydání rozsudku pro uznání bylo vyloučeno již minimálně v důsledku podaných námitek jako
projevu procesní aktivity žalovaného.
Nad rámec argumentů pro nepřipuštění institutu přípravného jednání v námitkovém řízení
pak doplňuji, že s konáním přípravného jednání je spojena modifikovaná koncentrace řízení, která
narozdíl od obecného nástupu koncentrace řízení dle § 118b o.s.ř. s koncem prvního jednání ve věci,
nastupuje předčasně již s koncem přípravného jednání. V poměrech směnečného řízení by se však
tato předčasná koncentrace spojená s konáním přípravného jednání vztahovala pouze na žalobce,
neboť ve vztahu k žalovanému již bylo řízení zkoncentrováno uplynutím lhůty pro podání námitek.

237 TREBATICKÝ, Peter. In JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II., § 79-180
o.s.ř. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 608.
238 HRNČIŘÍK, Vít. In SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 489.
239 Nález Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 1298/17.
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9

Opravné prostředky ve směnečném rozkazním řízení

9.1

Odvolání

9.1.1

Odvolání proti výroku o nákladech řízení

Jako výlučný opravný prostředek proti výroku o nákladech řízení v rámci směnečného
rozkazu zákon připouští žalovanému podat odvolání.240 V takovém případě se odvolání podává k
odvolacímu soudu prostřednictvím soudu prvostupňového. Stran objektivní nepřípustnosti odvolání
ve smyslu § 202 odst. 2 o.s.ř. souhlasím s názorem Šebka s tím, že pro účely odvolání proti výroku o
nákladech řízení ve směnečném rozkazu se omezení minimální výší předmětu řízení neužije.241
9.1.2

Předžalobní výzva

Předžalobní

výzva,

jako

relativně

nový

institut

procesního

práva,

představuje

neodmyslitelnou podmínku pro přiznání práva na náhradu nákladů v řízení o splnění povinnosti242
procesně úspěšnému žalobci. Absence odeslání předžalobní výzvy žalobcem v minimálně
sedmidenní lhůtě před uplatněním nároku u soudu je dle § 142a o.s.ř. sankcionována ztrátou nároku
na náhradu nákladů řízení bez ohledu na procesní úspěch žalobce, ledaže zde existují důvody hodné
zvláštního zřetele, které liberalizují žalobcovo pochybení.
Pro vytyčení mantinelů aplikace předžalobní výzvy považuji za stěžejní pochopit samotný
účel tohoto institutu a pohnutku zákonodárce k jeho zakotvení do procesní úpravy. Za použití
teleologického výkladu lze dospět k závěru, že primárním účelem předžalobní upomínky je předejít
eskalaci nepřiměřených či neúčelných nákladů soudního řízení, a to zejména v reakci
na tzv. formulářové žaloby.243 Ve smyslu uvedeného účelu je proto nezbytné k požadavku
na předžalobní výzvu přistupovat a vystříhat se bezmyšlenkovitého a neústupného uplatnění
následků absence výzvy. V tomto ohledu lze pozitivně hodnotit vývoj judikatury soudů, která se
odklonila od zprvu čistě formalistického výkladu textu zákona, a to zejména stran požadavku na
výslovné upozornění žalovaného na vymáhání nároku soudní cestou pro případ nesplnění povinnosti
240 Srov. § 175 odst. 1 a 6 o.s.ř.
241 ŠEBEK, Roman. In DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1176.
242 Pozn. Povinnost dle § 142a o.s.ř. platí pro žalobce žalující na plnění, tedy nikoli výlučně ve vztahu k nároku
na zaplacení peněžité částky, ale rovněž např. v případě vydání věci, vyklizení věci či strpění či zdržení se určitého
jednání.
243 Nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2015, sp. zn. I. ÚS 4047/14.
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k učiněné výzvě.244 Nelze popřít, že upozornění na zahájení soudního řízení představuje nezbytnou
náležitost předžalobní výzvy, nicméně tento požadavek nemůže být vykládán formalisticky a soud
musí výzvu v souladu s § 41 odst. 2 o.s.ř. posoudit podle obsahu.
Rozhodovací praxe se v aplikační praxi předžalobní upomínky přes prvotní přehnaný
formalismus přenesla a ustálila se na závěru, že: „Absence výzvy [nebude] podle ustanovení
§ 142a o. s. ř. zásadně důvodem pro nepřiznání náhrady nákladů řízení v případech, kdy žalovaný
(dlužník) ani po doručení žaloby dluh nezaplatí, popřípadě jinak nepřivodí jeho zánik (viz např.
započtením). Není-li totiž dlužník ochoten (nebo schopen) existující dluh ve lhůtě odpovídající
ustanovení § 142a o. s. ř. zaplatit (respektive jinak "zajistit", 245 aby věřitel dosáhl účelu, pro který
podal žalobu o zaplacení, (..) není dán sebemenší důvod sankcionovat "pochybení" věřitele, jde-li
o absenci předžalobní výzvy k plnění.“246 Tento závěr v daném případě Nejvyšší soud dovodil přímo
ve vztahu ke směnečnému nároku, kdy dovodil, že účel předžalobní výzvy je materiálně způsobilé
naplnit i předložení směnky k placení.
Na výše uvedené závěry Nejvyššího soudu pohlížím jako na rozumný kompromis mezi
tristním stavem před přijetím právní úpravy předžalobní výzvy a absolutně formalistickým
výkladem, který následoval krátce po přijetí její úpravy. Přestože je předžalobní výzva institutem
procesního práva, a naopak předložení směnky k placení neboli tzv. prezentace směnky institutem
hmotněprávním, účel předžalobní výzvy bude prezentací směnky za předpokladu, že směnečný
dlužník se k prezentaci nedostaví či odmítne směnečný peníz uhradit, bezesporu naplněn. 247 Pokud
jde tedy o povinnost odeslat žalovanému výzvu k plnění ve smyslu § 142a o.s.ř. považuje se
za takovou výzvu dle judikatury i faktický úkon spočívající v předložení směnky k zaplacení.248
Ačkoli nelze považovat odeslání předžalobní upomínky za jakkoli pro žalobce náročný či nákladný
úkon, považuji lpění na učinění předžalobní výzvy za předestřených okolností za výraz přehnaného
formalismu vedeného prvotním nepochopením právní úpravy předžalobní výzvy ze strany obecných
soudů.

244 Srov. např. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 2. 2014, sp. zn. 1 Co 524/2013.
245 Pozn. Spojením jinak zajistit Nejvyšší soud odkazuje na institut notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
dle § 71a notářského řádu.
246 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2015, sp. zn. 29 Cdo 4388/2013.
247 KOUKAL, Pavel, HANKOVÁ, Lenka. Předžalobní výzva k plnění podle § 142a občanského soudního řádu.
epravo.cz [online]. 5. 5. 2014 [cit. 15. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/predzalobni-vyzva-kplneni-podle-142a-obcanskeho-soudniho-radu-94049.html
248 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 2016, sp. zn. 29 Cdo 1011/2016.
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9.1.3

Odvolání proti rozsudku o námitkách

Druhým případem, kdy vstupuje institut odvolání do směnečného řízení, bude podání
odvolání proti rozsudku o námitkách jedním z účastníků řízení. V takovém případě platí shodně jako
v rámci nalézacího řízení, že o odvolání rozhoduje nadřízený soud dle funkční příslušnosti,
v poměrech směnečného řízení tedy soud vrchní. Zásadní odlišnost odvolacího řízení v poměrech
řízení směnečného představuje skutečnost, že ve vztahu k žalovanému nemůže dojít k prolomení
přísné koncentrace řízení, která byla v souladu s § 175 odst. 4 o.s.ř. nastolena okamžikem uplynutí
lhůty pro podání námitek, resp. v případě výjimek z této koncentrace v souladu s § 119a o.s.ř. Proto
se omezení odvolacích důvodů dle § 205a odst. 1 písm. f) o.s.ř. zásadně neuplatní. 249 Vyloučení
aplikace tohoto omezení rozsahu odvolacího důvodu dle § 205 odst. 2 písm. f) o.s.ř. lze dle mého
názoru, mimo nástup specifické koncentrace řízení, dovozovat i z rozhodného okamžiku pro
rozhodování o důvodnosti námitek, jímž je právě okamžik vydání směnečného rozkazu. Tak nové
skutkové okolnosti či nově navrhované důkazy žalovaného nebude možné v rámci odvolání proti
rozsudku o námitkách uplatnit, a to ani s odkazem, že nastaly nejen po vydání směnečného rozkazu,
ale i až po vydání rozsudku o námitkách.250 Předestřená redukce rozsahu odvolacích důvodů není
ničím jiným než výrazem speciality právní úpravy směnečného řízení ve vztahu k úpravě prostého
nalézacího řízení. Připuštěním skutkových novot žalovaného v odvolacím řízení by došlo
k zásadnímu potlačení jedinečnosti směnečného řízení.
9.2

Dovolání
Mimořádným opravným prostředkem, jehož účelem je výlučné posouzení vad právního

posouzení soudem a sjednocování rozhodovací praxe obecných soudů, je ve směnečném řízení,
shodně jako v rámci úpravy prostého nalézacího řízení, dovolání. Ani otázka přípustnosti dovolání
se oproti obecné úpravě dovolání neliší, a to jak ohledně přípustnosti subjektivní, která vymezuje
procesní stav újmy na straně dovolatele, 251 tak ohledně přípustnosti objektivní. Z pohledu objektivní
přípustnosti dovolání je v rámci obecného vymezení přípustnosti dle § 236 až 238 o.s.ř. zcela
zásadní judikatorně rozvedená výhrada,252 dle níž není dovolatel oprávněn předložit dovolacímu
soudu k právnímu posouzení otázku, a to ať již hmotněprávní, či procesněprávní, na níž není
249 CHALUPA, Radim. Směnka v soudním řízení. Praha: Leges, 2017, s. 231.
250 Tamtéž.
251 Rozsudek Nevyššího soudu ze dne 18. 4. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1454/99.
252 Srov. § 237 o.s.ř. – „(..) jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva
(..)“
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rozhodnutí odvolacího soudu založeno.253 Významnou odlišnost, dle mého názoru, nebude
představovat ani vyloučení uplatnění nových skutečností a důkazů, které je projevem charakteru
dovolacího řízení jako řízení přezkumného s jemu vlastním devolutivním účinkem.254
Přestože osobně neshledávám žádný rozdíl mezi dovolacím řízením následujícím po vydání
pravomocného rozhodnutí odvolacího soudu v nalézacím řízení oproti dovolacímu řízení
po pravomocném rozsudku o námitkách vydaném ve směnečném řízení, není tento názor sdílen
všemi zástupci odborné veřejnosti. Tak např. Chalupa255 dovozuje limitaci žalovaného v dovolacím
řízení z pohledu rozsahu právní argumentace tak, že žalovaný není oprávněn uplatňovat právní
argumentaci, která dosud z jeho strany nebyla uplatňována. Tento úsudek nesdílím, neboť mám za
to, že rozsah právní argumentace žalovaného, ale i žalobce, je omezen primárně výhradou objektivní
přípustnosti ve vztahu k obsahu rozhodnutí odvolacího soudu. Vycházeje z této premisy bude
přípustným pouze dovolání, které bude postupovat dovolacímu soudu k posouzení právní otázku,
která vévodí právnímu posouzení odvolacího soudu. Důvodem odmítnutí dovolání žalovaného pro
nepřípustnost tak nebudou důsledky koncentrace specifické pro směnečné řízení, ale obecná
propozice objektivní přípustnosti dovolání.
Jako doplnění uvádím, že rovněž neshledávám překážku pro aplikaci § 242 odst. 3 o.s.ř., dle
nějž je dovolací soud za předpokladu, že je dána přípustnost dovolání, oprávněn přezkoumat i vady
zmatečnosti. To dovozuji zejména s odkazem na vyloučení námitky nedostatku podmínek řízení
ze směnečné koncentrace řízení a obecnou přípustnost žaloby pro zmatečnost ve směnečném řízení.
9.3

Žaloba pro zmatečnost
Přestože procesněprávní úprava označuje za další mimořádný opravný prostředek žalobu

pro zmatečnost, není tomu tak ve smyslu právní teoretiky, kdy žaloba pro zmatečnost představuje
optikou typových znaků opravného prostředku jiný prostředek nápravy vadného rozhodnutí, neboť
postrádá devolutivní účinek.256 Principem žaloby pro zmatečnost je kasace rozhodnutí, které je
po právní stránce z hlediska procesní úpravy natolik formálně vadné, že pro tuto vadu neměl být
253 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2376/2013. Shodně Usnesení Nejvyššího soudu ze
dne 29. 4. 2014, sp. zn. 32 Cdo 936/2014.
254 HAMUĹÁKOVÁ, Klára. In SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský
soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 881.
255 CHALUPA, Radim. Směnka v soudním řízení. Praha: Leges, 2017, s. 233.
256 Pozn. K projednání žaloby pro zmatečnost je dle § 235a odst. 1 o.s.ř. příslušný prvostupňový soud, ledaže by
předmětem projednání bylo pouze druhostupňové rozhodnutí, v takovém případě je příslušný k rozhodnutí o žalobě soud
odvolací.
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uplatněný nárok vůbec projednán, natož pak o něm rozhodnuto.257 Z primárního účelu žaloby
pro zmatečnost, kdy tato má sloužit jako prostředek nápravy fatálních procesních pochybení soudu
v rámci občanskosoudního řízení zejména pak nedostatku procesních podmínek, je třeba vnímat její
aplikaci i v rámci směnečného řízení, kdy mám za to, že aplikace žaloby pro zmatečnost je i v rámci
směnečného řízení vysoce žádoucí.
Předně je třeba uvést, že dle klauzule obsažené v § 103 o.s.ř. přihlíží soud ke splnění
procesních podmínek, s výjimkou místní příslušnosti, po celou dobu trvání řízení, a to jak
prvostupňového, tak odvolacího. Mimo zákonný požadavek na kontinuální zkoumání procesních
podmínek po celou dobu řízení se k otázce námitek směřujících na vady procesních podmínek
v rámci směnečného řízení vyslovila nejvyšší rozhodovací praxe, dle níž platí, že: „(..) zásada
koncentrace řízení se nevztahuje pouze na námitky nedostatku podmínek řízení) (..).“ 258 V důsledku
možnosti vtáhnout námitku nedostatku procesních podmínek i do námitkového řízení navzdory
nástupu koncentrace řízení dle § 175 odst. 4 o.s.ř. není dle mého názoru možné identifikovat důvod
pro vyloučení nápravy vadného směnečného rozhodnutí prostřednictvím zmatečnostního řízení.
Přestože je směnečné řízení vystaveno na principu nemožnosti změn skutkového stavu a důkazních
návrhů po stanovené námitkové lhůtě, bylo by v rozporu s úpravou civilního procesu, kdyby nebyla
účastníkům řízení dána možnost napravit taková extrémní procesní pochybení, za nichž je možno
vydat rozhodnutí s konečnou platností determinující osud účastníků směnečného řízení, zejména pak
žalovaného. Tím spíše za situace, kdy kategorie procesních podmínek není otázkou skutkovou, ale
čistě procesní.
Explicitně pak dovozuje judikatura možnost podání žaloby pro zmatečnost proti usnesení,
jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení o odmítnutí námitek žalovaného pro opožděnost,
přičemž její přípustnost je dovozována z § 229 odst. 4 o.s.ř., neboť explicitní odkaz na prvostupňové
usnesení o odmítnutí odvolání nebo dovolání nelze chápat izolovaně a pro účely žaloby pro
zmatečnost se jím rozumí i jiný opravný prostředek srovnatelný s uvedenými, tj. mimo jiné i
námitky proti směnečnému rozkazu.259

257 ŠÍNOVÁ, Renáta. In SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 840.
258 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2000, sp. zn. 32 Cdo 20/2000. Pozn. V daném případě byl namítán
nedostatek podmínky dle § 155 odst. 2 písm. a) o.s.ř., která však podmínku řízení nepředstavuje. Shodně Usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2005, sp. zn. 29 Odo 161/2005.
259 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2014, sp. zn. 29 Cdo 2437/2013.
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9.4

Žaloba na obnovu řízení
Mezi další prostředky nápravy vadných civilních rozhodnutí se řadí vedle žaloby

pro zmatečnost i žaloba na obnovu řízení. Žaloba na obnovu řízení cílí narozdíl od žaloby
pro zmatečnost na zásadní skutková pochybení, resp. vady zjišťování skutkového stavu věci
v původním řízení. Shodně jako v případě žaloby pro zmatečnost zde chybí devolutivní účinek, kdy
o žalobě na obnovu řízení rozhoduje dle § 235a odst. 1 o.s.ř. soud prvostupňový. Pokud jde o
zákonné důvody pro podání žaloby na obnovu řízení, pak je tímto důvodem buď existence nových
skutkových tvrzení, rozhodnutí či důkazů, které nemohly být bez viny účastníka použity v původním
řízení a současně jsou způsobilé zajistit pro účastníka příznivější rozhodnutí, nebo objektivní
nemožnost provést důkaz v původním řízení.260 K takto vymezeným důvodům přistupuje dodatečný
důvod dle § 228 odst. 2 o.s.ř., jímž je skutečnost, že důvody pro obnovu lze vztahovat i na
předpoklady, za nichž byl schválen smír nebo vydán rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro uznání či
platební rozkaz. Platebním rozkazem se pro účely dodatečného důvodu pro obnovu bude z pohledu
systematického výkladu rozumět i směnečný rozkaz.
K otázce rozsahu aplikace žaloby na obnovu řízení ve směnečném řízení se vyslovil
pozitivně Nejvyšší soud tak, že: „Směnečný platební rozkaz lze napadnout žalobou na obnovu
řízení, lze-li důvody obnovy vztahovat na předpoklady, za nichž byl vydán.“ 261 Přestože Nejvyšší
soud vychází z premisy, že žaloba na obnovu je oprávněným prostředkem nápravy, je-li možné
důvody obnovy pojit s předpoklady vydání směnečného rozkazu, domnívám se, že z odůvodnění
této úvahy lze dovodit kladné stanovisko i ve vztahu k samostatné aplikaci důvodu dle § 228 odst. 1
písm. a) o.s.ř. To dovozuji z prohlášení Nejvyššího soudu, dle kterého: „(..) je možné povolit obnovu
řízení z důvodu uvedeného v § 228 odst. 1 písm. a) o. s. ř. jen tehdy, jestliže tu jsou nové skutečnosti,
které navrhovatel obnovy řízení nemohl použít do uplynutí lhůty k podání námitek (např. proto, že o
nich nevěděl) (..).“262 Realizaci obnovy řízení v rozsahu předpokladů pro vydání směnečného
rozkazu shledávám nespornou, nicméně k otázce realizace obnovy řízení na základě hypotézy
dle § 228 odst. 1 písm. a) o.s.ř. považuji za vhodné učinit doplňující úvahu.

260 Srov. § 228 odst. 1 písm. a) a b) o.s.ř.
261 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1227/2008. Pozn. Přestože Nejvyšší soud shledal
v daném případě důvod pro obnovu řízení dle § 228 odst. 1 písm. a) ve spojení s odst. 2 o.s.ř. správným, neshledal
nemožnost žalovaného uplatnit tvrzení o nepředložení originálu směnky žalobcem před vydáním směnečného rozkazu
již v námitkách, neboť žalovaný měl možnost se s obsahem spisu seznámit již po doručení směnečného rozkazu a zjistit,
že soud v době rozhodování směnečným rozkazem prvopis směnky neměl k dispozici.
262 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1227/2008.

90

Z pohledu aplikace důvodu obnovy řízení pro nové skutečnosti, rozhodnutí či důkazy
neuplatnitelné bez viny účastníka v původním řízení pokládám za rozhodnou analýzu rozsahu
procesní obrany žalovaného formou námitek a okamžiku rozhodného pro posouzení jejich
důvodnosti ve světle zákonného vymezení tohoto důvodu obnovy řízení. Dle občanského soudního
řádu pro námitky platí, že žalovaný je v nich povinen uvést vše, co proti směnečnému rozkazu
namítá.263 Současně platí, že rozhodným okamžikem pro posouzení důvodnosti námitek je okamžik
vydání směnečného rozkazu. Žalovaný je tak povinen v námitkách povšechně vymezit
v patnáctidenní lhůtě pro podání námitek všechny skutkové okolnosti, přičemž tyto námitky mohou
mít z hlediska časového svůj základ pouze do okamžiku vydání směnečného rozkazu. Žalovaný je
tak objektivně schopen vymezit pouze ty námitky, které mu jsou ke dni podání námitek známy.
Nedomnívám se, že by měl být užit až natolik restriktivní výklad § 175 odst. 1 o.s.ř., který by
žalovanému ukládal v prekluzivní lhůtě uvést i ty skutečnosti, rozhodnutí a důkazy, jichž si není,
resp. objektivně nemohl být vědom. Proto zásadně nesouhlasím s Chalupou,264 který zastává názor,
že stávající úprava směnečného řízení a institutu obnovy řízení neumožňují žalovanému podat
žalobu na obnovu řízení a v rámci obnoveného řízení efektivně uplatnit nové skutečnosti či důkazy
s odkazem na koncentraci směnečného řízení.
Dle mého názoru není legitimní a ani v souladu s dikcí § 175 o.s.ř., aby žalovaný byl povinen
vymezit námitky, které mu nejsou známy, resp. aby v důsledku objektivní nemožnosti určité
skutkové okolnosti vznést v námitkách, byl konsekvenčně stižen směnečnou koncentrací řízení i ve
vztahu k těmto okolnostem, a do důsledku, aby byl připraven o právo na nápravu vadného
rozhodnutí cestou obnovy řízení. Ve smyslu výše uvedeného shledávám právně souladnou i žalobu
na obnovu řízení pro objektivní nemožnost provést důkaz v původním řízení, neboť nelze přikládat
k tíži žalovaného objektivní skutečnosti, které bránily provedení konkrétního, často zásadního,
důkazního prostředku. Uvedená úvaha se nevztahuje na návrh na obnovu řízení učiněný ze strany
žalobce pro případ negativního rozsudku o námitkách, neboť ten není stižen ani účinkem specifické
směnečné koncentrace řízení dle § 175 odst. 4 o.s.ř.

263 Srov. § 175 odst. 1 o.s.ř.
264 CHALUPA, Radim. Směnka v soudním řízení. Praha: Leges, 2017, s. 236, 237.
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10

Specifika směnečného exekučního titulu v exekučním a insolvenčním řízení

10.1

Vliv změny v osobě oprávněného a povinného po vydání exekučního titulu
Výkon rozhodnutí dle § 256 o.s.ř., resp. exekuční řízení dle § 36 odst. 3 e.ř. lze vést i proti

jiné osobě, než která je v exekučním titulu označena jako povinný, nebo ve prospěch jiné osoby, než
která je označena jako oprávněný, to však za předpokladu, že bylo prokázáno veřejnou listinou, že
na takovou osobu přešla povinnost,265 resp. právo z exekučního titulu. Tímto způsobem může dojít
ke změně v osobě oprávněného nebo povinného, pokud po vydání exekučního titulu, nicméně
současně před zahájením exekučního řízení, došlo k univerzální nebo singulární sukcesi na straně
některého z účastníků, kterým dle exekučního titulu svědčí aktivní nebo pasivní věcná legitimace.266
Otázka změny v osobě označené ve směnečném rozkazu nastanuvší po jeho vydání byla
předmětem přezkumu Nejvyššího i Ústavního soudu s tím, že oba jmenované soudy zastávají zcela
protikladná stanoviska. Nejvyšší soud se kloní k možnosti realizovat postup dle § 36 odst. 3 e.ř.
i v případě, že dojde ke skutečnosti rozhodné pro změnu aktivní či pasivní legitimace v rámci
námitkového řízení, příp. v řízení odvolacím, kdy dovozuje, že: „Je-li exekuce vedena podle
směnečného platebního rozkazu, lze použít postupu podle § 36 odst. 3, 4 exekučního řádu, tedy
nařídit a provést exekuci ve prospěch jiného, než kdo je v exekučním titulu označen jako oprávněný,
i tehdy, když došlo k přechodu vykonávaného práva nebo povinnosti již v průběhu směnečného
řízení po vydání směnečného platebního rozkazu.“267
Oproti tomu Ústavní soud zastává stanovisko, že pro účely postupu dle § 36 odst. 3 e.ř. je
třeba k námitkovému řízení přistupovat jako k řízení odvolacímu v případě prostého nalézacího
řízení, a tedy že: „Došlo-li k převodu práva ještě v době probíhajícího řízení, měla nastat procesní
sukcese v (nalézacím) řízení (§ 107, resp. § 107a o. s. ř.); její nedostatek (nebyla-li v řízení
prosazena) nelze v exekučním řízení nahradit. Z toho plyne, že byl-li titul vydán ve prospěch
původního oprávněného (v nalézacím řízení žalobce), svědčí přiznané právo jen jemu, a sukcese pro
265 Pozn. Z jazykového výkladu § 256 o.s.ř. vyplývá, že by se postup při změně v osobě povinného nebo oprávněného
po vydání exekučního titulu měl týkat pouze přechodu práv a povinností, a nikoli rovněž převodu. Výkladem však bylo
dovozeno, že se jedná jak o přechod, tak o převod práv a povinností. Exekuční řád v § 36 odst. 3 e.ř. pak již kalkuluje
s oběma pojmy. – Srov. KASÍKOVÁ, Martina. In KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2017, s. 203.
266 KASÍKOVÁ, Martina. In KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017,
s. 203.
267 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. 20 Cdo 761/2018. Shodně Usnesení Nejvyššího soudu ze dne
4. 4. 2017, sp. zn. 20 Cdo 475/2017 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2000, sp. zn. 21 Cdo 2125/99.
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potřeby exekučního řízení se neuplatní.“ 268 Pro upřesnění uvádím, že Nejvyšší soud zastává výše
citovaný právní názor konstantně bez ohledu na existenci dříve vyhlášeného nálezu Ústavního
soudu.
Přestože nedovozuji, že by námitkové řízení bylo svou povahou natolik srovnatelné
s odvolacím nalézacím řízením, vzhledem k možnosti regulace záležitosti procesního nástupnictví
dle § 107a o.s.ř. i v námitkovém, jakož i odvolacím řízení,269 se spíše kloním k názoru Ústavního
soudu o vyloučení aplikace § 36 odst. 3 e.ř., resp. § 256 o.s.ř., neboť neshledávám legitimní důvod,
proč by na rozdíl od nalézacího řízení měla být oprávněnému ze směnečného rozkazu dána možnost
postupovat dle § 36 odst. 3 e.ř. v exekučním řízení, když měl možnost navrhovat postup
dle § 107a o.s.ř. již ve směnečném řízení.
Pro úplnost dodávám, že v případě, že ke skutečnosti rozhodné pro určení aktivní či pasivní
legitimace dojde již v řízení o vydání směnečného rozkazu, tj. před jeho vydáním, není sporu
o vyloučení postupu prostřednictvím změny v osobě účastníka až v exekučním řízení, neboť
v takovém případě jde o zpochybnění exekučního titulu z pohledu aktivní či pasivní legitimace, a
tato otázka nemůže být předmětem přezkumu až ve vykonávacím řízení.270
10.2

Předložení prvopisu směnky k přihlášce pohledávky věřitelem
S právní úpravou směnečného řízení do jisté míry souvisí i otázka kvalitativního požadavku

kladeného na žalobce při uplatnění vykonatelné směnečné pohledávky v rámci insolvenčního řízení
žalovaného. Obecně platí, že věřitel je povinen v rámci přihlášky pohledávky do insolvenčního
řízení v souladu s 174 odst. 2 insolvenčního zákona mimo obecné náležitosti uvést rovněž důvod
vzniku a výši přihlašované pohledávky.271 Důvodem vzniku pohledávky se rozumí hmotněprávní
skutečnost zakládající přihlašovanou pohledávku.272 Současně je v případě vykonatelné pohledávky
268 Nález Ústavního soudu ze dne 21. 8. 2014, sp. zn. III. ÚS 2889/12. Pozn. Ústavní soud ohledně povahy
námitkového řízení uvádí, že: „I v případě směnečného platebního rozkazu je situace podaných námitek se standardním
opravným prostředkem očividně srovnatelná: řízení, byť se specifickým obsahem a důsledky, běží dál až do rozhodnutí o
námitkách (s výjimkou zpětvzetí námitek, resp. námitek opožděných), včetně rozhodnutí o zastavení námitkového řízení.“
269 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 10. 2003, sp. zn. 29 Odo 454/2003. Rovněž Usnesení Nejvyššího soudu ze dne
26. 11. 2008, sp. zn. 29 Cdo 4226/2008.
270 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. 20 Cdo 761/2018. Přiměřeně Usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 25. 10. 2002, sp. zn. 20 Cdo 554/2002 a Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. 20 Cdo 742/2013.
271 Pozn. S účinností do 1. 7. 2017 byly náležitosti přihlášky pohledávky blíže konkretizovány vyhláškou Ministerstva
spravedlnosti č. 311/2017 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení
insolvenčního zákona.
272 TARANDA, Petr. In HÁSOVÁ, Jiřina a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s.
721.
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věřitel povinen v přihlášce dle odst. 4 téhož ustanovení uvést i skutečnosti, na nichž je vykonatelnost
založena. Pro účely splnění této povinnosti bude postačovat, že exekuční titul přiložený k přihlášce
bude opatřen doložkou vykonatelnosti.273
Problematickou otázku v případě uplatnění vykonatelné směnečné pohledávky přiznané
věřiteli směnečným rozkazem představuje povinnost věřitele předložit spolu s vykonatelným
směnečným rozkazem rovněž prvopis směnky. Rozhodovací praxe insolvenčních soudů zastává
stanovisko, že: „(..) věřitel vykonatelné pohledávky dokládá její existenci zásadně jen pravomocným
rozhodnutím příslušného orgánu, jímž mu byla přihlašovaná pohledávka přiznána. Stejně tomu je
i v případě vykonatelných směnečných pohledávek.“274 Jediným případem, kdy Nejvyšší soud
shledává požadavek na předložení originálu směnky v insolvenčním řízení, důvodným, je situace,
kdy insolvenční správce popírá pravost nebo výši vykonatelné směnečné pohledávky v mezích
§ 199 odst. 2 InsZ. Nastíněný výklad Nejvyššího soudu hodnotím souhlasně, kdy se domnívám, že
ani argumentem specifické povahy směnky jako dokonalého a abstraktního cenného papíru nelze
dospět k závěru o potřebě předložit prvopis směnky k přihlášce, za předpokladu, že směnka již byla
předmětem přezkumu soudu ve směnečném řízení a na jejím základě byl žalobci směnečný nárok
přiznán.
Pro doplnění pokládám za vhodné uvést i postup pro případ, že věřitel přihláškou
v insolvenčním řízení uplatňuje směnečný nárok, který mu dosud vykonatelným směnečným
rozkazem přiznán nebyl, a to z důvodu, že směnečnou pohledávku dosud soudně neuplatnil, nebo
protože již zahájené směnečné řízení dosud neskončilo. V takovém případě platí, že nepředložení
prvopisu směnky, ale prosté kopie, k přihlášce směnečné pohledávky není důvodem pro odmítnutí
přihlášky, neboť se nejedná o vadu, která by jako taková bránila přezkumu přihlášené pohledávky. 275
Současně dle rozhodovací praxe platí, že nepředložení prvopisu směnky do doby konání
přezkumného jednání je důvodem, pro nějž by měl insolvenční správce pohledávku popřít, neboť
není osvědčena existence směnky, ani skutečná osoba majitele směnky. Pokud nebude prvopis
směnky předložen ani v rámci následného incidenčního sporu o určení pravosti směnečné
pohledávky, bude to představovat důvod pro neúspěch věřitele v tomto sporu. Jedinou výjimku pak
273 TARANDA, Petr. In HÁSOVÁ, Jiřina a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s.
722.
274 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2017, sp. zn. 29 ICdo 99/2015. Přiměřeně Rozsudek Nejvyššího soudu
ze dne 18. 7. 2013, sp. zn. 29 ICdo 7/2013.
275 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 3. 2011, č.j. 2 VSPH 1135/2010-P1-9. Pozn. V posuzovaném případě
byla situace specifická v tom ohledu, že prvopis směnky byl uložen u soudu jako důkaz v řízení o směnečném nároku.
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představuje toliko skutečnost, že směnka je již uložena v soudní úschově v rámci probíhajícího
směnečného řízení.276 Tento závěr je odůvodněn analogickým odkazem na potřebu předložit originál
směnky ve směnečném řízení, resp. v řízení nalézacím. Předestřené zdůvodnění nepovažuji za zcela
případné, kdy při uplatnění směnky v klasickém nalézacím řízení není kladen zákonný požadavek na
předložení prvopisu, tak tomu je výlučně v řízení směnečném. Domnívám se však, že vzhledem
k povaze směnky, do níž je směnečný závazek přímo vtělen, by bylo vhodné začlenění tohoto
požadavku do procesní úpravy zvážit. Bez ohledu na to však předložení prvopisu směnky pro účely
přezkumu přihlášené nevykonatelné směnečné pohledávky považuji za nad míru vhodné, především
z pohledu důkazní síly žalobce v potenciálním incidenčním sporu.

276 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 1. 2017, sp. zn. 101 VSPH 126/2016.
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11

Návrh na změnu právní úpravy směnečného rozkazního řízení

11.1

Návrh úpravy v civilním řádu soudním
V souvislosti s komplexní rekodifikací právní úpravy civilního procesu byl v roce 2017

ze strany Ministerstva spravedlnosti zveřejněn věcný záměr civilního řádu soudního. Ten si dává
za úkol zpřehlednit dosud značně nepřehlednou, až zmatečnou, úpravu občanského soudního řízení,
kterou není možné dle autorů věcného záměru c.ř.s. formou novelizací o.s.ř. zkulturnit natolik, aby
do budoucna reflektovala zásadní soudobé společenské a ekonomické aspekty. Z pohledu
směnečného řízení si věcný záměr c.ř.s. klade za cíl přiblížit jeho regulaci právní úpravě rakouského
z.p.o., v jehož intencích byl upraven civilní proces do roku 1950 i na českém území.277
Návrh úpravy směnečného řízení, jak je vymezen v bodě 408. až 413. věcného záměru c.ř.s.,
při prvotní analýze působí dojmem doslovného převzetí stávající právní úpravy dle o.s.ř. Opak je
však pravdou, kdy drobné textové úpravy řízení o vydání směnečného rozkazu mohou mít pro
případ přijetí této procesní normy zákonodárcem v nezměněné podobě zásadní vliv na změnu
směnečného řízení, tak jak ho známe.
Podstatnou změnou je, pokud se tedy nejedná o pouhou inkonsekventnost autorů záměru,
explicitní vymezení směnečné koncentrace řízení, kdy dle věcného záměru c.ř.s. není na žalovaného
kladen výslovný požadavek na odůvodnění námitek limitované lhůtou pro jejich podání. Současně
pak není dle záměru nedostatek odůvodnění námitek sankcionován jejich odmítnutím. Na tuto
překotnou změnu pojetí směnečného řízení lze dle mého názoru nahlížet jak pozitivně, tak
negativně. Pozitivně tento návrh vnímám z pohledu žalovaného, kdy žalovaní již nebudou zatíženi
nekompromisním požadavkem na akurátní odůvodnění námitek a do důsledku stíháni přísnou
koncentrací řízení. Za negativní konsekvenci navrhované úpravy směnečného řízení považuji
rezignaci autorů záměru na zachování samotné podstaty směnečného řízení vyznačujícího se
rychlostí a striktním přístupem vůči žalovanému jako směnečnému dlužníkovi, kdy nebýt námitek
jako zvláštního druhu obrany proti směnečnému rozkazu, stírají se rozdíly mezi klasickým
rozkazním řízením a směnečným řízením ve znění věcného záměru natolik, že jako jediná
pozůstalost přetrvává požadavek na předložení prvopisu směnky.

277 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. Věcný záměr civilního řádu soudního. crs.justice.cz [online]. 2017
[cit. 28. 3. 2021]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/uvod/
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Závěr
Vzhledem k výše uvedené analýze statusu směnečného řízení pokládám za nezbytné předně
uvést, že směnečné řízení je v mnohých ohledech natolik specifické, že nemohu považovat
za přijatelná jakákoli připodobnění směnečného rozkazního řízení ke klasickému nalézacímu řízení,
a to, ač směnečné řízení shodně jako řízení nalézací má svůj původ v občanském soudním řádu.
V návaznosti na analýzu značně široké rozhodovací praxe, nejen obecných soudů včetně soudu
Nejvyššího, ale rovněž soudu Ústavního, rovněž nelze mluvit o upozadění či praktické
nevyužitelnosti směnečného řízení při uplatňování směnečných nároků.
V této souvislosti považuji za potřebné zmínit, že směnečné řízení neztrácí v průběhu času
na svém významu a je stále velice aktuálním právním tématem a životaschopným procesním
nástrojem, což evidentně vyplývá i ze statistiky Ministerstva spravedlnosti, resp. ze sumáře výkazů
krajských soudů o pohybu agendy rejstříku Cm, 278,279 do nějž směnečné spory spadají. Ze statistiky
vyplývá, že minimálně za poslední tři roky tvoří návrh na vydání směnečného platebního rozkazu
konstantně přibližně pětinu celkového nového nápadu v rejstříku Cm za rok, tj. jedná se zhruba o tři
až půl pátého tisíce návrhů ročně. Nutno podotknout, že do rejstříku Cm jsou zařazeny všechny
návrhy adresované krajským soudům jako soudům prvostupňovým ve smyslu věcné příslušnosti
dle § 9 odst. 2 občanského soudního řádu. Z celkového ročního nápadu krajských soudů pak
k vydání směnečného platebního rozkazu dojde ve zhruba 80-90 % případů. Je tak dle mého názoru
lichá jakákoliv disputace o potenciální nevyužitelnosti směnečného řízení v praxi, kdy minimálně
pětina z celkového počtu žalobců dobrovolně podřídí uplatnění svého směnečného nároku režimu
směnečného rozkazního řízení.
Pokud jde o závěry samotné analýzy statusu směnečného řízení, a postavení a aplikace
jednotlivých procesních institutů v jeho intencích, je třeba konstatovat, že lze identifikovat tři
zásadní činitele, které zavdávají příčinu a odůvodňují závěr ve vztahu k tomu kterému institutu.
Mezi tyto činitele řadím rozhodný okamžik pro vydání směnečného platebního rozkazu, povahu
námitkového řízení ve spojení s předpoklady konkrétního procesního institutu a v neposlední řadě
přísnou koncentraci směnečného řízení.
278 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. Výkaz (MS) – 139 – Výkaz o pohybu agendy rejstříku Cm, Záložka Sumář
výkazů. Statistika a výkaznictví. cslav.justice.cz [online]. 2021 [cit. 28. 3. 2021]. Dostupné z:
https://cslav.justice.cz/InfoData/vykazy-soudu-a-statnich-zastupitelstvi.html
279 Pozn. Dříve se jednalo o agendu speciálního rejstříku Sm, který byl již zrušen.
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Zásadní roli sehrává zejména vymezení rozhodného okamžiku pro vydání směnečného
platebního rozkazu, resp. pro posouzení důvodnosti námitek, jímž je okamžik vydání rozkazu. Tato
konstrukce fixace rozhodného okamžiku k okamžiku vydání směnečného rozkazu jako meritorního
rozhodnutí je v civilním procesu zcela ojedinělá. Prakticky totiž dochází k zafixování rozhodného
stavu k okamžiku před samotným vstupem žalovaného do řízení a do důsledku před samotným
věcným projednáním nároku. Od tohoto schématu se pak odvíjí zejména realizace změn na straně
účastníka řízení v podobě záměny a přistoupení, změny návrhu, námitky započtení a vzájemného
návrhu. Vyloučení aplikace dispozičních institutů ze strany žalobce považuji s odstupem za jistou
kompenzaci pro žalovaného, který je na rozdíl od žalobce stíhán následky uplynutí přísné
koncentrační lhůty.
Druhým zásadním determinantem vedoucím k závěru o použitelnosti toho kterého
procesního institutu ve směnečném řízení je povaha námitkového řízení, jako řízení vymezeného
striktně vzato pouze rozsahem žalovaným podaných námitek, ve spojení s předpoklady užití
vybraného obecného procesního institutu, tak tomu je zejména v případě rozhodování formou
rozsudku pro zmeškání a rozsudku pro uznání, kdy vymezení předmětu námitkového řízení koliduje
s předmětem, který může být podkladem pro oba zmíněné rozsudky.
Svou pozornost si rozhodně zaslouží specifická koncentrace směnečného řízení omezující
žalovaného platně tvrdit rozhodné skutečnosti a navrhovat důkazy po uplynutí prekluzivní
patnáctidenní lhůty a rovněž v možnosti uplatňovat většinu námitek po tomto okamžiku.
Koncentrace řízení vůči žalovanému je pak způsobilá ovlivnit zejména další průběh řízení o
opravných prostředcích, kdy některá, jako dovolání či žaloba pro zmatečnost, jsou prostupná i pro
směnečné řízení bez dalšího, zatímco jiná s jistým omezením, jako odvolání, nebo žaloba na obnovu
řízení.
Z pohledu dokazování pak považuji za významný posun odklon obecných soudů od
odvození rozložení důkazního břemene od povahy směnečného řízení, neboť forma soudního řízení
nemůže být v žádném případě způsobilá ovlivnit rozložení důkazního břemene. Tak nelze
jednostranně zatěžovat důkazním břemenem pouze žalovaného, ale oba účastníky dle obsahu
hmotněprávní normy. Opačný přístup by dle mého vedl do důsledku k vyloučení hypotéz
směnečného práva z právní úpravy.
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Zbytkovou kategorii pak tvoří instituty, které jsou v zásadě bez dalšího aplikovatelné i
v rámci směnečného řízení, kdy tímto důvodem bude zejména kombinace dvou výše uvedených
determinantů směnečného řízení, tedy okamžikem rozhodným pro rozhodování ve směnečném
řízení a povahou námitkového řízení. Tak bude v rámci směnečného řízení realizovatelné procesní
nástupnictví dle § 107a o.s.ř., zpětvzetí návrhu, vydání předběžného opatření či uzavření smíru.
Nutno dodat, že směnečné řízení má značný přesah i do exekučního a insolvenčního řízení,
kdy stigma směnečného platebního rozkazu je způsobilé ovlivnit i tuto část civilního procesu
bezprostředně navazující na směnečné řízení.
Závěrem se cítím být vázána vymezit se k věcnému návrhu civilního řádu soudního, který
značným způsobem modifikuje stávající právní úpravu směnečného řízení. Tak primárně považuji
za velice nešťastný počin vyloučení koncentrace směnečného řízení a s tím související eliminaci
požadavku na řádné a včasné odůvodnění námitek žalovaného. Přestože jsem si vědoma tvrdostí
právní úpravy směnečného řízení, je současně potřebné si uvědomit, že směnka vždy byla primárně
nástrojem užívaným v podnikatelských vztazích. Většinově tak byla využívána ze strany
podnikatelů jako osob podstupujících dobrovolně za účelem zisku určité riziko. Současně si troufám
tvrdit, že v podnikatelských kruzích lze mluvit i o určité míře znalosti směnečných poměrů a
tvrdosti úpravy směnečného práva, jakož o mnohých zkušenostech v obchodních vztazích. Je
zřejmé, že spolu se vstupem spotřebitelů do směnečných vztahů, je více než žádoucí prahnout po
novelizaci oblasti směnečného práva, která je sama o sobě oblastí formalizovanou, striktní až často
nekompromisní. Je však opravdu tím správným přístupem potlačování osvědčených a fungujících
mechanismů směnečného řízení, stíráním rozdílů mezi směnečným řízením a řízením nalézacím a
do důsledku potlačení původního smyslu směnečného řízení, jímž má být dynamika soudního
vymáhání směnečných dluhů vedená právě dynamičností podnikatelského sektoru? Osobně se
domnívám, že nikoli, a odvažuji se tvrdit, že mnohem elegantnějším řešením než popření či úplná
eliminace úpravy směnečného řízení, je úvaha o vyloučení vstupu spotřebitele do směnečného
řízení, ba dokonce možná do směnečných vztahů, kteréžto mají dle mého názoru zůstat vyhrazeny
pouze pro ty, kteří v tom umí chodit, tedy pro podnikatele.
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Status a specifika směnečného rozkazního řízení
Abstrakt
Rigorózní práce se zabývá směnečným rozkazním řízením, jako specifickým druhem
občanskosoudního řízení, vedeném při uplatňování směnečného nároku majitelem směnky.
První kapitola obsahuje vymezení povahy a účelu směnečného rozkazního řízení. Druhá
kapitola vymezuje dvě z obecných podmínek řízení, a to pravomoc a příslušnost, a dále předpoklady
pro vydání směnečného platebního rozkazu. Ve třetí kapitole je obsaženo vymezení věcné
legitimace a specifického společenství účastníků směnečného vztahu následováno dispozičními
oprávněními žalobce při změně v osobě účastníka řízení. Čtvrtá kapitola se zabývá dispozičními
oprávněními žalobce ve vztahu k předmětu řízení a vymezením rozhodného okamžiku pro vydání
směnečného platebního rozkazu. Pátá a šestá kapitola obsahují dva instituty specifické pro směnečné
rozkazní řízení, a to námitky jako zvláštní opravný prostředek proti vydanému směnečnému
platebnímu rozkazu a koncentraci řízení. Mimo jiné je zde zmínka i o námitce započtení a
vzájemném návrhu ve směnečném rozkazním řízení. Sedmá kapitola se pak zabývá otázkou
rozložení důkazního břemene v případě prokazování pravosti podpisu na směnce a u oprávnění
vyplnit blankosměnku. Osmá kapitola se zabývá použitelností dalších způsobů rozhodnutí ve
směnečném rozkazním řízení, konkrétně předběžným opatřením, smírem, rozsudkem pro zmeškání
a rozsudkem pro uznání. Na další způsoby rozhodnutí navazuje kapitola devátá, která vymezuje
druhy opravných prostředků ve směnečném rozkazním řízení. Desátá kapitola pak obsahuje odkaz
na důsledky vydání směnečného platebního rozkazu v exekučním a insolvenčním řízení. Závěrem je
v poslední kapitole učiněn vhled do návrhu nového kodexu civilního procesu.
Cílem rigorózní práce je vymezit postavení směnečného rozkazního řízení v civilním procesu
a dále analyzovat použitelnost jednotlivých procesních institutů ve směnečném rozkazním řízení
a poukázat na specifika při vymáhání směnečného nároku, a to ve světle dosavadních názorů
odborné veřejnosti a zejména rozsáhlé judikatury vyšších i nižších soudů.

Klíčová slova: směnečné rozkazní řízení, směnka, směnečný platební rozkaz.
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The Status and Particularities of a Bill of Exchange Proceeding
Abstract
The thesis deals with a bill of exchange proceedings as a specific kind of civil procedure.
This specific kind of proceedings is used for making a claim to a bill of exchange by its owner.
The first chapter contains a definition of the character and purpose of the bill of exchange
proceedings. The second chapter defines one of the general conditions of the procedure –
jurisdiction. The second part of this chapter defines the preconditions for issuing a specific kind of
judgement in the bill of exchange proceedings, the order for payment. The third chapter contains a
definition of standing and a specific group of litigants in the bill of exchange relation followed by
the party dispositions of the claimants for changes in the party to the proceedings. The fourth
chapter deals with the party dispositions of the claimants for changes in the object of the
proceedings. This chapter also includes the determination of the relevant point in time for issuing
the order for payment in a bill of exchange proceedings. The fifth and sixth chapters contain two
specific components of the bill of exchange proceedings, namely special kind of appeal known as
objections and the concentration of proceedings. There are also mentioned the objection to set-off
against the bill of exchange claim and a counterclaim in the bill of exchange proceedings in these
chapters. The seventh chapter deals with the allocation of the burden of proof in the case of proving
the authenticity of the signature on the bill of exchange and the right to fill in the blank bill of
exchange. The eighth chapter deals with the usage of other forms of decisions in the bill of exchange
proceedings. The next chapter is chapter nine, which defines the types of appeals in the bill of
exchange proceedings. The tenth chapter of the thesis is dedicated to point out the consequences of
issuing the order for payment in the bill of exchange proceedings in enforcement and bankruptcy
procedures. Finally, the last chapter provides insight into the draft of the new Civil Procedure Code
in the Czech Republic.
The role of the thesis is to define the status of the bill of exchange proceedings in civil
procedure and its specific features. The further role of the thesis is to examine the applicability
of procedural instruments in the bill of exchange proceedings and point out the particularities
of making a claim to bill of exchange and enforcing this claim, pursuant to the current opinions
of the bill of exchange experts and especially abundant case law.
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