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Úvod 

Již v prvním ročníku mého studia po počátečním kontaktu s advokátní praxí, se pro mně 

občanské právo procesní stalo jedním z oblíbených segmentů našeho právního řádu. Rozsudky pro 

uznání, současně s rozsudky pro zmeškání poté v oblasti mého zájmu zaujaly velice specifické 

postavení, neboť s nimi jsem se právě jakožto student, právní asistent sbírající své prvotní 

zkušenosti v advokátní sféře, u soudních jednání setkával nejčastěji. I přes svou simplicitu a na 

první pohled až banalitu mě tyto právní instituty do jisté míry fascinovaly, přes jejich velice 

strohou úpravu se totiž jedná o instituty velice komplexního charakteru, kdy i v podstatě jen 

pojednání o samotné fikci uznání může být samostatným tématem pro odbornou vědeckou práci.  

Má diplomová práce se zabývá nejenom uznáním nároku, ale také jeho vzdáním se. Pokud 

se totiž chceme zabývat alespoň hrubou deskripcí institutu uznání, nelze tohoto 

„polozapomenutého sourozence“, vzdání se procesního nároku, vynechat. Jedná se totiž o velmi 

opomíjený institut, nejen v rámci odborné literatury, kde se mu věnuje naprosté minimum prostoru, 

ale taktéž z důvodu dlouholeté absence jeho přímé úpravy mám za to, že velká část právnické obce 

nemá o existenci tohoto příbuzného institutu ani tušení. I přes to, že se nejedná o institut v praxi 

hojně užívaný, především pokud bychom to srovnali s frekvencí užívání uznání procesního nároku, 

byla by však škoda, kdybychom na tento institut zcela zapomněli a veškerou pozornost věnovali 

právě a jen uznání procesního nároku.  

Práce je koncipována především jako relativně komplexní sumarizace obou výše 

zmíněných institutů, kdy je pozornost ve značené části věnována jakémusi ohlédnutí se zpět za 

jejich vývojem na našem území od dob civilního řádu soudního. Největší pozornost je poté 

věnována judikaturním závěrům, zejména s ohledem na to, že jakkoliv můžeme z teoretického 

hlediska shledat v judikatuře nejvyšších instancí nepřesnosti, rozpory či dokonce z našeho pohledu 

chybná stanoviska, v rámci praxe jsou nám tímto obrazně nastaveny reálně závazné mantinely, dle 

kterých se poté praxe řídí, a to i když nám tyto závěry mohou připadat jakkoli kontroverzní 

a nesouhlasíme s nimi. Příkladem může být opakované posouzení totožné otázky Nejvyšším 

soudem, kdy soud dospěje k odlišnému závěru i přes to, že se předchozím závěrem praxe do této 

chvíle řídila, jedná se také často i o nesoulady v rozhodovaní mezi jednotlivými senáty uvnitř jedné 

instance. 

Aktuálnost práce shledávám s ohledem na výše uvedené především v plánované 

rekodifikaci civilního řízení. Byť se poslední měsíce může zdát, že odborné debaty ohledně 

věcného záměru civilního řádu soudního poměrně utichají, jedná se přesto o stále aktuální téma, 

kdy současný, mnohokrát „poslepovaný“ občanský soudní řád již monoho let přesluhuje 
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a výhledově je širší rekodifikace nevyhnutelná. V ideálním případě tato práce posouží jako vhodné 

shrnutí současného přístupu, jakožto odrazové plochy dalšího vývoje, pro debaty na toto téma.  

 Práce je členěna do třech základních kapitol. První kapitola poskytuje základní teoretická 

východiska a definice, ze kterých práce následně vychází. Zabývá se dále především odlišením od 

podobných institutů a povahou procesního nároku. Druhá kapitola poté poskytuje stručný 

historický exkurz do předchozích úprav a jejich ideových východisek pro lepší pochopení dobové 

úpravy. Prvním kodexem, který je zde podrobněji rozebrán je pak civilní řád soudní, který poeticky 

celý výklad o vývoji uznání a vzdání se procesního nároku začíná i končí. Třetí kapitola poté činí 

jádro celé práce a zabývá se současnou úpravou v občanském soudním řádu. Počátek třetí kapitola 

se věnuje tradičnímu uznání, kontroverzním fikcím uznání zavedenými občanským soudním 

řádem. Následuje institut vzdání se a kapitola je poté zakončena stručným pohledem na věcný 

záměr civilního řádu soudního.  
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1. Teoretický úvod 

1.1. Procesní nárok 

Pojem procesního nároku je stěžejním pojmem celé práce, neboť právě on tvoří předmět 

institutů uznání nebo vzdání se. Jedná se o relativně moderní pojem, který vyvstal až v souvislosti 

s vydělením občanského práva procesního z občanského práva hmotného. Dříve se hovořilo, 

s ohledem na Savignyho koncepci, o subjektivním hmotném právu, které se v důsledku porušení 

nebo ohrožení přetvořilo na materiální žalobní právo.1 Takový nárok pak existoval zcela nezávisle 

na procesu, a dokonce i mimo něj. Prof. Macur vymezuje pojem procesního nároku poměrně 

lapidárně jako předmět sporu.2 Jak ale však na druhou stranu sám prof. Macur a další právní 

teoretici uvádí, nejedná se v žádném případě o snadné vymezení, ve kterém panuje shoda.3  

Procesní nárok lze dělit na základ a předmět. Předmět procesního nároku představuje 

žalobní nárok, který je vymezen žalobním petitem a základ procesního nároku představuje 

skutkové odůvodnění takového žalobního nároku.4 Zjednodušeně řečeno na příkladu u žaloby na 

plnění, předmětem sporu (neboli procesním nárokem) je zaplacení konkrétní částky z určitého 

titulu, předmět procesního nároku pak tvoří požadavek žalobce na zaplacení určité částky 

a skutková tvrzení, které odůvodňují oprávněnost nároku tvoří základ procesního nároku. 

Procesní nárok je dále nutné odlišovat od nároku hmotněprávního. Jak uvádí prof. Macur: 

„Existenci materiálního nároku pouze tvrdí příslušná procesní strana, avšak teprve provedené 

dokazování a výsledek řízení ukáže, zda sporný hmotněprávní nárok skutečně existuje či neexistuje. 

Pokud soud existenci materiálního nároku nebude v konečně fázi procesu považovat za 

dokázanou, neznamená to, že dané řízení nemělo svůj předmět.“5 

Jak ale bylo naznačeno již v úvodu, otázka procesního a hmotněprávního nároku pak svou 

podstatou zasahuje do samotného rozlišení práva hmotného a procesního, které se sice navzájem 

doplňují a překrývají, ale zároveň je nutné je navzájem odlišovat jako svébytné na sobě ve své 

podstatě nezávislé systémy. Jak je navíc v dalších kapitolách blíže rozvedeno, soudní rozhodnutí 

může přiznat i procesní nárok, který se o hmotněprávní nárok neopírá.  

 

 
1 MACUR, Josef. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 

ISBN 80-210-0810-5, str. 80. 
2 MACUR, Josef. Lze posuzovat procesní jednání stran podle ustanovení hmotného práva o vadách právních úkonů?. 

Právní rozhledy. 1995, č. 11, str. 440-443. 
3 MACUR, Josef. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 

ISBN 80-210-0810-5, str. 80 nebo LAVICKÝ, Petr. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 

ISBN 978-80-210-7601-3, str. 40 
4 LAVICKÝ, Petr. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7601-3, str. 41 

nebo Nález Ústavního soudu ze dne 27.3.2018, sp.zn. III.ÚS 2551/16. 
5 MACUR, Josef. Lze posuzovat procesní jednání stran podle ustanovení hmotného práva o vadách právních úkonů?. 

Právní rozhledy. 1995, č. 11, str. 440-443. 
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1.2. Uznání a vzdání se procesního nároku 

Civilní proces lze definovat různě, obecně lze však říci, že jde o určitý postup, který 

směřuje k ochraně soukromoprávních zájmů, tedy zájmů, se kterými mohou subjekty zpravidla 

volně disponovat.6 Přesto je však nutné důsledně odlišovat civilní řízení sporná a řízení nesporná, 

neboť ačkoliv oba typy směřují k ochraně poměrů soukromoprávní povahy, možnost dispozice 

s těmito právy, a tedy uplatnění institutů uznání a vzdání se nároků, je značně odlišná.  

Řízení sporná jsou vystavěna na zásadě dispoziční, zatímco řízení nesporná na zásadě 

oficiality. Zjednodušeně lze říci, že zásada dispoziční znamená, že procesní strany jsou pány sporu 

a soud stojí mezi nimi jako nezávislý arbitr, který řízení usměrňuje. Naproti tomu při zásadě 

oficiality je dispozice stran s řízením značně omezena. Možnost disponovat s procesním nárokem 

se tedy uplatní především v řízení sporném.  

Rozsudek soudu by měl zásadně odpovídat materiální realitě.7 Procesní právo podporuje 

a doplňuje právo hmotné a pomineme-li rozsudky konstitutivní, pouze nalézá právo již existující, 

opírající se o hmotněprávní podklad. Nemá-li žaloba oporu v hmotném právu, měla by být 

zamítnuta. Avšak v civilním procesu se uplatňuje vždy určitá směs materiální a formální pravdy, 

v řízení sporném se především velmi silně projevuje zásada formální pravdy, zatímco v řízení 

nesporném zásada materiální pravdy, ačkoliv v obou lze nalézt i znaky opačné. Není tedy nutně 

na újmu právu na spravedlivý proces, neodpovídá-li rozsudek materiální pravdě. K takovému 

prolomení dochází například právě v institutech uznání a vzdání se procesního nároku.  

V této souvislosti je nutné nejprve definovat samotný procesní úkon, ten lze definovat jako 

„projev vůle stran civilního řízení, jež směřuje k založení, změně nebo zániku civilněprocesního 

vztahu“.8 Od právního jednání se odlišuje především svou veřejnoprávní povahou. 

Uznání procesního nároku pak můžeme obecně definovat jako jednostranný dispozitivní9 

procesní úkon žalovaného vůči soudu, kterým vyjadřuje svůj souhlas s oprávněností proti němu 

uplatňovaného nároku, neboli jinými slovy, formálně v řízení uznává svou povinnost vůči žalobci 

a ztotožňuje se s žalobou.10  

 
6 SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ a Klára HAMUĽÁKOVÁ. Civilní proces: obecná část a sporné řízení. V 

Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-279-3, str. 1-2.  
7 OTT, Emil, SPÁČIL, Jiří, ed. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 

ISBN 978-80-7357-896-1, díl I. str. 306-307: „Z hlediska materiálního řízení sporu přísluší předsedovi senátu péče, 

aby projednána byla záležitost sporná na soud vznesená co nejúplněji a všestranně (§ 180. III, „erschöpfende 

Erörterung“), neboť plným právem uznává se, že první podmínkou spravedlivého výroku soudcova jest bezpečný a 

pravdivý podklad skutkový ve sporu.“. 
8 DVOŘÁK, Bohumil. Procesní úkony stran řízení. Právní rozhledy. 2018, č. 3. Str. 84-90. 
9 Jedná se o právo stran, proto dispozitivní úkony. srov. HORA, Václav. Československé civilní právo procesní. Praha: 

Wolters Kluwer, 2010. Klasická právnická díla (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-540-3, díl II., str. 115. 
10 SEDLÁČEK, Miroslav. Rozsudek pro uznání ve světle judikatury. Právní rozhledy. 2019, č. 7. Str. 13. 
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Vzdání se procesního nároku naproti tomu jako jednostranný dispozitivní procesní úkon 

žalobce vůči soudu, kterým se žalobce svého nároku, který uplatnil žalobou vůči žalovanému, 

zcela nebo zčásti, zříká, resp. vzdává.11 V případě vzdání se procesního nároku je pak 

bezpředmětné, zda-li nárok žalobce byl oprávněný či nikoliv.  

Jak uvádí prof. Macur „uznání nároku se nevztahuje přímo na hmotněprávní nárok, ale 

vztahuje se výlučně na předmět sporu. Ukončení sporu, které je cílem uznání nároku, se může týkat 

jen předmětu procesu, tedy nároku procesního, nikoliv hmotného“.12 Obdobně shrnuje i Dvořák 

k dotčenému problému, „soudní rozhodnutí nemůže přivodit změnu hmotněprávního stavu ani 

v případě, že je s ním v rozporu“.13 

Při rozsudku pro uznání soud vůbec nezkoumá oprávněnost žalovaného nároku a může 

tedy přisoudit i nárok neexistující, neopírající se o žádný hmotněprávní základ. Prof. Hora k tomu 

uvádí: 

„Uznání toto, vztahujíc se přímo na nárok žalobcův, odnímá soudu právo i povinnost, aby 

zkoumal důvodnost nároku žalobcova, a má za následek, že soud k návrhu žalobcovu odsoudí 

žalovaného na základě uznání jeho a jen na základě něho. 

… 

Povinnost stran k pravdě zde neplatí, stejně jako zde neplatí povinnost soudu působiti ku 

zjištění pravdy. To je odůvodněno tím, že jde v civilním sporu jen o práva stran, podléhající zcela 

a výlučně jejich disposici. Tím se liší právě uznání jakožto dispoziční úkon procesní od doznání 

skutečností žalobcem uváděných; neboť toto doznání nesprošťuje soud povinnosti prozkoumati 

a zodpověděti otázku, jestli tyto žalovaným doznané skutečnosti nárok žalobcův také 

odůvodňují.“14 

Obdobně i prof. Ott: 

„Avšak také nárok v skutku neexistující, ale rozsudkem uznaný následkem zmeškání nebo 

podrobení se žalovaného, stane se nezvratným; v tom smyslu platí slovo Ulpianovo (fr. 3 § 11 D. 

15, 1); judicio contrahitur (§§ 396, 395).“15  

Avšak i tento nesoulad má své limity, jak bude podrobně rozebráno v dalších kapitolách. 

 
11 LAVICKÝ, Petr. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7601-3, str. 51.  
12 MACUR, Josef. Lze posuzovat procesní jednání stran podle ustanovení hmotného práva o vadách právních úkonů?. 

Právní rozhledy. 1995, č. 11, str. 440-443. 
13 DVOŘÁK, Bohumil. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie. V Praze: C.H. Beck, 2008. 

Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-095-9, str. 20. 
14 OTT, Emil, SPÁČIL, Jiří, ed. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 

ISBN 978-80-7357-896-1, díl II., str. 203. 
15 Tamtéž, str. 277. 
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Jak již bylo uvedeno výše, procesní úkon stricto sensu ze své podstaty tedy nemůže měnit, 

zakládat nebo rušit hmotněprávní poměry. Zmíněný potenciální nesoulad práva hmotného 

a procesního nastíněný v minulé kapitole je pak řešen ve prospěch práva procesního. Ačkoliv se 

může jednat o problematiku na první pohled poměrně banální, dotýká se základních institutů 

civilního procesu jako takového a našeho nahlížení na právo procesní jako celek. Uvedená 

problematika hraničí s institutem právní moci, jehož chápání formuje esenci civilního procesu. Jak 

shrnuje Dvořák ve své publikaci, zachycující vývoj v přístupu pojetí této otázky, již Savigny v 19. 

století si uvědomoval, že existují v podstatě pouze dvě možná řešení, a to buď ve prospěch právní 

jistoty, nebo správnosti soudních rozhodnutí, což je otázkou právně-politickou.16  

Na závěr je nicméně nutné zmínit, že současná právní úprava připouští možnost učinění 

právního jednání, hmotněprávního úkonu, vůči soudu, který navíc může být součástí úkonu 

procesního, čímž dochází k relativnímu potření dělící hranice mezi úkony procesněprávními 

a úkony hmotněprávními, resp. právním jednáním. Takže ačkoliv sice procesněprávní úkon 

hmotněprávní poměry změnit nemůže, bude nutné zkoumat, nejde-li zároveň o úkon 

hmotněprávní, který již takové následky způsobit může.  

 

1.3. Uznání a vzdání se hmotněprávního nároku a další související instituty 

Občanský zákoník používá pro uznání hmotněprávního nároku pojem uznání dluhu. Ve 

smyslu § 2053 OZ se jedná o projev vůle dlužníka, kterým dlužník prohlašuje, že dluh, resp. 

závazek, v době uznání a v uznané výši existuje. Jedná se o projev vůle deklaratorní povahy, který 

nemůže založit existenci nového závazku, ale toliko deklaruje závazek existující a zakládá pouze 

vyvratitelnou domněnku, že tento závazek existuje. Dlužník nicméně může i po uznání dluhu 

domněnku vyvrátit a prokázat neexistenci závazku. Uznání dluhu má tedy pro věřitele význam 

především důkazní, ale nemůže konstruovat novou kauzu závazku.17 

Pro vzdání se hmotněprávního nároku pak používá občanský zákoník pojem prominutí 

dluhu. Rozdílně od uznání dluhu se jedná o projev vůle konstitutivní, který pouze nedeklaruje 

neexistenci určitého dluhu, resp. závazku, ale přímo způsobuje jeho zánik. Jinými slovy řečeno, 

zatímco po uznání dluhu může, ale i nemusí být v následném soudním řízení věřitel úspěšný, po 

prominutí dluhu bude žaloba zásadně zamítnuta.18 

 
16 DVOŘÁK, Bohumil. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie. V Praze: C.H. Beck, 2008. 

Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-095-9, str.  11. 
17 PRAŽÁK, Zbyněk. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku: komentář k § 1721-2893 OZ podle 

stavu k 1.4.2017 ve znění zákona č. 460/2016 Sb. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-158-8, str. 275 a násl.  
18 Samozřejmě za předpokladu, že soud bude s prominutím dluhu seznámen, v opačném případě může soud žalobě 

vyhovět.  
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Od uznání nároku je dále nutné rozlišovat doznání skutečností uváděných žalobcem.19 

I pokud žalovaný zcela dozná všechny skutečnosti, tak jak je vylíčil žalobce, nemusí tato 

skutečnost vést nutně k vyhovění návrhu žalobcovu. Soud v takovém případě rozhoduje 

„klasickým“ rozsudkem a na rozdíl od uznání nároku mu doznání neodpírá soudu povinnost zjistit 

skutkový stav věci, právně jej posoudit a na tomto podkladě následně rozhodnout. V doznání 

účastník uznává, resp. doznává, pouze skutkový stav věci, ale nikoliv její právní posouzení. 

V současné úpravě má doznání podklad v § 120 odst. 3 o.s.ř. a zásadním rozdílem od uznání 

nároku je pak především naznačená skutečnost, že soud v tomto případě pouze může převzít 

shodná tvrzení účastníků, nejde tedy o imperativní pokyn.   

Od vzdání se nároku je pak zase nutné zásadně odlišovat zpětvzetí žaloby. Nejzásadnějším 

rozdílem zpětvzetí žaloby jest, že oproti vzdání se procesního nároku nezakládá překážku věci 

rozsouzené a nebrání tedy opětovnému projednání věci, z tohoto důvodu je pak zpětvzetí žaloby 

po zahájení projednávání věci obvykle vázáno na souhlas žalovaného, neboť i on bude mít 

zpravidla zájem na řádném projednání věci nebo ho bude nutné v zájmu zachování rovnosti 

účastníku minimálně ochránit před šikanózním opakovaným podáváním žalobních návrhů.  

Nutné je rovněž zmínit rozsudek pro zmeškání, nejedná se v tomto případně sice 

o dispozitivní úkon účastníka, avšak jeho následky jsou obdobné v tom smyslu, že se pak soud 

nezabývá oprávněností uplatněného nároku, ale rozhoduje toliko na základě jiné skutečnosti. 

Nastupuje právní fikce, že meškající strana se vzdává svého práva na projednání nároku před 

soudem a konkludentně akceptuje postoj protistrany. V případě zmeškání dochází k vydání 

kontumačního rozsudku, aniž by se soud blíže zabýval žalobou. V současné době zákon zná pouze 

zmeškání žalovaného, ale civilní řád soudní znal i zmeškání žalobce, které vedlo k zamítnutí 

žaloby.  

 

2. Historický vývoj uznání a vzdání se procesního nároku 

Rozhodnutí na základě uznání znalo již právo římské, tzv. confessio in iure. Využití 

speciálního rozhodnutí na základě uznání v této době bylo však možné pouze u žalob vindikačních 

a v případě žalob obligačních pouze u takových, které zněly na konkrétní peněžitou částku. 

V případě žaloby vindikační bylo po uznání žalovaným přiřčeno vlastnictví žalobci, u žalob 

obligačních se již uznání nároku samotné, nikoliv až následné rozhodnutí ve smyslu tohoto uznání, 

stávalo exekučním titulem. V ostatních sporech se uznání považovalo za tzv. doznání a nebylo 

 
19 OTT, Emil, SPÁČIL, Jiří, ed. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 

ISBN 978-80-7357-896-1, díl I., str. 290: „Doznání týkati se může jen skutkových okolností, v nichž zakládají se 

práva a povinnosti stran.“. 
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možné jej použít jako exekučního titulu, došlo však k vydání „klasického“ rozhodnutí. Výslovnou 

úpravu vzdání se procesního nároku římské právo ovšem neznalo.20  

Na našem území se však pravidla soudního řízení území vyvíjela především formou práva 

obyčejového a o vývoji obou institutů tedy neexistují téměř žádné podklady. Za první pokus o 

úpravu „shora“ lze zřejmě považovat až Dekreta Břetislavova z roku 1039. Ačkoliv již v těchto 

dobách se civilní proces řídil některými zásadami, které zůstaly zachovány dodnes (např. 

veřejnost, ústnost nebo zásada projednací), s dnešním procesem jej srovnávat nelze a o uznání či 

vzdání se nároku se nezmiňuje.21  

Přestože uznání procesního nároku, tak jak ho známe dnes, formálně upraveno nebylo, 

o jeho faktickém fungování na našem území nemůže být větších pochyb, a to zejména s ohledem 

na způsob tehdejšího vedení řízení za pomoci tzv. ordálů. Dotaz na stanovisko žalovaného, tedy 

zda nárok uznává, bylo prvním krokem kněžího vedoucího řízení, až v případě, že žalovaný nárok 

neuznal, přistoupilo se k ordálu samotnému. 

Nutno v této souvislosti ovšem zmínit, že ani ordálové řízení nebylo až tak iracionálním 

a často až barbarským způsobem řešení sporů, jak je obecně vnímáno. V prvé řadě žalovaný, byl-

li si vědom své povinnosti, byl motivován k uznání nároku, aby předešel bolestivému ordálovému 

řízení. V druhé řadě mnohé teorie nasvědčují tomu, že kněží, kteří ordálové řízení prováděli, 

upravovali podmínky ve prospěch té strany, která se jim jevila, že jedná po právu. Zbožní lidé 

spoléhající na boží ochranu se ordálu neobávali, pokud skutečně věřili, že budou ušetření bolesti, 

mluví-li pravdu. Lháři se naopak snažili ordálu zpravidla vyhnout. Právě dle chování žalované 

poté kněží následně upravovali podmínky ordálu ve prospěch té strany, jejíž nárok se jim jevil po 

právu. Bůh zde pouze propůjčoval rozhodnutí autoritu.22  

Za počátek moderního práva procesního, jak ho chápeme nyní, je na našem území ovšem 

obecně považován až civilní řád soudní z roku 1895. Civilní řád soudní byl na svou dobu velmi 

pokrokovým předpisem, o čemž svědčí již minimálně to, na kolik se jím inspiruje současný záměr 

rekodifikace civilního procesu. Rovněž právnickou obcí se mu dostalo vřelého přijetí. 

„Četné skýtá výhody nové právo; praktická cena jeho spočívá v tom, že rychleji a s menšími 

náklady dojíti lze výroku o právu skutečném, podle konkrétních poměrů tu jsoucím. Důležitější 

však jest význam jeho pro celou obec čili stát. Prospěch vzcházející ze správného soudnictví bije 

v oči. Čím bezpečněji důvěřovati lze v rychlé, úsečné odstranění všeho rušení práv, tím více rozvine 

 
20 VÁŽNÝ, Jan. Římský proces civilní. V Praze: Melantrich, 1935, str. 52.  
21 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). ISBN 

978-80-87212-39-4, str. 115-116. 
22 Peter T. Leeson, Ordeals, The Journal of Law and Economics 55, no. 3, 2012, str. 691-714. 
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se obchod solidní a rozmáhá se úvěr, nejmocnější jeho páka, tím více sesílí vědomí právní, 

bezpečný to základ státu.“23  

 

2.1. Uznání procesního nároku 

2.1.1. Civilní řád soudní 

2.1.1.1. Uznání nároku 

Základním podkladem pro uznání nároku je § 395 c.ř.s., který stanoví, že uzná-li žalovaný 

při prvním roku nebo při ústním přelíčení zcela nebo z části nárok proti němu vznesený, bude na 

návrh žalobce rozhodnuto rozsudkem podle tohoto uznání.  

Z uvedeného ustanovení vyplývá hned několik podstatných implikací. Zřejmě 

nejpodstatnější budiž, že i pokud žalovaný výslovně uzná žalovaný nárok, nemusí dojít k vydání 

rozsudku pro uznání. Civilní řád soudní zcela respektuje zásadu, že strana je pánem sporu a soud 

tedy nemůže vydat rozsudek pro uznání pouze na podkladě tohoto uznání svévolně, ale musí 

takový postup navrhnout sám žalobce. 

Z doslovného výkladu výše uvedeného ustanovení vyplývá, že pokud nedojde k návrhu ze 

strany žalobce, bude soud jednat dál a podle § 297 odst. 1 c.ř.s. projev žalovaného náležitě posoudí 

a vyvodí z něj své závěry pro skutkový stav, načež následné rozhodne konečným rozsudkem, který 

může být pro žalobce z různých důvodů i žádanější. V tomto ohledu je nutné zmínit např. § 417 

c.ř.s, který stanovuje, že rozsudky pro uznání mohou být sepsány pouze zkráceně. V případě 

rozsudku pro uznání tedy nebude v odůvodnění rozsudku uvedeno, že nárok žalobce je po právu, 

ale pouze, že byl žalovaným uznán. Lze si představit situace, kdy může mít žalobce zájem na tom, 

aby byla jeho věc řádně projednána, rozhodnuta a následně bylo postaveno na jisto, na čí straně 

byla pravda. Prof. Hora s nastíněným názorem nicméně nesouhlasí a dovozuje, že soud má v 

takovém případě nařídit klid řízení, neboť soud nemá o čem jednat.24 Oproti tomu prof. Ott 

dovozuje, že pokud nedojde k návrhu na vydání takového rozsudku přes vyzvání soudem, budiž 

nařízeno podání odpovědi ve smyslu § 243 c.ř.s.25 

 
23 OTT, Emil, SPÁČIL, Jiří, ed. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 

ISBN 978-80-7357-896-1, díl I., str. 4.  
24 HORA, Václav. Československé civilní právo procesní. Praha: Wolters Kluwer, 2010. Klasická právnická díla 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-540-3, díl II,. str. 395: „Návrh tento je zde tedy nutný. Nebyl-li však 

učiněn, nemá soud o čem dále jednati, nechce-li nutiti žalovaného k tomu, aby žalobě odporoval (odpověď na žalobu 

podal!) přes to, že žalobce se svého nároku byl vzdal nebo že žalovaný jej uznává – což by byl důsledek naprosto 

nemožný. Poněvadž tedy jednak soud dále jednati nemůže (nemaje o čem), jednak však rozsudkem věc skončiti 

rovněž nelze (není tu návrhu), nezbývá než ponechati další jednání v klidu (168 rak.).“.  
25 OTT, Emil, SPÁČIL, Jiří, ed. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 

ISBN 978-80-7357-896-1, díl II. str. 229. 
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Další zajímavostí je, že civilní řád soudní připouští uznání nároku pouze u prvního roku 

nebo při ústním přelíčení, a to včetně řízení přípravného, viz § 252 odst. 4 c.ř.s. Jelikož civilní řád 

soudní velmi striktně respektuje zásadu ústnosti, nebude soud k uznání pouze v písemném 

vyjádření přihlížet, pokud nedojde zároveň k jeho přednesu na ústním přelíčení. K tomu uvádí 

prof. Hora následující: 

„Čísti písemná pojednání na místo ústního přednesu anebo se odvolávati prostě na obsah 

písemností na místo ústního přednesu, není přípustno (177 rak.); k písemným výkladům od strany, 

která se k roku nedostavila, zaslaným nelze hleděti (397 I. rak).“26 

O učiněném uznání pak nelze připustit pochybnosti a nelze o něm usuzovat z přednesu 

žalovaného, kde výslovně neuvedl, že nárok uznává.27 

S ohledem na právní jednoduchost rozsudku pro uznání § 239 c.ř.s. dále výslovně stanoví, 

že předseda senátu nebo předsedou senátu pověřený člen senátu může u prvního roku vyřídit spor 

rozsudkem pro uznání. Zákon tedy u rozsudku pro uznání (ale i pro vzdání se nebo pro zmeškání) 

v podstatě umožňuje rozhodnutí věci, příslušející do působnosti senátu, samosoudcem.  

Ustanovení § 395 c.ř.s. rovněž umožňuje žalovanému uznat pouze část nároku. Uznání 

pouhé části nároku má praktický význam například v otázce náhrady nákladů řízení nebo úroků 

z prodlení. V případě částečného uznání totiž umožňuje civilní řád soudní v § 391 vydat částečný 

rozsudek, kterým soud rozhodne pouze o uznaném nároku.28 Předmětem sporu poté zůstane pouze 

sporná část nároku, tedy i hodnota zbývajícího předmětu sporu bude nižší. Může tedy nastat 

i situace, že ohledně uznaného nároku přiznaného částečným rozsudkem bude mít povinnost 

k náhradě nákladů řízení žalobce, zatímco ohledně později přiznané sporné části nároku bude mít 

povinnost k náhradě nákladů žalovaný. Civilní řád soudní navíc v § 45 stanovuje, že jestliže 

žalovaný svým chováním nedal příčiny k podání žaloby a uzná nárok v žalobě vznesený ihned při 

prvním roku, nese procesní náklady žalobce, jenž má naradit také náklady, způsobené žalovanému 

zavedením soudního řízení. Nutno však poznamenat, že soud nemá povinnost tento částečný 

rozsudek pro uznání vydat, na místě však bude zpravidla v případech, zrychlí-li se tím řízení.29  

Stejně jako civilní řád soudní umožňuje uznání nároku pouze do určité výše, umožňuje též 

uznání pouze ohledně oprávněnosti tohoto nároku, tzn. základu nároku. Tak je tomu zpravidla 

u sporů, kde konkrétní výše plnění závisí na znaleckém posouzení. Jde o vydání tzv. rozsudku 

 
26 HORA, Václav. Československé civilní právo procesní. Praha: Wolters Kluwer, 2010. Klasická právnická díla 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-540-3, díl II., str. 127.  
27 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 22.5.1931, sp. zn. Rv I 563/31, Vážný 10816. 
28 K tomu srov. rozhodnutí Nejvyšší soudu Československé republiky ze dne 9. 3. 1929, sp. zn. R II 78/29, Vážný 

8780.  
29 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 22. 2. 1929, sp. zn. R II 39/29, Vážný 8736. 
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mezitímního, kterým v souladu s § 393 c.ř.s. rozhoduje soud pouze o důvodu nároku, ale nikoliv 

i jeho výši, která poté zůstává sporným předmětem sporu.  

Uznat nárok lze osobně, prostřednictvím zástupce na základě plné moci, takové oprávnění 

zmocněnce lze ovšem omezit dle § 32 c.ř.s., nebo i prostřednictvím zákonného zástupce, který 

ovšem v takovém případě potřebuje souhlas soudu, viz § 233 a § 282 ABGB.30 Podmínkou 

osobního uznání je v takovém případě samozřejmě dostatečná procesní způsobilost. 

Pokud jde o předmět uznání, zpravidla půjde o uznání při žalobách na plnění, resp. vydání 

věci, ale může k němu dojít i v žalobách určovacích.31 Jak bylo uvedeno výše, uznat lze sice i nárok 

fakticky neexistující, což ale nelze v žádném případě vykládat v tom smyslu, že lze uznat každý 

nárok. Možnost uznání se jednak neuplatní tam, kde se neuplatní zásada formální pravdy, tedy kde 

existuje veřejný zájem na spravedlivém rozhodnutí věci, jinými slovy jde o nárok, se kterým 

nemůže účastník disponovat.32 Nelze rovněž uznat, „dovolává-li se žaloba plnění nedovoleného 

neb uznání právního poměru neplatného nebo nežalovatelného“.33 

 

2.1.1.2. Opravné prostředky 

Ani skutečnost, že účastník žalovaný nárok uznal příp. se svého nároku vzdal, neodnímá 

tomuto účastníkovi právo domáhat se přezkumu takového rozhodnutí. Civilní řád soudní nezná 

žádné speciální důvody pro odvolání se proti rozsudkům pro uznání, resp. vzdání se. Ačkoliv tedy 

odvolání proti zmíněným druhům rozhodnutí není nikterak omezeno, bude přesto prakticky vzato 

možné odvolat se (co se hlavního nároku týče) 34 zpravidla pouze z formálních důvodů, a to, že 

nebyly splněny podmínky pro vydání takového rozsudku35nebo došlo ke zmatečnosti řízení. 

Z logiky věci je zřejmé, že se nelze odvolat proti rozsudku pro uznání, pokud nebude zpochybněno 

právě toto uznání, které bylo podkladem rozhodnutí ve věci. 

Prof. Hora k tomu uvádí následující: 

„Na jakém podkladě spočívá straně nepříznivý výrok nižší stolice, nezáleží; zejména 

neodnímá okolnost ta, že žalovaný v prvé instanci nárok žalobcův uznal a na základě tohoto uznání 

byl odsouzen, jemu možnost odvolati se z rozsudku soudem prvým podle jeho uznání vydaného 

 
30 Shodně také rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 10.1.1919, sp. zn. R I 1597/21, Vážný 

1404. 
31 OTT, Emil, SPÁČIL, Jiří, ed. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 

ISBN 978-80-7357-896-1, díl II., str. 26. 
32 Např. žaloby o neplatnost a rozloučení manželství. 
33 OTT, Emil, SPÁČIL, Jiří, ed. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 

ISBN 978-80-7357-896-1, díl II., str. 226. 
34 Proti výroku o náhradě nákladů řízení se podává pouze rekurs ve smyslu § 55 c.ř.s. a nikoliv odvolání.  
35 OTT, Emil, SPÁČIL, Jiří, ed. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 

ISBN 978-80-7357-896-1, díl III., str. 13. 
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(395 r.); rovněž je oprávněn žalobce, jenž se nároku v prvé instanci byl vzdal a jeho žaloba proto 

byla zamítnuta (394 r.), k odvolání z tohoto rozsudku.“36 

Uznání nebo vzdání se nároku ovšem již nelze vzít zpět, a to ani, kdyby nebyl dosud vydán 

příslušný rozsudek.37 Jelikož prof. Ott vylučuje revokaci učiněného uznání, resp. vzdání se nároku, 

bude předmět odvolání v tomto případě značně omezený. Lze si ale představit i situaci, kdy by 

k takové revokaci učiněného prohlášení soud přihlížel. Odvolací soud by v takovém případě 

zpravidla vrátil spis soudu prvé stolice, neboť bude potřeba provést celé dokazování od začátku. 

V takovém případě by bylo také velmi pravděpodobně očekávat užití § 44 nebo § 48 c.ř.s. kterými 

bude takové straně uloženo nahradit náklady vzniklé protistraně.  

V odvolacím řízení lze rovněž nárok uznat nebo se nároku vzdát.38 S ohledem na to, že 

dovolání podle civilního řádu soudního fungovalo jako řádný opravný prostředek a žádnou 

speciální úpravu k těmto otázkám nemá, lze dovozovat, že v souladu s § 513 c.ř.s. bude uznání, 

resp. vzdání se možné i v řízení dovolacím.39 

 

2.1.1.3. Pluralita účastníků  

Nejtypičtější případem je situace, kdy proti sobě v řízení stojí jeden žalobce a jeden 

žalovaný, ale mohou nastat i komplikovanější situace, kdy je žalobců nebo žalovaných více, 

hovoříme o tzv. aktivním a pasivním společenství. Je pochopitelně vyloučeno, aby pouhá mnohost 

osob na jedné straně znemožňovala uznání, resp. vzdání se, nároku. Obecně mohou v případě 

společenství na straně žalující, resp. straně žalované, nastat tři základní situace: 

 

i. Uznání nebo vzdání se nároku provedou všechny osoby na příslušné straně. To je 

situace z těchto nejjednodušší a rozhodnutí rozsudkem pro uznání nebo pro vzdání 

se nebude činit žádné závažnější potíže. 

 

 
36 Tamtéž, str. 19. 
37 OTT, Emil, SPÁČIL, Jiří, ed. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 

ISBN 978-80-7357-896-1, díl II., str. 227: „Odřeknutí se nároku a podrobení se jemu při roku nestane se ovšem 

vážícím teprve přijetím odpůrcovým aneb vznesením návrhu, aby byl vydán rozsudek na základě jeho, pročež 

odvolání projevu takového platně učiněného již vyloučeno jest, ačkoliv odpůrce ještě příslušný návrh ohledně 

vynesení rozsudku nebyl učinil.“. 
38 OTT, Emil, SPÁČIL, Jiří, ed. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 

ISBN 978-80-7357-896-1, díl III., str. 60: „Není však odůvodněn tam, kde strany v řízení odvol. svoje zásadní 

stanovisko změní a podniknou nějaký dispoziční úkon, následkem něhož soudu odvolacímu odpadá povinnost 

přezkoumávati rozsudek soudu prvého dispozičním úkonem tím zasažený a nastává mu povinnost přizpůsobiti svoje 

rozhodnutí dispozičnímu úkonu stran. Dlužno proto i v stolici odvolací připustiti uznání, vzdání se nároku i doznání 

skutečnosti v první stolici popřené, přes to, že se jimi skutkový podklad rozsudku prvého mění.“. 
39 OTT, Emil, SPÁČIL, Jiří, ed. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 

ISBN 978-80-7357-896-1, díl II., str. 226. 
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ii. Uznání nebo vzdání se nároku provede pouze jeden nebo více žalovaných, resp. 

žalobců, a zbývající trvají na řádném projednání věci. Toto bude situace v praxi 

zřejmě nejčastější. Na tuto situaci výslovně pamatuje § 13 c.ř.s., který stanoví, že 

každý společník v rozepři jest naproti odpůrci ve sporu potud samostatný, že 

jednání neb opominutí jednoho společníka v rozepři nejsou druhému ani na 

prospěch ani na újmu. 

 

Uzná-li tedy například nárok pouze jeden žalovaný, který nemá zájem na 

zdlouhavém protahování sporu a nárůstu nákladů řízení, bude mít takové uznání 

účinky pouze mezi uznávajícím žalovaným a žalobcem. V takovém případě bude 

dále na místě vynesení částečného rozsudku proti žalovanému, který nárok uznal 

a následně „klasického“ konečného rozsudku proti druhému žalovanému, kterým 

ovšem může být pochopitelně žaloba vůči tomuto žalovanému i zamítnuta. 

 

Prof. Hora k tomu uvádí následující: 

„Jeví svoje důsledky především pro každého jednotlivého společníka samého, 

zachovávajíc mu co do nároku, který se ho dotýká, postavení domini litis; může 

tudíž každý společník pro sebe ve sporu uplatňovati vše, co uzná za vhodné (zejm. 

i dispositivní úkony), zcela nezávisle na ostatních, ale ovšem s druhé strany zase 

jen s účinkem pro sebe (nikoli i pro ostatní); on nese také zcela sám odpovědnost 

za všechny následky své činnosti i nečinnosti (zejm. zmeškání, náklady soudní). 

… 

Samostatnost každého společníka v rozepři konečně přináší sebou, že společenství 

nemusí trvati až do právoplatného rozhodnutí sporu. (…) Neboť rozhodnutí nemusí 

býti vydáno co do všech společníků najednou a v týž čas (případy zmeškání, uznání, 

vzdání, částeč. rozsudků), ale nemusí ani tehdy, když bylo vydáno společně pro 

všechny, zníti ve věci samé stejně.“40 

 

iii. Poslední možnou variací je tzv. nerozlučné společenství, kdy se rozsudek vztahuje 

na všechny společníky a musí tedy být pro všechny totožný. Na tuto situaci pak 

pamatuje § 14 c.ř.s., když zavádí fikci, že tito společníci poté tvoří de facto 

jednotnou spornou stranu. Je tak vyloučeno, aby nárok uznal nebo se ho vzdal 

 
40 HORA, Václav. Československé civilní právo procesní. Praha: Wolters Kluwer, 2010. Klasická právnická díla 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-540-3, díl II., str. 20-21. 
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pouze některý z žalovaných nebo žalobců, takové uznání zpravidla nebude mít vůči 

ostatním společníkům účinky. 

Prof. Ott k tomu uvádí následující:  

„Disposiční úkony jednotlivého společníka ve sporu jsou pro nedílnost společného 

právního zájmu vyloučeny; úkony takové nastati mohou s právním účinkem jen na 

základě shody o tom mezi soudruhy o sporu i nároku.“41 

 

Ačkoliv se o tom prof. Ott ve své publikaci nezmiňuje, je nutné dále přihlédnout 

k větě druhé zmíněného ustanovení, jsou-li někteří společníci v takové rozepři 

liknaví, vztahuje se účinek procesních úkonů společníků v rozepři činných také na 

liknavé. Z uvedeného vyplývá, že pokud bude některý společník v řízení nečinný 

a zbývající společník (společníci) nárok uznají nebo se ho vzdají, bude mít takový 

dispozitivní úkon pouze některých účastníků vliv i na ostatní. Toto ve své publikaci 

poté sám potvrzuje i prof. Hora.42  

 

2.1.2. Občanský soudní řád 1950 

2.1.2.1. Obecně 

Po roce 1948 nastal v dosud budované právní doktríně zásadní obrat a změny v pojetí velké 

části institutů, které zde byly po desetiletí budovány. Jelikož civilní řád soudní nebyl vhodnou 

procesní normou pro potřeby tehdejší politické garnitury, byl v rámci tzv. „právnické dvouletky“ 

nahrazen občanským soudním řádem 1950. Občanský soudní řád 1950 byl projevem tehdejší 

ideologie a odvrací se od pojetí materiální pravdy civilním řádem soudním. „Spravedlivé“ 

rozhodnutí se nyní stává státní zájmem, neboť lid je stát a individualismus neměl v socialistické 

společnosti místo. To se projevuje pochopitelně i v potlačení a úpadku institutů uznání a vzdání se 

procesních nároků, jakož i celé jurisprudence.  

Nové ideové pojetí procesních předpisů krásně vystihuje následující citace z dobové 

učebnice civilního procesu od prof. Štajgra: 

„Buržoazní zákonodárce stojící pod vlivem agnosticismu hlásajícího, že věc sama je 

nepoznatelná, nemůže být veden k tomu, aby procesními předpisy tvořil podmínky pro zjišťování 

objektivní pravdy. Proto v buržoazním právu platí zásada formální pravdy, třebas buržoazní 

 
41 OTT, Emil, SPÁČIL, Jiří, ed. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 

ISBN 978-80-7357-896-1, díl I., str. 173. 
42 HORA, Václav. Československé civilní právo procesní. Praha: Wolters Kluwer, 2010. Klasická právnická díla 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-540-3, díl II., str. 23: „Je-li tedy i jen jediný nerozl. společník činný, 

působí jeho proc. úkony i na ostatní společníky, kteří se zachovali nečinně.“.  
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procesualisté tvrdí opak. Dokladem této zásady v buržoazním procesním právu je mimo jiné 

vázanost soudu souhlasným skutkovým tvrzením stran ve sporu. 

Naše procesní právo se opírá o marxistický světový názor vycházející z přesvědčení, že svět 

je poznatelný. Proto § 1 odst. 2 osř. ukládá soudu, aby v občanském procesu dbal „všestranně 

o to, aby byl zjištěn skutečný stav věci“, a tento příkaz je v § 59 znovu opakován. Těmito svými 

ustanoveními předepsal osř. pro naše právu zásadu materiální pravdy a zároveň jejich umístěním 

hned v § 1 a opakováním zřetelně naznačil, že je třeba tuto zásadu považovat za stěžejní zásadu.“43 

 

2.1.2.2. Uznání nároku 

Úprava uznání ani přes výše uvedené nebyla z občanského soudního řádu 1950 zcela 

vypuštěna. V § 74 o.s.ř. 1950 stanoví, že dokud soud nerozhodl ve věci samé, může zavázaný před 

soudem nárok uznat a oprávněný se může před soudem svého nároku vzdát. Soud rozhodne, zda 

projevu účastníka přizná účinnost. Přizná-li projevu účinnost, nevydá o tom zvláštní usnesení, ale 

rozhodne podle projevu účastníka. 

Ačkoliv tedy úprava uznání vypuštěna nebyla, na rozdíl od civilního řádu soudního není 

soud takovým dispozitivním úkonem vázán. Jak vyplývá z věty druhé zmíněného ustanovení, soud 

v takovém případě takové uznání zváží a rozhodne, zda mu přizná účinnost. Pokud tedy bude mít 

soud pochybnosti a dispozičnímu projevu účinky nepřizná, nemohou tím účastníci „donutit“ soud 

k vydání rozhodnutí, které neodpovídá objektivní realitě jako v případě civilního řádu soudního. 

Následně v § 76 o.s.ř. 1950 následuje výčet důvodů, kdy soud účinnost uznání nebo vzdání 

se nároku přiznat nesmí, resp. kdy neschválí smír nebo nepřizná účinnost zpětvzetí návrhu. Jde 

o případy, kdy se takový projev příčí zákonu nebo obecnému zájmu. 

Naproti tomu zajímavou novinkou, která naopak zatraktivňuje tento institut je ustanovení 

§ 163 písm. e) o.s.ř. 1950, které přiznává povinnost vyslovit rozhodnutím na základě uznání nároku 

předběžnou vykonatelnost. 

Shodně jako v předešlé úpravě je možné nárok uznat v řízení prvostupňovém, ale i v řízení 

odvolacím, a to až do rozhodnutí soudu ve věci samé.44  

Další novinkou oproti civilnímu řádu soudnímu je i možnost učinit uznání písemně. 

V občanském soudním řádu 1950 byly totiž ústní a písemné úkony postaveny naroveň, aby se 

předešlo zbytečnému formalismu. Ovšem jistá formálnost zachována být musí a jak dovodila 

 
43 ŠTAJGR. František, Občanské právo procesní. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. Str. 8-9. 
44 RUBEŠ, Josef. Komentář k občanskému soudnímu řádu. Praha: Orbis, 1957. Díl I., str. 359. Shodně rozhodnutí 

publikované pod č. 92/1951 Sbírky rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.  
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judikatura, uznání nároku, ke kterému došlo mimo soud nemůže mít takové účinky a soud takové 

uznání nebo vzdání se provede pouze jako jeden z důkazů.45  

Dalším poměrně logickou judikatorně potvrzenou podmínkou kromě procesní způsobilosti 

účastníka je i, že jde o projev vůle vážný, zcela určitý a bezpodmínečný, který nemá vad uvedených 

v § 32 a násl. občanského zákoníku a nebyl učiněn pod nátlakem.46  

Občanský soudní řád 1950 rovněž přejímá vyloučení použití uznání se nároku v některých 

typech řízení, a to výslovně pro manželské věci (§ 236 o.s.ř. 1950) a nevýslovně i pro další řízení, 

kde nemožnost vyplývá z nemožnosti disponovat předmětem řízení (např. osvojení, zbavení 

svéprávnosti).47 Ačkoliv v rodinných věcech je tedy uznání nároku zpravidla nepoužitelné, neplatí 

to vždy. Občanský soudní řád 1950 například výslovně umožňuje uznání otcovství ve smyslu 

§ 269, které dokonce preferuje před prováděním dokazování48 a uznání otcovství v řízení o zjištění 

otcovství podle § 279 o.s.ř. 1950 nahrazuje rozsudek.49  

Zachována je i možnost uznání částečného či pouze základu nároku. Uplatní se pak 

obdobná pravidla jako v případě civilního řádu soudního. Také pravidla o nákladech řízení 

zůstávají stejná, kdy obecně platí princip úspěchu ve věci, ale žalovaný, který nezavdal příčinu 

k podání žaloby a nárok včas uznal, má naopak nárok na náhradu nákladů proti žalobci.50 

Dalším specifikem, které se nově v civilním procesu objevuje, je účast prokurátora, který 

zastupuje zájmy státu a je oprávněn vstoupit do kteréhokoliv řízení, pokud ve smyslu §6 odst. 

1 o.s.ř. 1950 má za to, že to vyžaduje ochrana zájmu státu nebo pracujících.  

„V socialistickém státu nemá být rozpor mezi zájmy jednotlivce a zájmy státu. Poskytuje-li 

zde stát ochranu subjektivnímu občanskému právu jednotlivce, člena socialistické společnosti, 

chrání tím zároveň i své zájmy. To tvoří základnu pro účast prokurátora, který je strážcem 

socialistické zákonitosti v celém jejím rozsahu, také v občanském soudním řízení.“51 

Ačkoliv občanský soudní řád 1950 v § 6 odst. 1 výslovně přiznává prokurátorovi oprávnění 

ke všem procesním úkonům, které může vykonat účastník podle stavu řízení, je nutné dovodit, že 

takovým úkonem nemůže být uznání nebo vzdání se procesního nároku, neboť tím by prokurátor 

nahrazoval funkci soudce. Pro vyloučení pochybností toto bylo novelou č. 68/1952 Sb. s účinností 

od 1.1.1953 výslovně doplněno, kdy nově § 6 odst. 3 věta druhá o.s.ř. 1950 stanovil, že prokurátor 

není oprávněn k procesním úkonům, jimiž se nakládá s předmětem řízení. 

 
45 Rozhodnutí publikované pod č. 85/1953 Sbírky rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu. 
46 Rozhodnutí publikované pod č. 22/1952 Sbírky rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu. 
47 Tamtéž, str. 362. 
48 ŠTAJGR. František, Občanské právo procesní. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. Str. 70. 
49 Tamtéž, str. 72. 
50 Srov. § 131 o.s.ř. 1950. 
51 ŠTAJGR. František, Občanské právo procesní. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. Str. 29. 
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2.1.2.3. Odvolání uznání a opravné prostředky 

Ačkoliv u civilního řádu soudního odborná literatura odvolání uznání, resp. vzdání se, zcela 

vylučovala, u občanského soudního řádu 1950 komentářová literatura připouští možnost odvolání 

takového projevu, ale jen do té doby, dokud mu soud nepřiznal účinnost, neboť má poté 

právotvorný účinek a soud dle něho musí rozhodnout.52 Pro takový závěr lze v občanském 

soudním řádu 1950 hledat oporu poměrně obtížně, a to především s ohledem na skutečnost, že 

občanský soudní řád 1950 neobsahuje rozsáhlejší úpravu procesních úkonů účastníků.  

Pokud jde o samotné odvolání takového projevu vůle lze vycházet zřejmě z § 72 o.s.ř. 

1950, který umožňuje účastníkům měnit za řízení svoje návrhy ve věci samé, ačkoliv nutno uvést, 

že považovat uznání procesního nároku za návrh ve věci samé vyžaduje poněkud extenzivní 

výklad. Zmíněné ustanovení dále doplňuje, že soud takovou změnu nepřipustí, jestliže by výsledky 

dosavadního řízení nemohly být podkladem pro řízení o návrhu změněném. Co se týče limitace 

okamžikem přiznání účinnosti, tak se osobně domnívám, že pro tento závěr neposkytuje občanský 

soudní řád 1950 žádný podklad, omezení ve smyslu § 72 o.s.ř. 1950 zmíněné výše lze totiž na tuto 

situaci vztáhnout jen s notnou dávkou fantazie v tom smyslu, že by výsledkem řízení, který by 

nebylo možné použít ve změněném řízení, bylo uznání nároku samotné. Další možnou 

argumentační oporu, která by uvedený závěr odůvodňovala lze pak nalézt v obecných zásadách 

soukromého práva a doktríně. Z § 74 věta druhá o.s.ř. 1950 vyplývá, že soud rozhoduje o účinnosti 

učiněného uznání, o čemž však nemusí vydávat zvláštní usnesení. Učiněné uznání, resp. vzdání 

se, tedy nenabude účinnosti, dokud mu nebude soudem přiznána a nahlédneme-li do tehdejšího 

kodexu práva hmotného, ten obdobně připouští odvolání projevu vůle dokud nebyl doručen druhé 

straně, tj. nenabyl účinnosti.53 V uvedeném lze spatřovat zajímavý rozdíl oproti současnému pojetí, 

kdy procesní úkon je zásadně účinný doručením soudu, avšak v občanském soudním řádu 1950 

tedy existuje dualita procesních úkonů, kdy některé nabývají účinnost tradičně doručením soudu 

a jiné, jak je tomu v tomto případě, až přiznáním účinnosti soudem.  

Osobně považuji závěr uvedený v komentářové literatuře za poněkud překvapivý, a to 

především s ohledem na tehdejší povahu civilního procesu, který se tak silně hlásí s k zásadě 

materiální pravdy. Celou situaci by totiž bylo možné řešit umožněním odvolání takového úkonu 

po celou dobu řízení a následným uložením náhrady nákladů řízení účastníkovi, který tímto svým 

jednáním zavinil průtahy v řízení.  

Ačkoliv § 74 o.s.ř. 1950 výslovně stanovuje, že o přiznání účinnosti uznání nároku soud 

nevydává usnesení, tedy nelze se proti takovému rozhodnutí soudu odvolat, lze nicméně opravným 

 
52 RUBEŠ, Josef. Komentář k občanskému soudnímu řádu. Praha: Orbis, 1957. Díl I., str. 360. 
53 Srov. § 216 občanského zákoníku 1950. 
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prostředkem napadnout tento následný rozsudek soudu vydaný na podkladě uznání, resp. vzdání 

se, kterému byla účinnost přiznána.54  

„Avšak i soud druhé stolice musí rozhodnout podle projevu účastníka a je zřejmé, že 

rozhodnutí lidového soudu může být úspěšně napadeno opravným prostředkem především proto, 

že rozsudek neodpovídá projevu účastníka, že jde o projev podle ustanovení občanského zákoníka 

neplatný (omyl, donucení, nesrozumitelnost atd.). Odvoláním může být uplatňováno i to, že projevu 

účastníka neměla být přiznána účinnost, protože odporuje velícím předpisům zákona anebo proto, 

že se příčí obecnému zájmu. 

Bylo již řečeno, že uznání i vzdání se nároku má hmotněprávní účinky a vyžaduje splnění 

určitých předpokladů (§ 32 a násl. obč. zák.). Nutno proto zásadně připustit, aby takový projev 

vůle byl zbaven účinnosti proto, že jde o projev neplatný podle obecných ustanovení (omyl, 

donucení atd.) i po právní moci rozhodnutí podle něho vydaného. Bude však možno učinit tak jen 

v rámci obnovy řízení.“55 

Lze tedy shrnout, že odvolání lze podat jen z velmi omezených důvodů a to, že nešlo vůbec 

o uznání nebo vzdání se nároku, rozsudek neodpovídá uznání nebo vzdání se nebo, že uznání nebo 

vzdání se je podle hmotného práva neplatné.56 

 

2.1.3. Občanský soudní řád do roku 1989 

2.1.3.1. Obecně 

Během tzv. „právnické dvouletky“ a následných let došlo k obměně většiny základních 

předpisů, předpisy novými, postavenými na nových hodnotách socialistické společnosti. První 

vlna právních předpisů posloužila svému účelu, avšak v novém desetiletí již i tyto předpisy tvořily 

překážku dalšímu směřování socialistického státu, a to především proto, že často stále alespoň 

formálně zakotvovaly práva či instituty svobodného demokratického právního řádu. Ačkoliv 

zakotvená práva často nebyla fakticky dodržována57, z hlediska dalšího směřování vývoje 

socialistické společnosti však nebyla ani pouhá prázdná proklamace takových práv žádoucí.  

První vlaštovkou další etapy byla nová Ústava 1960, která přinesla další degeneraci 

československého právního řádu. Na rozdíl od Ústavy 9. května 1948 se již ani nesnažila maskovat 

jako ústava demokratická. Ústava 1960 hned v úvodním prohlášení proklamovala, že socialismus 

je dobudován, nyní je čas na přechod ke komunismu.    

 
54 § 172 o.s.ř. 1950 a contrario. 
55 RUBEŠ, Josef. Komentář k občanskému soudnímu řádu. Praha: Orbis, 1957. Díl I., str. 363-364. 
56 Tamtéž, str. 699. 
57 Jako příklad lze uvést Ústavu 9. května 1948, která se sice „tvářila“ relativně demokraticky, ale reálně byla často 

obcházena. 
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V šedesátých letech tedy dále dochází k další hromadné rekodifikaci značné části našeho 

právního řádu, a to již pod taktovkou ideologie komunismu, namísto dosavadního socialismu. 

Ačkoliv právní předpisy z tohoto období jsou odbornou veřejností obecně vnímány spíše 

negativně58 některé si udržely platnost až do dnešního dne nebo byly zrušeny relativně nedávno,59 

prvním případem je i občanský soudní řád, který s neuvěřitelnými 140 novelizacemi platí až 

dodnes.  

Ačkoliv se občanský soudní řád od občanského soudního řádu 1950 příliš nelišil, některé 

drobnější odlišnosti nelézt můžeme. Především občanský soudní řád ještě důsledněji popřel 

předrevoluční dělení na řízení sporné a nesporné, když část nesporné agendy byla nově svěřena do 

pravomoci notářů a dále byly vypuštěny speciální úseky pro manželské a rodičovské věci, kterými 

se nyní zabývá pouze pár zvláštních ustanovení.60 Ani přes veškerou snahu tehdejšího zákonodárce 

ovšem nelze rozdíly mezi sporným a nesporným řízením zcela potřít. 

Prof. Čéška k tomu uvádí následující: 

„Třeba ovšem poznamenat, že teoretické rozlišování mezi sporným a nesporným řízením 

nemění nic na jednotném pojetí řízení, jehož úprava je, pokud jde o většinu procesních institutů, 

společná. Nezbytné výjimky a doplňky, platící pro jednotlivé druhy nesporného řízení, jsou 

v zákoně výslovně vyjádřeny.“61 

 
2.1.3.2. Uznání  

Občanský soudní řád přebírá jako vůdčí zásadu materiální pravdy, která je nyní zakotvena 

nejen v občanském soudním řádu ale i v čl. 103 odst. 1 Ústavy 1960. Z toho lze vypozorovat další 

posílení zásady materiální pravdy v civilním procesu, což se projevu definitivním vypuštění 

institutů uznání a vzdání se procesního nároku.   

„Protože naše právo nezná závaznost souhlasných skutkových tvrzení účastníků pro soud 

(i jejich pravdivost si může ověřit) ani tzv. kontumační rozsudky, nezná ani překážky, jakými by 

bylo tyto instituty při uskutečňování zásady materiální pravdy.“  

V této souvislosti je však ještě nutné zmínit uznání hmotněprávního nároku, které 

socialistický právní řád stále umožňuje. Konkrétně § 110 občanského zákoníku 1946, který 

upravuje možnost dlužníka dluh uznat. Nicméně jak bylo předestřeno již v úvodu této práce, 

 
58 DVOŘÁK, Bohumil. Glosa k ideové povaze kořenů platných soukromoprávních úprav. Bulletin advokacie. 2008, 

č. 7-8. Str. 64-65. Navíc je nutné především vyzdvihnout pojmovou nesourodost, například zatímco dle trestního 

řádu se opožděné odvolání zamítá, dle občanského soudního řádu se opožděné odvolání odmítá.  
59 V této souvislosti třeba zmínit například občanský zákoník 1964, trestní řád, zákoník práce 1965 nebo trestní 

zákoník 1961. 
60 ŠTAJGR. František, Občanské právo procesní. 2. částečně přepracované vydání. Praha: Orbis, 1968. Str. 18. 
61 ČEŠKA, Zdeněk. Občanské právo procesní. Praha: Panorama, 1989. Učebnice (Panorama). ISBN 80-7038-033-0, 

str. 16. 
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hmotněprávní uznání nároku nemá konstitutivní účinky, posiluje toliko postavení věřitele. Přímo 

důvodová zpráva k občanskému soudnímu řádu pak výslovně stanoví, že s uznáním, resp. vzdáním 

se, práva nejsou spojeny žádné zvláštní procesní účinky a platnost těchto úkonů se posuzuje podle 

hledisek práva hmotného.62 K hmotněprávnímu uznání poté může dojít nejen před zahájením 

řízení, ale i během něj.  

Absence výslovné úpravy uznání nároku však samozřejmě neznamená, že k takovým 

úkonům, resp. projevům, účastníků nedocházelo. Ve smyslu § 132 o.s.ř. soud pečlivě přihlíží ke 

všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. Soud tedy sice není povinen 

brát skutečnost za prokázanou pouhým shodným tvrzením účastníků63, ale je povinen k takové 

skutečnosti přihlédnout a prakticky nebude mít soud ve většině případů důvod takovému tvrzení 

neuvěřit a nevzít jej v potaz. Uznání tedy v takovém případě bude mít obdobné účinky jako 

doznání a bude záležet především na soudci, jak takové doznání posoudí a zhodnotí. Takový 

přístup potvrzuje i dobová judikatura, která shrnuje, že i takový projev účastníka musí soud 

hodnotit v souvislosti s ostatními skutečnostmi, které vyšly v řízení najevo.64  

Prakticky tedy existovala v podstatě dvě možná řešení, jak ale bylo uznání, mimo 

zmíněným doznáním, možné řešit.  

 

i. Ačkoliv klasické uznání nároku bylo vypuštěno, občanský soudní řád nadále 

umožňoval účastníkům uzavření smíru, který může a zpravidla bude, jak bylo 

zmíněno výše, obsahovat uznání nebo vzdání se procesního nároku, případně 

kombinaci těchto.  

 

Občanský soudní řád dokonce soudu ukládá povinnost vést strany k uzavření smíru, 

je-li to možné. Schválení smíru je na uvážení soudce a § 99 odst. 2 o.s.ř. stanovuje 

okruh případů, kdy jej schválit nesmí.65 

 

Nutno ještě doplnit, že byl-li by však takový smír v rozporu s hmotným právem, 

umožňuje § 99 odst. 3 o.s.ř. zrušení usnesení o schválení smíru rozsudkem. Ačkoliv 

 
62 RUBEŠ, Josef. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Orbis, 1970. Zákony (Orbis). Díl I., str. 340. 
63 RUBEŠ, Josef. Komentář k občanskému soudnímu řádu. Praha: Orbis, 1957. Díl I., str. 446: „Je-li soud povinen 

poznat objektivní realitu, nemůže být vázán tvrzeními účastníků.“. 
64 Zpráva Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky ze dne 25. 11. 1976, sp. zn. Pls 2/76 publikovaná ve 

sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 6/1977 pod č. 27/1977. Shodně RUBEŠ, Josef. Občanský soudní řád 

a předpisy souvisící. 2., podstatně přeprac. a dopln. vyd. Praha: Panorama, 1982. Zákony – poznámkové vydání. Str. 

133.  
65 Jde o rozpor s právními předpisy nebo zájmem společnosti. 
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tedy občanský soudní řád přiznává schválenému smíru účinky pravomocného 

rozsudku, nezakládá v tomto ohledu překážku věci rozsouzené ve stejném rozsahu 

jako běžný rozsudek.  

 

ii. Druhým způsobem bylo faktické uspokojení protistrany. I když zákon výslovně 

s rozsudkem pro uznání nepočítá, nic samozřejmě nebrání žalovanému ještě 

v průběhu řízení fakticky uspokojit nárok žalobce, který poté vezme žalobu zpět, 

neboť odpadl předmět řízení.   

 

2.2. Vzdání se procesního nároku 

2.2.1. Civilní řád soudní 

2.2.1.1. Vzdání se 

Úprava vzdání se nároku je do značné míry totožná jako úprava uznání nároku. Výklad, 

který ohledně uznání nároku v civilním řádu soudním platí až na menší odchylky i pro vzdání se 

nároku.  

 Podle § 394 odst. I c.ř.s. vzdá-li se žalobce při prvním roku nebo při ústním přelíčení 

vymáhaného nároku, budiž žaloba na návrh žalovaného zamítnuta rozsudkem na základě vzdání.  

Shodně jako v případě rozsudku pro uznání, dojde k vydání, pouze navrhne-li to protistrana 

a soud tedy nemůže vydat rozsudek pro vzdání svévolně.  

Dále odst. II zmíněného ustanovení umožňuje vzdání se pouze některého z několika nároku 

či jen části nároku. V tomto ustanovení je však nutné si povšimnout slovního spojení „může býti 

na návrh vydán“. Toto jediné slovo zásadním způsobem mění význam celého ustanovení a oproti 

částečnému uznání nároku dává soudu možnost uvážení. Zatímco tedy v situaci odstavce prvého 

dojde k vydání rozhodnutí pro vzdání se vždy, podle odstavce druhého, kdy se žalobce nevzdává 

všech svých nároků nebo v plné výši, soud takové rozhodnutí vydat může, ale nemusí, i když to 

bylo žalovaným navrženo.  

Předmětem může být jakýkoliv nárok, který lze uznat. Totožně se lze nároku vzdát osobně 

nebo prostřednictvím zmocněnce, jehož oprávnění lze ve smyslu § 32 c.ř.s. omezit.  

 
2.2.1.2. Vzdání se v exekučním řízení 

Druhým významným rozdílem je, že vzdát se nároku lze i v exekučním řízení, což jak 

z logiky věci vyplývá, u uznání nelze, neboť o nároku již musí být v momentě exekuce rozhodnuto.  

V exekučním řízení se lze vzdát jak nároku samého, tak i práva nárok exekucí vymáhat. 

Pouze vzdání se nároku samého má za následek jeho zánik ve smyslu § 1444 ABGB. Povinný se 
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v takovém případě může bránit návrhem na zrušení exekuce ve smyslu § 35 exek. ř. Oproti tomu 

vzdát se práva vymáhat nárok lze, jak dovozuje prof. Ott, i pouze dočasně: 

„Vzdal-li se však vítěz pouze práva k vymáhání nároku exekucí, lišiti sluší, zdali se odřekl 

práva, žádati za povolení exekuce ať na vždy ať na čas aneb jen oprávnění, žádati za výkon již 

povolené exekuce na vždy neb na čas.“66  

V obou výše uvedených případech se povinný může domáhat zrušení exekuce, v druhém 

uvedeném případě ovšem žalobou dle § 36 odst. 3 exek. ř., resp. odst. 6 exek. ř.  

Exekuční řád navíc umožňuje povinnému i méně formální cestu v souladu s § 40 odst. I. 

exek. ř., který stanoví, že jestliže byl vymáhající věřitel po vzniku exekučního titulu nebo při 

soudních rozhodnutích po čase v § 35, odstavci 1, uvedeném uspokojen, povolil sečkati nebo toho 

se zřekl, aby exekuce vůbec nebo lhůtě zatím ještě neprošlé byla vykonána, může dlužník, nepodav 

zatím žaloby podle §§ 35 nebo 36, navrhnouti, aby exekuce byla zrušena. Nežli se o návrhu 

rozhodne, budiž vymáhající věřitel vyslechnut. Prokáže-li se listinami nevzbuzujícími pochybnosti, 

že vymáhající věřitel byl uspokojen anebo vydal prohlášení, může býti upuštěno od jeho výslechu. 

Výše uvedené ustanovení zakotvuje nejenom možnost povinného domoci se zrušení 

exekuce, aniž by bylo nutné podávat žalobní návrh, ale zároveň i možnost vzdání se nároku pouze 

písemně, to je, nejsou-li o takovém vzdání se pochyby. Bude-li vzdání se sporné, ustanovení § 40 

odst. II exek. ř. pak povinného výslovně vyzývá k podání žaloby a rozhodnutí sporu tradiční 

formální cestou.  

 

2.2.2.  Občanský soudní řád 1950 

2.2.2.1. Vzdání se 

Shodně jako v případě civilního řádu soudního na tomto místě nezbývá než odkázat na 

výklad k uznání nároku v občanském soudním řádu 1950. Jak uznání, tak vzdání se totiž vycházejí 

z poměrně strohé úpravy v § 74 o.s.ř. 1950 a občanský soudní řád 1950 žádnou speciální úpravu 

pro vzdání se nároku oproti uznání nároku nezakotvuje a pro vzdání se nároku tedy platí totožné 

závěry.  

Jediné rozdíly pak budou v tomto případě vyplývat přímo ze samotné povahy vzdání se 

nároku. Zatímco uznání nároku se může v některých případech, jak již bylo zmíněno výše, dostávat 

do střetu se zásadou materiální pravdy, která doznala v občanském soudním řádu 1950 značného 

posílení, tak v případě vzdání se nároku k takovým případům zásadně docházet nebude. V případě 

rozsudku pro vzdání se nároku totiž zásadně nemůže dojít k situaci, že rozsudek neodpovídá 

 
66 OTT, Emil, SPÁČIL, Jiří, ed. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 

ISBN 978-80-7357-896-1, díl I., str. 228. 
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objektivní realitě, neboť vzdání se v průběhu řízení má konstitutivní účinky. Byl-li tedy nárok 

žalobce oprávněný, po účinném vzdání se nároku tento zaniká, nebyl-li oprávněný, tak sice 

z formálního hlediska zaniknout nemohl, avšak z materiálního hlediska pak bude takové vzdání se 

nároku působit toliko deklaratorně a výsledkem bude přesto rozsudek, který reflektuje aktuální 

právní stav. Lze tedy shrnout, že v tomto případě bude značně omezena možnost soudu, nepřiznat 

takovému projevu účastníka účinnost. Občanský soudní řád 1950 sice ponechává rozhodnutí 

o přiznání účinnosti v plné diskreci soudu, což ale nelze v žádném případě vykládat v tom smyslu, 

že soud může v takových případech postupovat zcela libovolně, i v těchto situacích musí soud 

respektovat základní zásady spravedlivého procesu, jako je rovnost účastníků a právní jistota, sic 

značně omezené dobovým kontextem.   

 
2.3. Občanský soudní řád do roku 1989 

2.3.1. Vzdání se 

Jak bylo uvedeno výše, občanský soudní řád uznání ani vzdání se procesního nároku 

neupravoval. Nejbližším upraveným institutem bylo zpětvzetí žaloby, občanský soudní řád v § 96 

stanovil, že návrh na zahájení řízení lze vzít zpět, buď dokud se nezačalo jednání ve věci, případně, 

jde-li o návrh na rozvod, neplatnost manželství nebo určení, zda tu manželství je nebo není, po 

celou dobu, jinak poté v průběhu jednání již pouze se souhlasem soudu, který má povinnost jej 

neudělit, pokud by to bylo v rozporu se zájmy společnosti. 

Přes některé podobnosti však nemůže institut zpětvzetí žaloby vzdání se nároku zcela 

nahradit, praxe se tedy musela s tímto nedostatkem nějakým způsobem vypořádat. V první řadě je 

nutné uvést, že socialistický právní řád stále umožňoval hmotněprávní vzdání se nároku, konkrétně 

§ 91 občanského zákoníku 1946 výslovně umožňuje věřiteli dohodnout se s dlužníkem, že se 

vzdává svého práva nebo dluh promíjí. Další podstatnou okolností, kterou je třeba vzít v potaz je 

§ 41 odst. 3 o.s.ř. které výslovně připouští a řeší hmotněprávní úkony učiněné vůči soudu. Právě 

v této rovině nakonec judikatura vyřešila možnost vzdání se nároku v průběhu řízení.  

„Jestliže navrhovatel se nároku vzdal a vezme svůj návrh na zahájení řízení zpět, postupuje 

soud podle § 96.  

Omezí-li se však navrhovatel pouze na projev, jimž se uplatňování nového nároku vzdal, 

posoudí soud hmotněprávní význam tohoto právního úkonu podle § 91 OZ a o návrhu rozhodne 

(v případě, že došlo k zániku nároku dohodou podle § 91 odst. 1 OZ, návrh zamítne).“67 

 
67 Stanovisko Nejvyššího soudu z 11. 5. 1964, sp. zn. Cpj 133/64, publikováno ve Výběru rozhodnutí a sdělení ve 

věcech občanskoprávních, sešit č. 1/1964, str. 320. Shodně RUBEŠ, Josef. Občanský soudní řád a předpisy 

souvisící. 2., podstatně přeprac. a dopln. vyd. Praha: Panorama, 1982. Zákony – poznámkové vydání. Str. 95. 
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Z doslovného jazykového výkladu se sice může zdát, že se jedná o dvoustranné právní 

jednání, jak evokuje termín dohoda, judikatura však dovodila, že se jedná o podmíněné 

jednostranné právní jednání, resp. právní úkon.68 Zmíněné rozhodnutí navíc výslovně stanoví, že 

právě s ohledem na uvedenou podmínku lze takový právní úkon odvolat, dokud nenabyl účinnosti.  

Budou-li tedy splněny požadavky na účinné prominutí dluhu dle ustanovení hmotného 

práva a bude-li toto učiněno vůči soudu za řízení, posoudí jej soud jako hmotněprávní úkon 

učiněný vůči soudu a žalobu na tomto podkladě zamítne jako neoprávněnou. Takový projev pak 

nepotřebuje ke své účinnosti souhlasu soudu, který má z takového úkonu pouze vyvodit závěr 

a žalobu zamítnout.69  

Jedná se o velmi elegantní řešení, který považuji z čistě formálního hlediska za zdařilejší 

variantu než zakotvení vzdání se nároku v procesním kodexu. Toto řešení nejen činí civilní kodex 

kratším, což je nepochybně žádoucí, ale též sjednocuje rovinu hmotněprávní a procesněprávní. Již 

v úvodních kapitolách bylo zmíněno, že odborná veřejnost se poměrně shoduje, že procesní úkony 

a soudní rozhodnutí nemohou zasáhnout do hmotněprávních poměrů, ani pravomocný rozsudek, 

který neodpovídá poměrům hmotného práva nemůže způsobit změnu nebo zánik hmotněprávních 

vztahů. Takový nesoulad je zásadně řešen ve prospěch práva procesního. Nicméně tímto 

způsobem, kterým se vydává občanský soudní řád, k rozporům mezi právem procesním 

a hmotným zásadně docházet nebude, neboť vzdání se nároku bude mít účinky v rovině 

hmotněprávní a následný soudní rozsudek bude pouze reflektovat tuto hmotněprávní situaci, čímž 

dojde nejen ke stejnému výsledku, jaký účastník zamýšlel, ale nedojde ani k narušení zásady 

materiální pravdy v důsledku rozporů mezi hmotněprávní a procesněprávní rovinou.  

Dalšími možnostmi bylo obdobně jako u uznání nároku uzavření soudního smíru, zmíněné 

zpětvzetí žaloby a v teoretické rovině i doznání. 70   

Lze tedy shrnout, že vzdání se nároku, oproti uznání nároku, bylo možné, a to i přes absenci 

výslovné úpravy, bylo však řešeno v rovině hmotněprávní. Jednalo se tedy asi o jediné období 

v historii moderního civilní procesu, kdy byly rozsudky pro vzdání se71 obvyklejší než rozsudky 

pro uznání, které jsou dnes mnohonásobně častější, ba dokonce jediné formálně upravené.  

 

 

 
68 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 12.2017, sp. zn. 20 Cdo 3707/2017, ačkoliv se jedná o rozhodnutí po roce 

1989, úprava prominutí dluhu byla i v této době totožná.  
69 RUBEŠ, Josef. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Orbis, 1970. Zákony (Orbis). Díl I., str. 346. 
70 Podle § 132 o.s.ř. přihlédne soud k tomu, co účastníci uvedli. Účastníkem je však i žalobce, a ačkoliv tedy institut 

doznání dopadá především na žalovaného, není důvod, proč by nemohl i žalobce uvést důvody, které ve svém 

důsledku vedou právě k zamítnutí jeho nároku. Jedná se však spíše o teoretickou konstrukci.  
71 Jednalo se sice formálně o běžné rozsudky, ve své podstatě ale šlo o rozsudky pro vzdání se. 



 

25 

 

 

2.4. Občanský soudní řád po roce 1989 

Zatímco do listopadového převratu byl občanský soudní řád novelizován pouze pětkrát, 

v porevoluční době nastalo pro občanský soudní řád, stejně jako většinu ostatních předpisů 

poměrně bouřlivé období velmi častých změn.72 V této práci se tady zaměřuji pouze na změny, 

který měly zásadnější vliv na instituty uznání a vzdání se procesního nároku.  

První zásadní změnou byla novelizace § 6 o.s.ř. zákonem č. 519/1991 Sb., s účinností od 

1. 1. 1992. Touto změnou došlo k odklonu od dosud uznávané zásady materiální pravdy. Soud měl 

nyní postupovat tak, aby byly zjištěny pouze skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné. K další 

zásadnější novelizaci dále došlo zákonem č. 293/2013 Sb., s účinností od 1.1.2014, který doplnil, 

že skutečnosti sporné mezi účastníky mají být zjištěny podle míry jejich účasti.  

 

3. Uznání a vzdání se procesního nároku v současné úpravě 

3.1. Uznání procesního nároku 

Jak již bylo zmíněno výše, uznání procesního nároku je dispozitivním úkonem účastníka 

řízení, resp. žalovaného, kterým uznává nárok, který je proti němu uplatňován. 

Institut uznání nároku se do našeho právního řádu vrátil Novelou 171/1993, která nabyla 

účinnosti dne 1.9.1993. Občanský soudní řád nově upravoval uznání procesního nároku v § 153a, 

který stanovil, že: 

Uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu 

žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti 

němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li 

to žalobce. 

Odstavec 2 citovaného ustanovení poté doplňuje, že rozsudek pro uznání nelze vydat ve 

věch, ve kterých nelze uzavřít a schválit smír.  

Úprava uznání procesního nároku zakotvená Novelou 171/1993 do značné míry kopíruje 

úpravu v civilním řádu soudním, ostatně důvodová zpráva k Novele 171/1993 na civilní řád soudní 

sama odkazuje. Přesto však úprava uznání dostála některým změnám.  

 

3.1.1. Rozsah uznání 

Uznat lze, shodně jako v civilním řádu soudním, nárok celý, jeho část, nebo pouze základ 

žalovaného nároku. I kdyby však žalovaný uznal více, než je předmětem řízení, soud i přes to poté 

nemůže soud žalobci přiznat více, než je požadováno v žalobě, neboť to občanský soudní řád 

 
72 Uveďme například rok 1995, kdy jen během tohoto roku byl občanský soudní řád účinných ve čtyřech různých 

zněních. 
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v § 153 odst. 2 výslovně zakazuje. V takovém případě připadá v úvahu jedině změna žaloby 

a následné uznání změněného nároku.  

Rovněž je třeba zmínit, že nelze uznat ani nároky, které nejsou předmětem řízení, i když 

o nich soud v řízení rozhoduje, např. výši náhrady nákladů řízení, předběžnou vykonatelnost nebo 

pariční lhůtu.73  

Uznáním celého nároku je nutné rozumět uznání nároku, tak jak je uplatňován žalobou, 

tedy žalované jistiny, včetně příslušenství. V případě, že žalovaný uzná pouze žalovanou jistinu, 

a nikoliv již úroky z prodlení, k čemuž z důvodu neznalosti práva především u bagatelních sporů, 

kde žalovaný není právně zastoupen, dochází relativně často, soud může vydat rozsudek pro uznání 

pouze ohledně uznané jistiny, ale nikoliv i ohledně úroků. Zpravidla bude žalobci vyhověno 

i ohledně úroků, neboť nárok na úroky z prodlení vzniká již ex lege, ale i tak může soud takový 

nárok částečně zamítnout, pokud například k prodlení žalovaného došlo později, než tvrdil 

žalobce.  

Částečné uznání znamená uznání jakékoliv části žalovaného nároku. Částečným uznáním 

lze uznat nejenom jistinu, ale například pouze příslušenství či jeho část. Uznáním základu nároku 

pak zase dochází k uznání jeho oprávněnosti, tj. základu, nikoli jeho výše, která dále zůstává 

předmětem sporu.  

Zatímco v civilním řádu soudním nehrál rozsah uznání z pohledu soudu žádnou roli, má 

nyní klíčový význam v otázce vydání rozsudku pro uznání. V občanském soudním řádu byla totiž 

zakotvena zásadní změna ve vyžadované aktivitě žalobce u uznání nároku oproti civilnímu řádu 

soudnímu. Civilní řád soudní zcela respektoval zásadu dispozičnosti řízení, tudíž bylo ponecháno 

zcela na vůli iniciující strany, zda k rozřešení sporu dojde rozsudkem pro uznání či nikoliv. 

Občanský soudní řád oproti tomu stanovuje přímo povinnost soudu z moci úřední rozhodnout věc 

rozsudkem pro uznání, došlo-li k uznání celého nároku. Občanský soudní řád v § 153a odst. 

1 jednoznačně stanoví, že uzná-li žalovaný uplatňovaný nárok, pak soud rozhodne podle tohoto 

uznání. Zákon na tomto místě tedy neponechává žádné místo k uvážení a imperativně stanovuje 

povinnost rozsudek vydat.74  

Naproti tomu v případě uznání částečného hraje stanovisko žalobce klíčovou roli. Věta 

druhá zmíněného § 153a odst. 1 totiž stanoví, že v případě uznání částečného vydá soud rozsudek 

 
73 BUREŠ, Jaroslav, DRÁPAL, Ljubomír, KRČMÁŘ, Zdeněk, MAZANEC, Michal, DLOUHÁ, Eva, FIALA, 

Roman, HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Občanský soudní řád. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2006. ISBN 

80-7179-378-7, str. 695: „Uznání se nemůže týkat jiných nároků a podle uznání nelze rozhodnout o lhůtě k plnění, 

o předběžné vykonatelnosti nebo o náhradě nákladů řízení.“. 
74 Soud má povinnost vydat rozsudek pro uznání i za situace, kdy dosud provedené dokazování by vedlo k zamítnutí 

žaloby a nemůže odmítnout vydat rozsudek pro uznání s odkazem na tvrzení, že dle jeho názoru žalobce neunesl 

důkazní břemeno. Srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 1.4.1998, sp. zn. 12 Cmo 508/96.  
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pro uznání pouze na návrh žalobce. 75 Zákon tak činí zejména z důvodu zachování rychlosti řízení, 

kdy by zcela obstrukční postupné uznávání minimálních částek žalovaným vedlo ke zbytečným 

průtahům v řízení. 

Jak vidno, tak občanský soudní řád a civilní řád soudní zaujímá k této problematice zcela 

opačné stanovisko, domnívám se tedy, že je přinejmenším vhodné se nad touto otázkou chvíli 

pozastavit. Je v prvé řadě si nutné uvědomit, že úpravu institutu uznání obou civilních kodexů od 

sebe odděluje téměř jedno století. Civilní řád soudní vycházel ze značně odlišných společenských 

poměrů a za ono dělící století došlo k poměrně dramatickému vývoji v právu na přístupu k soudu, 

jehož význam jako jednoho ze základních práv značně narostl. Především i pod vlivem 

komunistické ideologie se soudy staly přístupné mnohem většímu okruhu osob a není neobvyklé, 

že soudcům dopadají na stůl i žaloby o částky, které nedosahují ani výše soudního poplatku. 

S přehlceností soudů tak roste i důraz kladený na rychlost řízení, přesto je však vhodné dodat, že 

soudce má být zcela nezávislým prostředníkem, pamatujme totiž na jednu ze základních zásad již 

od dob římskoprávních vigilantibus iura, je tedy povinností žalobce se aktivně brát o své zájmy. 

Vyvstává tak otázka, nedochází-li tím k narušení rovnosti stran? 

Připomenout stojí za zmínku ještě skutečnost, že civilní řád soudní nepřipouštěl uznání 

učiněné písemně, ale pouze ústně. Žalobce tedy mohl okamžitě reagovat a vydání rozsudku pro 

uznání navrhnout bez zbytečné prodlevy.   

Není tedy jednoduché říci, který přístup je tím správným. Osobně se domnívám, že přístup 

občanského soudního řádu je tím vhodnějším, jde tedy především o praktické řešení, které dle 

mého názoru moderní civilní proces potřebuje daleko více než teoretickou správnost. V naprosté 

většině situací by totiž žalobce bezpochyby vydání rozsudku pro uznání navrhl, docházelo by 

pouze ke zbytečným průtahům a přidělání práce soudcům, resp. jejich asistentům. Případná újma 

malého procenta uznávajících, kteří by si plným projednáním a rozhodnutím věci v důsledku 

pasivity žalobce polepšili je dle mého přijatelná.  

Potenciálním návrhem na změnu tohoto institutu by se rovněž mohlo zdát zakotvení 

možnosti žalobce zvrátit vydání rozsudku pro uznání, pokud by, ať již z jakýchkoliv důvodů, trval 

na řádném projednání věci. Zde ovšem narážíme na klasický problém s přílišnou popisností 

zákona, kterému čelí například i náš občanský zákoník, který byl právě z tohoto důvodu 

předmětem kritiky.76 Vracíme se zde již k filosoficky-teoretickým základům práva jako takového 

 
75 Jako zajímavost lze zmínit, že ačkoliv se formulace § 153a odst. 1 o.s.ř. se od svého zavedení nezměnila a zdá se 

být poměrně jednoznačná, přesto se výklad tohoto ustanovení dostal až před Nejvyšší soud, který musel korigovat 

názor odvolacího který soudu, který dospěl k závěru, že je povinností soudu vydat i částečný rozsudek pro uznání 

bez ohledu na návrh žalobce. Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.4.2000, sp. zn. 20 Cdo 2479/98. 
76 Zmiňme například často připomínaný § 1014 a zde upravený roj včel. 
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a věčné otázce, kolik je málo a kolik je moc. Předpis by měl být flexibilní, abstraktní a pružný, 

aby mohl reagovat na vývoj společnosti. Na druhou stranu právní mezery podkopávají právní 

jistotu a následně nalezené judikatorní řešení nemusí být vždy tím nejlepším. Ani zde tedy 

neexistuje správné nebo špatné řešení, pokud by tato možnost existovat měla, bude úkolem soudů, 

nikoli zákonodárce, aby judikatorně takovou možnost dovodily. 

 

3.1.2. Způsob uznání 

Co se týče formy úkonů, zachovává občanský soudní řád přístup občanského soudního řádu 

1950 spíše než civilního řádu soudního, což se projevuje menšími formálními požadavky na 

procesní úkony, tj. včetně uznání nároku. Základem je § 41 o.s.ř., který stanoví v odstavci 1, že 

účastníci mohou své úkony provádět jakoukoli formou, pokud zákon nestanoví jinak a v odstavci 

2 následně doplňuje, že každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně 

označen. 

Na podkladě výše uvedeného dovodila judikatura, že za uznání procesního nároku ve 

smyslu § 153a o.s.ř. lze považovat v podstatě jakýkoliv projev vůle, ze kterého dostatečně vyplývá 

vůle žalovaného, že nárok uznává. Samotná formulace přitom není podstatná, pokud z vyjádření 

jako celku vyplývá nejen vědomost žalovaného o uplatněném nároku, ale rovněž ochota jej 

uspokojit.  

„Uznáním nároku podle § 153a o. s. ř. se rozumí procesní úkon žalovaného (tedy úkon 

adresovaný soudu), který může být učiněn v jakékoli přípustné formě a z jehož obsahu jednoznačně 

vyplývá, že žalovaný žalobní nárok zcela, z části, nebo v jeho základu uznává. Není přitom 

rozhodující, zda a jak je takový procesní úkon označen a zda uznání nároků je vyjádřeno právě 

tímto slovním spojením. Procesní úkon, jímž žalovaný nepochybně projevuje nejen vědomost 

o svém dluhu, vyplývajícím ze žalobního nároku, ale i vůli (ochotu) nárok nepodmíněně uspokojit, 

je třeba vždy považovat za uznání nároku s účinky podle § 153a o. s. ř.“77 

Z výše uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu je významné především spojení 

„jednoznačně vyplývá“, které plyne z § 41a odst. 1 o.s.ř. a zakotvuje pravidlo, že nestanoví-li zákon 

jinak, může účastník učinit úkon jen výslovně. Tato formulace bude významná především 

v situaci, kdy budou o uznání pochybnosti. Komentářová literatura uvádí jako příklady tyto 

modelové situace: 

„Pokud by chybou došlo k „uznání“ tím, že žalovaný v písemném vyjádření namísto „nárok 

neuznávám“ napsal „nárok uznávám“, přichází „zvrácení důsledků“ v úvahu jen 

 
77 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.4.2002, sp. zn. 29 Odo 522/2001. 
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z hlediska posouzení procesního úkonu podle jeho obsahu jako celku podle § 41 odst. 2 (například 

rozporuje-li žalovaný v ostatních částech podání nárok a navrhuje, aby žaloba byla zamítnuta 

v plném rozsahu) nebo z hlediska srozumitelnosti a určitosti § 43 (například formulace „nárok 

uznávám ani co do důvodu, ani co do výše“).“78 

Obdobný případ řešil v rámci odvolání též Krajský soud v Českých Budějovicích, kdy 

v daném případě žalovaná nijak nepopírala existenci svojí povinnosti vůči žalobci, avšak dále 

vázala toto tvrzení na skutečnost, že i žalobce má vůči žalované dluhy a nárok zanikl započtením. 

Prvostupňový soud zcela selektivně vybral z vyjádření žalované pouze tu část, kde nárok uznává 

a na tomto podkladě rozhodl rozsudkem pro uznání, který byl odvolacím soudem zrušen s ohledem 

na to, že uznáním nároku žalovaný prohlašuje, že je nárok proti němu po právu a vzdává se práva 

na přezkoumání oprávněnosti tohoto nároku soudem, což zde nebylo splněno, když žalovaná dále 

tvrdila zánik nároku započtením.79 

V pochybnostech tedy nebude vydání rozsudku pro uznání na místě, neboť nebude splněna 

podmínka jednoznačnosti. Naopak v takové situaci bude vhodná výzva soudu žalovanému, aby 

své podání doplnil nebo opravil ve smyslu § 43 odst. 1 o.s.ř. Až poté může připadat v úvahu vydání 

rozsudku pro uznání. Takový postup byl potvrzen i Ústavním soudem, který ve svém nálezu pod 

sp. zn. IV. ÚS 544/05 dovodil, že soudy zásadně nemohou neurčitost vyjádření překlenout 

výkladem a vyvodit z něj projev vůle, který z takového vyjádření výslovně nevyplývá. Ústavní 

soud dále uzavřel, že existují-li pochybnosti o obsahu vyjádření, je úkolem soudu je odstranit, a to 

buď doplňujícím dotazem nebo jiným vhodným opatřením. 

„Soudy nemohou provést takový výklad vyjádření účastníka řízení, který z něho 

jednoznačně nevyplývá. Pokud o obsahu vyjádření existují pochybnosti, je úkolem soudu, aby je 

odstranil, ať doplňujícím dotazem nebo jiným vhodným opatřením.“80 

 Další nezbytností uznání nároku je jeho bezpodmínečnost. Podle § 41a odst. 2 o.s.ř., 

k úkonu účastníka, který je vázán na splnění podmínky nebo doložení času, se nepřihlíží. Je ovšem 

nutné zmínit, že tuto podmínku je možné teoreticky obejít pomocí soudního smíru. Soudní smír 

může být svým obsahem rovněž uznáním nároku, a jak dovodila judikatura, může obsahovat 

i podmínky.81 

 

 
78 SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta. Občanský soudní řád. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-673-9, str. 641. 
79 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3.10.1994, sp. zn. 6 Co 2198/94. 
80 Usnesení Ústavního soudu ze dne 15.10.2008, sp. zn. II.ÚS 2043/08, srov. též nález Ústavního soudu ze dne 

17.10.2006, sp. zn. IV.ÚS 544/05. 
81 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.11.2010, sp. zn. 20 Cdo 4759/2008. 
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3.1.3.  Projev vůle / Předpoklady uznání 

V úvodu práce již bylo zmíněno, že uznání procesního nároku, jakožto procesní úkon, je 

nutné velmi důsledně odlišovat od hmotněprávního uznání, Svoboda například ve své publikaci 

uvádí, že procesní úkon vůbec není právní jednáním ve smyslu hmotného práva82, jde tedy o projev 

vůle pro hmotné právo zcela irelevantní.83 Toto dělení je významné hned z několika důvodů. 

V první řadě je nutné si uvědomit, že občanské právo procesní je odvětvím práva 

veřejného, a to i přes to, že se zabývá vztahy vyplývajícími z práva soukromého. V civilním 

procesu se tedy především neuplatní, minimálně ne v takové míře, typické soukromoprávní 

zásady. Civilněprocesní normy jsou tedy normami kogentními a neumožňují účastníkům typickou 

soukromoprávní flexibilitu.  

Uvedené se promítá i do požadavku na projev vůle. Procesní úkony vyvolávají následky 

předvídané procesním právem a také je nutné je posuzovat dle práva procesního, na čemž se 

shoduje jak odborná literatura, tak judikatura Nejvyššího i Ústavního soudu. Nelze tedy procesní 

úkony hodnotit dle ustanovení hmotného práva o vadách právních jednání. U procesních úkonů 

zejména není významný vnitřní vztah jednajícího ve vztahu k tomuto úkonu, tedy jeho pohnutka 

či motivace. Význam nehraje ani nesoulad vůle a projevu jednajícího.84 Prof. Macur jako jeden ze 

stěžejních důvodů pro tento závěr spatřuje ve skutečnosti, že hmotněprávní úkony se neuskutečňují 

za přítomnosti mocenského státního orgánu a pod jeho kontrolou, a proto musí být úprava 

nedostatků podstatně odlišná.85 Stojí také za připomenutí, že se však nejedná o dlouhodobý závěr 

právní vědy a opačné závěry lze nalézt ještě v komentářové literatuře k občanskému soudnímu 

řádu 1950, která uvádí, že je-li projev vůle dle hmotného práva neplatný, jedná se o důvod pro 

podání odvolání a takový projev by měl být poté zbaven účinnosti.86 

Jak shrnuje Nejvyšší soud, „každý procesní úkon je nutno posuzovat z objektivního 

hlediska, to jest podle toho, jak byl navenek projeven, nikoli podle toho, jestli mezi projeveným 

 
82 SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ a Klára HAMUĽÁKOVÁ. Civilní proces: obecná část a sporné řízení. 

V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-279-3. Str. 75. 
83 Ponechávám stranou soudní smír účastníků, který je odbornou veřejností považován spíše hmotněprávní dohodu 

účastníků, i když je uzavírána před soudem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.9.2011, sp. zn. 33 Cdo 

4406/2009, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.9.2009, sp. zn. 23 Cdo 2632/2009 nebo SVOBODA, Karel, Renáta 

ŠÍNOVÁ a Klára HAMUĽÁKOVÁ. Civilní proces: obecná část a sporné řízení. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-279-3. Str. 117. 
84 Tamtéž, str. 75 nebo MACUR, Josef. Lze posuzovat procesní jednání stran podle ustanovení hmotného práva o 

vadách právních úkonů?. Právní rozhledy. 1995, č. 11, s. 440–443. Dále např. usnesení Ústavního soudu ze dne 

19.11.2009, sp. zn. II.ÚS 2505/07, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.11.2003, sp. zn. 29 Odo 649/2001, ze dne 

25.6.2003 sp. zn. 32 Odo 750/2002, ze dne 20.1.2009, sp. zn. 22 Cdo 3657/2007, ze dne 9.7.2003, sp. zn. 26 Cdo 

716/2003 a další.  
85 MACUR, Josef. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 

ISBN 80-210-0810-5. Str. 71.  
86 RUBEŠ, Josef. Komentář k občanskému soudnímu řádu. Praha: Orbis, 1957. Díl I., str.  363.  
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procesním úkonem a vnitřní vůlí jednajícího je skutečný souhlas. Ani podstatný omyl účastníka 

mezi tím, co procesním úkonem projevil a tím, co jím projevit chtěl, nemá na procesní úkon a jeho 

účinnost žádného vlivu.“87 

Nejvyšší soud v této věci pak argumentuje především veřejnoprávní povahou procesních 

úkonů a vyšší mírou nezbytnosti zachování právní jistoty.88 Dvořák pak shledává důvod rovněž 

v nežádoucím komplikování a prodlužování řízení v důsledku vedení „sekundárních“ sporů 

ohledně platnosti a účinnosti učiněných procesních úkonů.89 K čemuž se klaní i prof. Macur, když 

namítá, že možnost napadání procesních úkonů by vedla k vysoké míře právní nejistoty 

v procesněprávních vztazích.90  

Jelikož zákon přikládá procesním úkonům vyšší sílu, ve smyslu obtížnějšího zvrácení 

takového úkonu, klade na ně zároveň i vyšší nároky. Například § 41a o.s.ř., které stanoví, že není-

li stanoveno jinak, lze učinit úkon pouze výslovně a bezpodmínečně, v úvahu tedy nepřipadá 

jednání konkludentní, které naopak občanský zákoník běžně připouští.91  

V odstavci 4 zmíněné ustanovení zakotvuje možnost odvolání úkonu. Odvolání uznání 

procesního nároku, resp. vzdání se, je tedy možné92, ale pouze za velmi omezených podmínek. 

Odvolání procesního úkonu musí dorazit nejpozději současně s tímto úkonem, dodatečné odvolání 

není možné. Dvořák nicméně argumentuje, že soudní praxe odvolání úkonů běžně připouští 

a v tomto ohledu je tedy nutné § 41a odst. 4 o.s.ř. považovat za zavádějící a faktická lhůta pro 

odvolání úkonu bude delší, omezena zpravidla až vyhlášením rozhodnutí.93  

 
87 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1646/96. 
88 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.8.1995, sp.zn. Odon 18/95: „Ani skutečnost, že procesní úkon byl učiněn v 

omylu, nemá vliv na vznik, změnu nebo zánik procesněprávních vztahů. Občanský soudní řád, na rozdíl od 

občanského zákoníku, důsledky úkonů učiněných v omylu neupravuje; veřejnoprávní povaha procesních vztahů též 

vyžaduje podstatně vyšší míru právní jistoty účastníků i třetích osob, přičemž právní jistota by byla oslabena 

možností zpochybňovat dodatečně již učiněné procesní úkony odkazem na vady vůle.“. 
89 DVOŘÁK, Bohumil. Procesní úkony stran řízení. Právní rozhledy. 2018, č. 3, str. 84-90: „Jak zmíněno shora (sub 

II.4), vychází procesní právo při výkladu procesního úkonu strany z objektivního významu projevu vůle, a z dobrých 

důvodů se tím vyhýbá otázce, zda skutečná (vnitřní) vůle strany odpovídá jejímu projevu. Jinak by totiž hrozilo, že 

v civilním řízení soudním budou vedle vlastních sporů o subjektivní (hmotné) právo řešeny taktéž sekundární spory 

týkající se „platnosti“ či účinnosti samotného procesního úkonu. Tím by se ovšem řízení nepřiměřeně komplikovalo 

a protahovalo. Nelze proto připustit, aby se v probíhajícím řízení jako jedna z předběžných otázek řešila např. 

otázka účinnosti podané žaloby, nebo aby se dokonce protistrana v samostatném řízení domáhala (negativního) 

určení, že určitá žaloba je „neplatná“.“. 
90 MACUR, Josef. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 

ISBN 80-210-0810-5. Str. 71. 
91 Srov. např. § 546 či § 1744 občanského zákoníku. 
92 DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav, DLOUHÁ, Eva, DOLEŽÍLEK, Jiří, FIALA, Roman, HORÁČEK, Roman, 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, KRBEK, Pavel, KRČMÁŘ, Zdeněk, MAZANEC, Michal, NOVOTNÝ, Zdeněk, 

POLEDNE, Petr, PUTNA, Mojmír, SIMON, Pavel, ŠEBEK, Roman, ŠTENGLOVÁ, Ivana. Občanský soudní řád 

I, II. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-107-9, str. 1039. 
93 DVOŘÁK, Bohumil. Procesní úkony stran řízení. Právní rozhledy. 2018, č. 3. Str. 84-90. 
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Není-li odvolání procesního úkonu již přípustné, dovozuje Dvořák možnost jeho 

„odvolání“ prostřednictvím obnovy řízení, resp. žaloby pro zmatečnost, z důvodu, že rozsudek pro 

uznání vychází z vadného procesního úkonu, např. v důsledku donucení.94 

V úvahu přichází dále zpětvzetí úkonu, ale to zákon připouští pouze v taxativních 

případech. Zpětvzetí uznání nároku připuštěno není, takový úkon tedy nelze vzít zpět, a to ani 

kdyby protistrana s takovým zpětvzetím souhlasila. 95  

Zákonem nepředpokládanou možností žalovaného, jak docílit zvrácení učiněného uznání, 

je však i nepodepsání protokolu, byl-li nárok uznán do protokolu, tedy zpravidla při jednání. 

Obecně je procesní úkon účastníka účinný okamžikem doručení nebo učiněním vůči soudu,96 

avšak v případě uznání má občanský soudní řád zvláštní úpravu. Ve smyslu § 41b o.s.ř. dokud 

nebyl protokol, kterým došlo k uznání nároku, podepsán žalovaným, tak soud k takovému úkonu 

nepřihlíží. Nedojde-li k podpisu protokolu žalovaným nikdy, nestane se uznání nároku účinným,97 

což však nevylučuje ostatní důsledky spojené s takovým již učiněným projevem vůle.  

V této souvislosti je vhodné zmínit ještě procesní způsobilost účastníků. Další podmínkou 

účinného uznání procesního nároku, resp. vzdání se ho, je totiž dostatečná způsobilost účastníka 

takový úkon učinit. Občanský soudní řád rozlišuje jednak způsobilost být účastníkem ve smyslu § 

19 o.s.ř., kterou má ten, kdo má právní osobnost, příp. to o něm stanoví zákon, a procesní 

způsobilost ve smyslu § 20 o.s.ř., která bude mít z hlediska uznání, jakožto dispozičního 

procesního úkonu větší význam.   

Ohledně procesní způsobilosti občanský soudní řád odkazuje na občanský zákoník a v § 20 

stanovuje, že každý může před soudem jednat samostatně v tom rozsahu, v jakém je svéprávný.98 

Hranice pro uznání nároku tedy zpravidla nebude jednotná, a zatímco v některých případech 

nebude zřejmě důvod o dostatku procesní způsobilosti pro uznání nároku pochybovat, v jiných 

případech se může tato situace ukázat velmi ošemetnou.  

 
94 Tamtéž. 
95 SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta. Občanský soudní řád. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-673-9, str. 210: „Nastoupené procesní účinky procesních 

úkonů není možné zvrátit, ledaže tak zákon výslovně připouští. V takovém případě jde o zpětvzetí procesního úkonu, 

které je přípustné především dle § 96 u návrhů na zahájení řízení, dle § 207 u odvolání a dle § 243c u dovolání.“. 

Nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1646/96, ze dne 30.5.2001, sp. zn. 22 Cdo 

846/2001 či nález Ústavního soudu ze dne 11.12.1997 sp. zn. IV. ÚS 295/97. 
96 BUREŠ, Jaroslav, DRÁPAL, Ljubomír, KRČMÁŘ, Zdeněk, MAZANEC, Michal, DLOUHÁ, Eva, FIALA, 

Roman, HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Občanský soudní řád. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2006. ISBN 

80-7179-378-7, str. 166: „Podání učiněné písemně má procesní účinky, jakmile bylo doručeno nebo jinak došlo 

soudu.“. 
97 Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27.11.1998, sp. zn. 24 Co 86/96. 
98 Podle § 30 odst. 1 OZ člověk nabývá plné svéprávnosti dovršením osmnáctého roku věku a dle § 31 OZ nezletilý, 

který nenabyl plné svéprávnosti, např. uzavřením manželství, má svéprávnost přiměřenou své rozumové a volní 

vyspělosti. 
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Procesní úkony mohou účastníci provádět též prostřednictvím zástupce. Je nicméně 

otázkou, jestli může zástupce učinit i takovýto zásadní procesní úkon, jako je např. uznání nároku, 

kterým ve své podstatě zbavuje zastoupeného práva na řádné projednání jeho věci před soudem.  

Obecně existují tři druhy zastoupení, a to na základě zákona, smluvní a na základě rozhodnutí.  

První situací je zastoupení zákonným zástupcem. Na možnost uznání nároku zákonným 

zástupcem nám nabízí odpověď § 892 odst. 1 OZ, který stanoví, že rodiče mohou, resp. musí, 

zastupovat dítě v záležitostech, ke kterým není samo právně způsobilé. Pokud tedy bude účastník, 

který dosud nenabyl plné svéprávnosti, dostatečně svéprávný, aby jednal ve věci před soudem, 

neměl by soud k uznání nároku, které bylo učiněno zákonným zástupcem vůbec přihlížet.99 

Obdobná pravidla platí také pro zastoupení opatrovníkem. Opatrovník osoby s omezenou 

svéprávností zastupuje tuto osobu pouze v rozsahu, v jakém není schopná sama právně jednat.100 

Druhou situací je zastoupení na základě plné moci. V tomto případě občanský soudní řád 

výslovně v § 28a odst. 1 uvádí, že zástupce je oprávněn ke všem úkonům, které je oprávněn činit 

účastník a toto oprávnění nelze nijak omezit.  

A konečně zastoupení na základě rozhodnutí, kde občanský soudní řád v § 31 odst. 

1 odkazuje na smluvní zastoupení a stanoví, že ustanovený opatrovník nebo jiný zástupce má stejné 

postavení jako zástupce na základě procesní plné moci.  

Lze tedy shrnout, že za určitých podmínek tedy mohou účinné uznání nároku provést 

všechny tři kategorie zástupců.  

Na závěr se domnívám, že je nutné v této části ještě zmínit společenství účastníků. Tato 

problematika a možné situace již byla zmíněna a rozvedena ve druhé kapitole u výkladu o civilním 

řádu soudním a platí shodně i pro výklad o občanském soudním řádu. Zákonným podkladem je 

§ 91 o.s.ř., uvedené ustanovení v prvním odstavci stanoví, že v případě většího množství žalobců 

nebo žalovaných jedná každý sám za sebe, opět bude tedy připadat v úvahu rozsudek částečný 

proti konkrétnímu účastníkovi. Odstavec druhý pak pamatuje na situaci, kdy se jedná 

o společenství nerozlučné a rozsudek se musí vztahovat na všechny účastníky na téže straně, 

k tomu uvádí, že úkony jednoho účastníka platí i pro ostatní na téže straně, ale pro uznání nároku 

se vyžaduje též souhlas všech ostatních účastníků, kteří na takové straně vystupují.  

 

3.1.4.  Procesní nástupnictví 

V řízení mohou nastat též situace, že žalovaný uplatňovaný nárok sice uzná, avšak poté 

například ztratí způsobilost být účastníkem řízení. Podle § 107 odst. 4 o.s.ř. ten, kdo vstupuje místo 

 
99 § 32 odst. 1 o.s.ř. 
100 § 55 a násl. občanského zákoníku. 
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účastníka do řízení musí přijmout takový stav řízení, jaký je v době, kdy vstoupil do řízení. To 

především znamená, že veškeré hmotněprávní a procesně právní účinky spojené s řízením 

zůstávají zachovány a všechny úkony, které byly v řízení učiněny dosavadním účastníkem platí 

i pro procesního nástupce.101  

Pro procesního nástupce je tedy závazné i uznání nároku učiněné jeho předchůdcem. Zde 

nicméně vyvstává otázka zmíněné možnost odvolání procesního úkonu, příp. jeho změna. Výše 

bylo uvedeno, že ačkoliv občanský soudní řád umožňuje odvolání úkonu poměrně striktně, soudní 

praxe připouští i pozdější odvolání a pro změnu učiněného procesního úkonu pak platí pravidla 

ještě benevolentnější. Bude tedy otázkou, jak by se soud postavil k situaci, kdy by procesní 

nástupce učiněné uznání odvolal či změnil na uznání částečné. Formalistický přístup by byl 

odvolání ani změnu nepřipustit, avšak bude-li procesní nástupce mít legitimní důvody pro takové 

počínání lze se domnívat, že odvolání uznání bude soudem zpravidla připuštěno.  

  

3.1.5.  Způsobilost nároku 

Způsobilost nároku se odvíjí od možnosti uzavřít ve věci smír, to blíže rozvíjí § 99 o.s.ř. 

Občanský soudní řád však taxativně nevyjmenovává řízení, kde nelze uzavřít smír, ale namísto 

toho volí obecnou frázi „připouští-li to povaha věci“. K tomu Nejvyšší soud shrnuje následující: 

„Právní teorie i soudní praxe zastává názor, že povaha věci připouští uzavření smíru 

zpravidla ve věcech, v nichž jsou účastníci v typickém dvoustranném poměru, jestliže 

hmotněprávní úprava nevylučuje, aby si účastníci mezi sebou upravili právní vztahy dispozitivními 

úkony.“102 

Ve výše uvedeném rozhodnutí Nejvyšší soud dospěl k závěru, že uzavření smíru je obecně 

vyloučeno především ve věcech, v nichž lze zahájit řízení i bez návrhu, v nichž se rozhoduje 

o osobním stavu, v nichž hmotné právo nepřipouští vyřešení věci dohodou účastníků právního 

vztahu. Nejvyšší soud se v této věci rovněž zabýval otázkou, kdy je uzavření smíru v rozporu 

s právními předpisy a dovodil, že se jedná především o dvě základní situace, jednak pokud je 

dohoda účastníků neplatná z hlediska obecných požadavků kladených na právní jednání, např. 

z důvodu neurčitosti nebo nesrozumitelnosti, a za druhé, pokud se příčí kogentním ustanovením 

zákona nebo je obchází.  

 
101 § 107-111 Překážky postupu řízení. In: JIRSA, Jaromír. Občanský soudní řád, 2. část: Soudcovský komentář 

[Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2019-10-15]. ASPI_ID KO99_p2b1963CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 

2336-517X. 
102 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4.1.2006, sp. zn. 30 Cdo 641/2005. 
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Dalším případem, kdy nelze uzavřít smír je například řízení o vyslovení neplatnosti 

usnesení valné hromady,103 v řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu,104 

vypořádání společného jmění manželů v rámci konkurzu,105 u odpůrčích žalob vymezených 

v § 204 až § 242 IZ a sloužících jen pro potřeby insolvenčního řízení,106 nebo u odpůrčí žaloby 

podle občanského zákoníku, kterou se věřitel domáhá relativní neúčinnosti právního jednání.107  

V tomto bodě je nutné dále zmínit nekonzistenci rozhodovací praxe Vrchních soudů, neboť 

v řízení vedeném pod sp. zn. 13 VSOL 258/2016 sice rozhodl Vrchní soud v Olomouci, že 

rozsudek pro uznání nebyl v případě odpůrčí žaloby dle § 233 IZ na místě, ale pouze z toho důvodu, 

že žaloba obsahovala eventuální petit, ale o nemožnosti uzavřít smír se ani nezmínil. Bude tedy na 

Nejvyšším soudu, aby tuto problematiku sjednotil.  

Lze naopak uzavřít smír ve sporech o určení vlastnického práva,108 ohledně sporu o určení 

existence či neexistence práva nebo právního vztahu,109 o vyklizení nemovitosti,110 zřízení 

věcného břemena za předpokladu, že takové věcné břemeno lze zřídit i smlouvou,111 v incidenčním 

sporu o pravost přihlášené pohledávky,112 ve sporu o vypořádání společného jmění manželů,113 

v řízení o nahrazení souhlasu státu s uzavřením smlouvy o převodu náhradních pozemků dle 

 
103 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.4.2005, sp. zn. 29 Odo 1079/2003. 
104 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.10.2015, sp. zn. 29 Cdo 3248/2013. 
105 § 273 odst. 1 IZ.  
106 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7.12.2017, sp. zn. 101 VSPH 188/2017: „Odvolací soud zastává 

konzistentně právní názor, že u odpůrčích žalob vymezených v § 204-§ 242 insolvenčního zákona a sloužících jen 

pro potřeby 65 ICm 3066/2014 (KSPH 35 INS 13556/2013) insolvenčního řízení, je už z povahy věci vyloučeno, aby 

o takové žalobě soud rozhodl rozsudkem pro uznání podle § 153a odst. 3 o.s.ř., neboť v řízení o takové žalobě je 

vyloučena možnost uzavření a schválení smíru (§ 153a odst. 2 o.s.ř.) a zákon nepřipouští vydat rozsudek pro uznání 

ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír, tedy nelze rozhodnout rozsudkem pro uznání ve věcech, jejichž 

povaha nepřipouští uzavření soudního sporu. Takovou povahu má podle odvolacího soudu i řízení o odpůrčí žalobě 

insolvenčního správce.“.  
107 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.10.2009, sp. zn. 30 Cdo 2666/2007: „Z toho, co bylo uvedeno, je zřejmé, že 

institut odporovatelnosti (uplatňující se odpůrčí žalobou) tak jak je vymezen v ustanovení § 42a obč. zák. slouží a je 

určen pro potřeby exekučního řízení. Posuzováno z tohoto hlediska, jež je potřeba považovat za rozhodující, je nutno 

dovodit, že dohoda uzavřená mezi věřitelem a osobou, s níž nebo v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn, ve které 

by si její účastníci sjednali, že je takový právní úkon vůči věřiteli neúčinný, by nevedla k nastolení relativní 

neúčinnosti tohoto právního úkonu, a nemohla by se tudíž stát podkladem pro výkon rozhodnutí (exekuci). Z toho 

vyplývá, že hmotné právo nepřipouští vyřízení této věci dohodou účastníků.“. 
108 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 1968, sp. zn. 4 Cz 105/68 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

26.4.2001, sp. zn. 25 Cdo 52/2001.  
109 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12.7.2007, sp. zn. 26 Odo 353/2006 nebo ze dne 6.6.2007, sp. zn. 32 Odo 

181/2006. 
110 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.12.2003, sp. zn. 26 Cdo 390/2003 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

25.10.2000, sp. zn. 20 Cdo 2312/2000 a ze dne 23.9.2010, sp. zn. 20 Cdo 476/2009. 
111 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 1986, sp. zn. Cpj 44/86. 
112 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.1.2013, sp. zn. 29 ICdo 5/2012. 
113 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. 22 Cdo 2103/2016. 
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zákona č. 229/1991 Sb.,114 ve sporu ze smlouvy, již se převádí obchodní podíl společníka,115 nebo 

např. v incidenčním sporu o vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka.116  

Není však a priori vyloučeno uzavření smíru, má-li být vydáno konstitutivní rozhodnutí, 

zejména např. v případě zrušení nebo vypořádání podílového spoluvlastnictví, neboť i v těchto 

případech je dle hmotného práva možné řešit věc dohodou účastníků.117  

 

3.1.6.  Uznání v odvolacím a dovolacím řízení 

Pokud jde o možnost uznání v odvolacím řízení, dosud nebyla tato otázka jednoznačně 

vyřešena nejvyššími instancemi. V odborné literatuře se lze setkat s názory, které připouští uznání 

pouze v řízení prvostupňovém,118 tak i v řízení odvolacím.119 Osobně se přikláním spíše ke 

stanovisku, že nárok lze uznat i v řízení odvolacím, stejně tak jako lze v řízení odvolacím uzavřít 

a schválit smír. Opačný přístup by vedl k absurdním situacím, kdy by mohl žalovaný uznávat 

oprávněnost nároku a odvolací soud by žalobu přesto zamítl.  

Komentářová literatura k tomu uvádí následující: 

 „Odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o věci samé může být odvolacím soudem 

vyřízeno rovněž tak, že vydá rozsudek pro uznání, jestliže žalovaný uznal nárok v průběhu 

odvolacího řízení. V rozsahu, v jakém bylo podle uznání rozhodnuto, odvolací soud současně 

změní rozsudek soudu prvního stupně.“120 

Nastíněný postup odvolacího soudu se však může na první pohled zdát poměrně 

problematický, neboť by se dal považovat za porušení zásady dvojinstačnosti řízení. Přichází tedy 

v úvahu i možnost zrušení rozhodnutí soudu prvého stupně a vrácení k dalšímu řízení, kdy 

rozsudek pro uznání bude vydán až soudem prvého stupně.  

 
114 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7.5.2018, sp. zn. 28 Cdo 5721/2017. 
115 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19.3.2014, sp. zn. 29 Cdo 2648/2013. 
116 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 15.1.2014, sp. zn. 39 ICm 3360/2012. 
117 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol.: Civilní právo procesní, část 1, Řízení nalézací, 8. vydání, Leges, 

Praha 2015. ISBN978-80-7502-076-5, str. 40, LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Praktický 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Str. 725, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2009, sp. zn. 22 Cdo 

4272/2007 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 22 Cdo 3446/2012. 
118 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol.: Civilní právo procesní, část 1, Řízení nalézací, 8. vydání, Leges, 

Praha 2015. ISBN978-80-7502-076-5, str. 341. 
119 STAVINOHOVÁ, Jaruška, HLAVSA, Petr. Civilní proces a organizace soudnictví. 1. vydání. Brno: Doplněk, 

2003. ISBN 80-210-3271-5, str. 310, DRÁPAL, Ljubomír., BUREŠ, Jan a kol. Občanský soudní řád I. §1 až 200za. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-107-9, str. 1042 nebo SVOBODA, Karel, 

SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013. ISBN 978-80-7400-673-9, str. 527. 
120 DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav, DLOUHÁ, Eva, DOLEŽÍLEK, Jiří, FIALA, Roman, HORÁČEK, Roman, 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, KRBEK, Pavel, KRČMÁŘ, Zdeněk, MAZANEC, Michal, NOVOTNÝ, Zdeněk, 

POLEDNE, Petr, PUTNA, Mojmír, SIMON, Pavel, ŠEBEK, Roman, ŠTENGLOVÁ, Ivana. Občanský soudní řád 

I, II. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-107-9, str. 1039. 
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V prvé řadě je nutné uvést, že postup, kdy by odvolací soud musel věc vrátit soudu prvého 

stupně, by vedl ke značným průtahům, což by bylo v rozporu se zásadou rychlosti řízení, a ostatně 

i hospodárnosti řízení. Žalovaný by navíc tímto způsobem mohl obstrukčně protahovat řízení.  

Na druhou stranu jak judikatura Ústavního soudu, tak i Nejvyššího soudu považuje 

nepředvídatelné rozhodnutí za porušení práva na spravedlivý proces. Podle ustálené judikatury 

však postačí, pokud odvolací soud seznámí strany se svým právním názorem před vydáním 

rozhodnutí a dá jim možnost se k němu vyjádřit.121 O překvapivé rozhodnutí by se tedy jednat 

nemělo, neboť žalovaný uznání učinil, fakticky se tedy vyjádřil, a názoru žalobce tedy není 

k vydání rozsudku pro uznání v případě úplného uznání zapotřebí. Navíc lze předpokládat, že 

právě žalobce bude mít největší zájem na to, aby mu bylo vyhověno. 

Občanský soudní řád sice nezakazuje odvolacímu soudu doplňovat dokazování nebo znovu 

provést provedené důkazy a dospět k odlišnému skutkovému závěru, ale odvolací soud nesmí 

v takovém případě nahrazovat soud prvého stupně.122 Uznání procesního nároku, jakožto procesní 

úkon, je však nutné odlišovat od hmotněprávního uznání nároku, které má vliv na skutkový stav. 

Domnívám se tedy, že by nemělo dojít ani k nahrazování činnosti soudu prvého stupně odvolacím 

soudem, neboť o nové skutkové zjištění zásadní povahy by se jednat nemělo.  

Zásadním argumentem pro postup, kterým by odvolací soud rozhodnutí vrátil soudu prvého 

stupně lze nalézt především v tom, že účastníkovi je tím odňata možnost řádného přezkumu 

rozhodnutí. Na druhou stranu je třeba uvést, že tím by vznikaly spíše absurdní situace, kdy by 

například žalovaný před odvolacím soudem nárok uznal, po vrácení by soud prvého stupně rozhodl 

rozsudek pro uznání a žalovaný by se znovu odvolal k odvolacímu soudu, u kterého předtím uznání 

učinil. 

S ohledem na výše uvedené se tedy kloním k přístupu zastávanému komentářovou 

literaturou, neboť opačný přístup považuji za příliš formalistický a způsobující zbytečné průtahy. 

Navíc je třeba dodat, že žalovaný má stále k dispozici ještě mimořádné opravné prostředky, např. 

žalobu na obnovu řízení, pokud by rozsudek pro uznání byl v rozporu s kogentními právními 

předpisy.123  

 
121 Nálezy Ústavního soudu ze dne 21.1.2003, sp zn. II. ÚS 523/02 a ze dne 27. 3. 2017, sp. zn. II.ÚS 2724/16 nebo 

rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 28.3.2005, sp. zn. 28 Cdo 2838/2005, ze dne 30.10.2007, sp. zn. 22 Cdo 

3441/2006, ze dne 21.4.2010, sp. zn. 28 Cdo 5232/2009, ze dne 19.10.2010, sp. zn. 30 Cdo 2750/2009 nebo usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 17.12.2014, sp. zn. 22 Cdo 3866/2014. 
122 Srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 24.3.1999, sp. zn. 21 Cdo 1901/98, ze dne 18.9.2003, sp. zn. 32 Odo 

365/2003, ze dne 26.10.2005, sp. zn. 32 Odo 617/2004, nebo ze dne 28.7.2009, sp. zn. 32 Cdo 712/2009. 
123 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.4.2005, sp. zn. 32 Odo 350/2004.  
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Ohledně možnosti uznání nároku v dovolacím řízení se však odborná literatura shoduje na 

tom, že tak učinit nelze,124 což ostatně vyplývá i z § 243b o.s.ř.125 

 

3.1.7.  Fikce § 114b o.s.ř. 

Při fikci dle § 114b o.s.ř. je žalovaný ve smyslu odstavce 1 zmíněného ustanovení vyzván, 

aby se vyjádřil k žalobě a pokud nárok zcela neuznává,126 vylíčil skutečnosti, na kterých staví svojí 

procesní obranu a označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Pokud se žalovaný bez váženého 

důvodu na výzvu nevyjádří, resp. nesdělí, jaké důvody mu v tom brání, nastává fikce, že proti 

němu uplatněný nárok uznává a soud rozhode rozsudkem pro uznání.127 Soud v takovém případě 

nemá právo zkoumat oprávněnost nároku a nevydání rozsudku pro uznání při splnění podmínek 

fikce uznání by bylo porušením práva na spravedlivý proces žalobce.128 Nastalé účinky fikce nelze 

dokonce ani zvrátit, neboť žádné ustanovení nepřipouští důkaz opaku, tedy, že k uznání ve 

skutečnosti nedošlo.129 

„Pro úplnost Nejvyšší soud uvádí, že pokud se žalovaný včas na výzvu vydanou 

podle § 114b odst. 1 o. s. ř. nevyjádří nebo se vyjádří nedostatečně, jak tomu bylo v posuzovaném 

případě, soud má povinnost a nikoliv pouze možnost rozhodnout rozsudkem pro uznání a to aniž 

by se zabýval materiální stránkou věci. Shodný názor vyplývá též z usnesení Ústavního soudu ze 

dne 16. 11. 2006, sp. zn. III. ÚS 91/06, dle kterého, jestliže se soudy důsledně pohybovaly 

v zákonném rámci, a respektovaly zákonem stanovené podmínky výzvy podle § 114b o.s.ř., nelze 

mít vydání rozsudku pro uznání (ve smyslu § 114b odst. 5,§ 153a odst. 3 o. s. ř.) za výraz 

„přepjatého formalizmu“ ani za rozporné s pravidly spravedlivého procesu. Naopak, nevydání 

 
124 DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav, DLOUHÁ, Eva, DOLEŽÍLEK, Jiří, FIALA, Roman, HORÁČEK, Roman, 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, KRBEK, Pavel, KRČMÁŘ, Zdeněk, MAZANEC, Michal, NOVOTNÝ, Zdeněk, 

POLEDNE, Petr, PUTNA, Mojmír, SIMON, Pavel, ŠEBEK, Roman, ŠTENGLOVÁ, Ivana. Občanský soudní řád 

I, II. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-107-9, str. 1040. 
125 § 243b o.s.ř. vylučuje ustanovení, která se nepoužijí v dovolacím řízení, mezi nimi je i ustanovení § 99 o možnosti 

uzavřít smír. 
126 Zákonná formulace je v tomto ohledu poměrně matoucí, neboť doslovným výkladem lze dospět i k tomu, že 

vyjádření rozhodujících skutečností se vyžaduje pouze, pokud žalovaný zcela neuznává žalovaný nárok, tedy 

neuznává ho jako celek, a contrario při částečném uznání nároku pak postačí prosté sdělení, že žalovaný uznává 

pouze část. Praxe ovšem vykládá matoucí výraz „zcela“ v dotčeném ustanovení v tom smyslu, že pokud žalovaný 

neuznává nárok v takové podobě, v jaké byl uplatněn, tedy rozporuje alespoň část nároku (jinými slovy neuznává 

zcela), musí vylíčit rozhodující skutečnosti k prokázání svých tvrzení, což ostatně je výklad nejlogičtější.  
127 O tom musí být však náležitě poučen, neobsahuje-li totiž výzva poučení nebo jiné formální náležitosti, tak k fikci 

uznání nedochází. K tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2.7.2013, sp. zn. 21 Cdo 2288/2012. 
128 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.11.2017, sp. zn. 28 Cdo 2844/2017: „Rozhodovací praxe dovolacího soudu 

je ustálená v závěru, že v případě vydání rozsudku pro uznání na základě fikce uznání jsou formálními předpoklady 

pro jeho vydání předpoklady, za nichž tato fikce nastává; jsou-li tyto předpoklady splněny, právní posouzení věci se 

omezuje již jen na to, zda nejde o věc, v níž nelze uzavřít nebo schválit smír, případně o jinou věc, v níž zákon vydání 

kvalifikované výzvy vylučoval.“. Dále srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 2. 2006, sp. zn. 26 Cdo 

1253/2005, ze dne 19. 2. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2821/2012, ze dne 28. 2. 2013, sp. zn. 33 Cdo 15/2012 nebo ze dne 

20. 11. 2012, sp. zn. 32 Cdo 699/2011. 
129 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. 22 Cdo 1438/2017. 
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rozsudku pro uznání, ačkoli zákonem stanovené předpoklady pro takový postup byly splněny, by 

sloužilo důvodné námitce nedostatku spravedlivého procesu z pozice druhé strany v řízení, a to 

argumentem procesu nepředvídatelného, resp. svévolného.“130 

 Jak vyplývá z konstrukce předmětného ustanovení, nepostačí, aby žalovaný pouze sdělil, 

že žalobu neuznává, ale musí uvést i rozhodné skutečnosti, na kterých staví svou procesní 

obranu.131 Judikatura Nejvyššího soudu dovodila několik podmínek, které musí takové vyjádření 

žalovaného splňovat, aby zabránilo nástupu fikce uznání.  

Základní podmínkou je věcné vyjádření žalovaného, nikoli tedy, jak bylo příkladmo 

uvedeno výše, prosté konstatování, že nárok neuznává či s žalobou nesouhlasí.132 Žalovaný musí 

uvést skutečnosti, které odůvodňují, proč nárok neuznává. Nemusí se jednat o vyjádření obsáhlé 

a vyčerpávající nemusí dokonce ani výslovně uvést, že nárok neuznává, podle judikatury postačí 

takové vyjádření, kde žalovaný alespoň v základních obrysech vylíčí rozhodující skutečnosti, na 

nichž staví svoji obranu proti nároku, resp. části či výši kterou rozporuje, a uvede minimálně 

takové skutečnosti významné pro rozhodnutí ve věci samé, které pokud by se ukázaly pravdivými, 

povedou alespoň k částečnému zamítnutí žaloby, resp. k částečnému úspěchu žalovaného, a to bez 

ohledu na to, jestli žalovaný tvrdí skutečnosti nové a dosud netvrzené, skutečnosti opačné než tvrdí 

žalobce či dokonce potvrzuje tvrzení žalobce, pokud vyznívají v jeho prospěch.133 V tomto ohledu 

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že i když žalovaný nezpochybňuje skutkový stav věci, ale ve 

vyjádření uvede právní důvody, na nichž staví svoji obranu, nelze ve věci rozhodnout rozsudkem 

pro uznání.134 Žalovaný se dokonce nemusí výslovně vyjádřit ani ke všem žalobcovým tvrzením, 

postačí taková tvrzení „o rozhodujících skutečnostech, z nichž vyplývá základ jeho obrany proti 

žalobě“.135  

Rozhodné skutečnosti musí však být povahy hmotněprávní, vyjádři-li se sice žalovaný, ale 

uvede pouze „pouze povšechná tvrzení bez konkrétního vysvětlení, popř. jen námitky procesní 

povahy“136 nesplní podmínky výzvy dle § 114b odst. 1 o.s.ř. Tvrzení žalovaného nemohou tedy 

 
130 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7.4.2010, sp. zn. 28 Cdo 604/2010.  
131 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.4.2009, sp. zn. 32 Cdo 3735/2008: „Žalovaný se ve smyslu § 114b odst. 5 

OSŘ vyjádří (a zabrání tak fikci uznání nároku), jestliže z jeho včasného písemného vyjádření vyplývá, že nárok, 

který byl proti němu uplatněn žalobou, zcela neuznává, a jestliže alespoň v základních obrysech vylíčí rozhodující 

skutečnosti, na nichž staví svoji obranu. Žalovaný se nemusí výslovně vyjádřit ke všem žalobcovým tvrzením; k tomu, 

aby zamezil fikci uznání nároku, postačuje, že proti tvrzením žalobce postaví alespoň taková svá tvrzení o 

rozhodujících skutečnostech, z nichž vyplývá základ jeho obrany proti žalobě.“. 
132 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10.4.2018, sp. zn. 33 Cdo 967/2018 a ze dne 1. 7. 2008, sp. zn. 28 Cdo 611/2008 

nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 8. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3597/2007. 
133 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8.3.2005, sp. zn. 21 Cdo 1951/2004 a ze dne 3.1.2008, sp. zn. 21 Cdo 221/2007 

nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.10.2013, sp. zn. 33 Cdo 3163/2013. 
134 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.1.2011, sp. zn. 23 Cdo 4426/2011. 
135 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.4.2009, sp. zn. 32 Cdo 3735/2008. 
136 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7.4.2010, sp. zn. 28 Cdo 604/2010. 
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být ani příliš vágní a obecná, avšak na druhou stranu, splní-li žalovaný uloženou povinnost, 

nepřísluší soudu hodnotit kvalitu či obšírnost takového vyjádření, neboť to bude řešeno již v řízení 

samotném. Příkladem tvrzení procesní povahy Nejvyšší soud shledal dokonce i tvrzení žalované 

o nedostatku pasivní legitimace. K tomu Nejvyšší soud uvedl, že:  

„Takovouto obecnou námitkou je i tvrzení dovolatele, že ve věci není pasivně legitimován, 

protože jí je, jak bylo výše objasněno, vyjádřeno pouze stanovisko žalovaného, že není nositelem 

povinnosti tvrzené žalobcem. Nijak z ní ovšem nevyplývá, z čeho žalovaný neexistenci tvrzené 

povinnosti (tj. neexistenci pasivní legitimace) odvozuje a jakým směrem by se tedy mělo soudní 

řízení vyvíjet. Taková námitka proto nemůže zabránit fikci uznání nároku předvídané 

v § 114b odst. 5 o. s. ř. Žalovaný může uplatnit rovněž námitky procesní povahy (např. nedostatek 

místní příslušnosti), jen jimi však s ohledem na účel usnesení vydaného podle § 114b odst. 1 o. s. 

ř., kterým je připravit jednání tak, aby bylo možno věc rozhodnout již při prvním jednání, nemůže 

vyhovět požadavku na kvalifikované vyjádření ve věci.“137  

Nejvyšší soud shrnuje, že uplatnění procesních námitek tedy samozřejmě nic nebrání, ale 

samy o sobě nejsou zpravidla způsobilé zamezit tomu, aby nastala fikce uznání. V této souvislosti 

je nicméně vhodné poukázat zejména na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6.6.2018 pod sp. zn. 

25 Cdo 1305/2018 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.10.2018 pod sp. zn. 28 Cdo 3087/2018. 

V prvně uvedeném případě namítal ve svém vyjádření žalovaný, že uplatněný nárok neuznává 

a vznesl námitku promlčení. Nejvyšší soud dovolání žalovaného proti následně vydanému 

rozsudku pro uznání odmítl s tím, že pouhé vznesení námitky promlčení bez uvedení dalších 

relevantních skutečností, proč by měl být nárok promlčen, nelze považovat za dostatečnou obranu 

ze strany žalovaného. V později uvedeném rozsudku se poté Nejvyšší soud ke zmíněnému 

usnesení vyjádřil a doplnil, že názor vyslovený v usnesení pod sp. zn. 28 Cdo 604/2010 však 

neznamená, že by námitka promlčení nebyla dostatečnou procesní obranou a je nutné posuzovat 

vyjádření jako celek. 138 Z uvedeného vyplývá především to, že veškeré námitky bude nutné 

hodnotit v jejich vzájemných souvislostech a jak vidno na situaci s námitkou promlčení výše, 

totožná procesní obrana může být posouzena oběma způsoby, aniž by se v očích Nejvyššího soudu 

jednalo o judikatorní rozkol.  

Nejvyšší soud pravidelně ve svých rozhodnutích připomíná, že smyslem a účelem výzvy 

dle § 114b odst. 1 o.s.ř. je připravit jednání tak, aby věc mohla být projednává na následném ústním 

 
137 Tamtéž.  
138 Důvodem v prvním případě byla právě zmíněná absence souvisejících skutkových tvrzení, k tomu srov. dále např. 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.12.2004, sp. zn. 33 Odo 459/2004, kde pouhá námitka promlčení, doplněná 

skutkovými tvrzeními, z jakého důvodu nastalo promlčení, byla shledána jako dostatečná procesní obrana.  
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jednání co nejrychleji a bez zbytečných průtahů a aby bylo soudci umožněno naplánovat strategii 

případného jednání.139 K tomu může dojít pouze v případě, pokud se žalovaný „kvalifikovaně“ 

brání a soudce je obeznámen, jakým směrem se bude řízení dále ubírat a může především zajistit 

nezbytné důkazy již na první jednání ve věci samé. Nejvyšší soud také dovodil, že v případě výzvy 

dle § 114b odst. 1 o.s.ř. se žalovaný nemusí nutně písemně vyjádřit, pokud je jeho neuznání žaloby 

zjištěno jinak.140  

Fikce uznání nemůže rovněž nastat pouze z toho důvodu, že žalovaný neoznačil důkazy 

nebo nepřipojil listinné důkazy, jichž se dovolává, neboť dotčené ustanovení má sankcionovat 

pasivitu žalovaného a naopak není jeho smyslem hodnotit kvalitu vyjádření.141 Nejvyšší soud 

v tomto případě přijal značně extenzivní výklad, který může působit až téměř contra legem, neboť 

§ 114b odst. 1 o.s.ř. v tomto případě totiž hovoří zcela jednoznačně a to, že předseda senátu může 

žalovanému uložit aby, že v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuznává, ve vyjádření 

vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svojí obranu a k vyjádření připojil listinné důkazy, 

jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Nejvyšší soud se však 

vydal cestou teologického pojetí daného ustanovení zejména s přihlédnutím ke smyslu 

předmětného ustanovení.  

V tomto ohledu je taktéž nutné zmínit relativně nedávný výkladový posun k nižším 

formálním nárokům na vyjádření žalovaného, a to především pod tlakem rozhodovací činnosti 

Ústavního soudu, který často bohužel rozhoduje spíše dle sociálního cítění daného senátu a v honu 

za materiální spravedlností individuálního případu, než dle smyslu a účelu zákona. Osobně přístup 

Ústavního soudu považuji za nesprávný a příliš paternalistický. Nelze ani přehlédnout, že Ústavní 

soud svým odstraněním „nespravedlností“ v individuálních případech často potírá dlouhodobě 

ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu, čímž na druhé straně značně podkopává právní jistotu. 

Ústavní soud se v roce 2015 ústavností ustanovení § 114b o.s.ř. opakovaně zabýval a dospěl 

k závěru, že není důvod se odchylovat od dříve přijatého závěru, že dané ustanovení sleduje 

legitimní cíl.142 Bohužel nelze si nepovšimnout, že někteří soudci se s výsledkem zcela 

neztotožňují a nadále ruší rozhodnutí vydaná dle § 114b odst. 5 o.s.ř. kvůli malicherným důvodům. 

 
139 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19.5.2009, sp. zn. 28 Cdo 1305/2008. 
140 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3.1.2008, sp. zn. 21 Cdo 221/2007: „Za takového stavu řízení by totiž požadavek 

podat písemné vyjádření ve věci kladený na žalovaného byl zjevně nadbytečný a procesně neekonomický a bylo by 

jen formalitou, aby žalovaný písemně sděloval soudu to, co je z dosavadních výsledků řízení již známo, nebo aby 

předkládal soudu listiny, které již byly soudu předloženy nebo které si soud sám opatřil.“.  
141 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.3.2011, sp. zn. 33 Cdo 4645/2009, shodně DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, 

Jaroslav, DLOUHÁ, Eva, DOLEŽÍLEK, Jiří, FIALA, Roman, HORÁČEK, Roman, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, 

KRBEK, Pavel, KRČMÁŘ, Zdeněk, MAZANEC, Michal, NOVOTNÝ, Zdeněk, POLEDNE, Petr, PUTNA, 

Mojmír, SIMON, Pavel, ŠEBEK, Roman, ŠTENGLOVÁ, Ivana. Občanský soudní řád I, II. 1.vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-107-9, str. 788.  
142 Nález Ústavního soudu ze dne 31.5.2016, sp. zn. Pl. ÚS 13/15. 
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Je politováníhodné, že některé senáty odmítají respektovat většinový názor pléna a nadále dávají 

přednost svému osobnímu názoru.  

Za takovou první vlaštovku nové judikatorní éry lze zřejmě považovat nález ze dne 1. 8. 

2016 pod sp. zn. I ÚS 1024/15, kde Ústavní soud uvedl, že fikce uznání nemůže nastat v situaci, 

kdy žalovaný zřetelně projevuje svůj nesouhlas s žalobou a zároveň svůj zájem účastnit se 

projednávání věci a nejedná se o záměrné ztěžování, zdržování nebo oddalování soudního postupu. 

Ústavní soud poté ještě dodal, že fikcí uznání nelze sankcionovat žalovaného, „zejména jde-li 

o osobu právně neznalou,143 za to, že sám neví, jaké jsou ty „správné právnické“ argumenty 

a námitky proti žalobě, s nimiž by mohl být v řízení úspěšný“.144  

Ve svém dalším nálezu ze dne 14. 2. 2017 pod sp. zn. I. ÚS 2693/16 Ústavní soud ještě 

doplnil, že „soudy musí k vydání rozsudku pro uznání na základě fikce uznání přistupovat uvážlivě 

a restriktivně. Fikci uznání zpravidla nebude možné použít, pokud žalovaný není k žalobě 

lhostejný, obstrukčně pasivní, nechce nijak taktizovat a jeho jednáním nedošlo k průtahům ve 

věci.“.145 Další senát v nálezu ze dne 6. 9. 2016 pod sp. zn. IV. ÚS 1252/16 vydání rozsudku pro 

uznání i proti aktivnímu žalovanému, jehož výzva trpí procesními nedostatky, sice připouští, ale 

to pouze v případě, pokud bude nejprve vhodným způsobem soudem vyzván k doplnění, příp. 

odstranění chyb, je-li to s přihlédnutím k běhu lhůty a dostupným informacím možné.  

Ústavní soud se následně vydal ve své judikatuře ještě dál a dospěl k závěru, že vydání 

rozsudku pro uznání dle § 114b odst. 5 o.s.ř. připadá v úvahu pouze, neexistují-li žádné 

pochybnosti o nedostatečnosti procesní obrany žalovaného, resp. o tom, že se nemíní řádně 

uplatněnému nároku bránit.146 Ústavní soud rovněž výslovně uvedl, že pokud žalovaný 

s žalovanou zjevně nesouhlasí, nelze přistoupit k mechanické aplikaci fikce uznání, neboť takový 

postup je neslučitelnými se zásadami občanského soudního řádu.147  

 
143 Zde nelze opominout argument osobou „právně neznalou“, který de facto zvýhodňuje osoby právně nezastoupené 

a narušuje rovnost účastníků. Bude-li soud aplikovat odlišná pravidla pouze protože jeden z účastníků je 

„důchodového věku“ jak v tomto případě učinil Ústavní soud, dostáváme se do zcela absurdní situace a pokud 

neplatí zákon pro každého stejným metrem, podkopáváme samotné základy právního státu. Za zmínku stojí v tomto 

ohledu ještě nález Ústavního soudu ze dne 12.9.2016, sp. zn. I. ÚS 3263/13, kde Ústavní soud zrušil rozsudek pro 

uznání pouze proto, že žalovaný trpěl zrakovým onemocněním a dle Ústavního soudu se tedy nemohl řádně a včas 

vyjádřit.  
144 Nález Ústavního soudu ze dne 1.8.2016, sp. zn. I. ÚS 1024/15. 
145 Nález Ústavního soudu ze dne 14.2.2017, sp. zn. I. ÚS 2693/16. 
146 Nález Ústavního soudu ze dne 18.8.2017, sp. zn. II. ÚS 1298/17. 
147 Usnesení Ústavního soudu ze dne 28.8.2017, sp. zn. I.ÚS 2517/17, obdobně i usnesení Ústavního soudu ze dne 

3.5.2017, sp. zn. II.ÚS 4226/16: „Z pohledu ústavně konformního výkladu § 114b o. s. ř. je navíc nutno odlišit 

situace, kdy žalovaný nereaguje vůbec, od situací, kdy ve lhůtě sice reaguje, ovšem jeho reakce je obecným soudem 

posouzena jako vyjádření nedostatečné s důsledky fikce uznání nároku. V druhém z uvedených případů bude Ústavní 

soud z povahy věci přísnější, neboť v řadě případů spíše než o pasivitu žalovaného jde o neschopnost řádně 

zformulovat námitky proti žalobě.“. 
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Nejvyšší soud poté čekal nelehký úkol vypořádat se se záplavou nedávných rozhodnutí 

Ústavního soudu, aniž by značně snížil využitelnost výzvy dle § 114b o.s.ř., ale zároveň 

respektoval vyšší nároky pro vydávání rozsudků pro uznání při fikci dle § 114b o.s.ř. předestřená 

Ústavním soudem.  

„Pro úplnost je nutno dodat, že dovolatelem odkazovaná judikatura na posuzovaný případ 

nedopadá. V usnesení ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 23 Cdo 760/2015, totiž Nejvyšší soud posuzoval 

toliko existenci okolností případu vyžadujících vydání kvalifikované výzvy podle § 114b o. s. ř., 

nález Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2017, sp. zn. I. ÚS 2693/16, se zabýval situací, kdy účastník 

řízení nepodal písemné vyjádření k výzvě podle § 114b o. s. ř., neboť se nikoliv nerozumně 

domníval, že se bude moci vyjádřit při ústním jednání, nález Ústavního soudu ze dne 13. 10. 2016, 

sp. zn. I. ÚS 1261/15, řešil otázku vydání kvalifikované výzvy s následnou fikcí uznání nároku 

v řízení o stanovení výživného zletilé osobě, nález Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 

1024/15, posuzoval včasnost vyjádření nezastoupené fyzické osoby se zřetelem k jejímu 

důchodovému věku a aktivně projevené vůli účastnit se soudního řízení a nálezem ze dne 12. 9. 

2016, sp. zn. I. ÚS 3263/13, konečně Ústavní soud zohlednil zrakové onemocnění dotčeného 

účastníka řízení.“148 

Z výše uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu je patrný negativní dosah, který Ústavní 

soud svou rozhodovací činností do této problematiky vnesl a Nejvyššímu soudu pak nezbývá, než 

jednotlivě vysvětlovat proč uvedená rozhodnutí Ústavního soudu na konkrétní případ nedopadají. 

Jak již bylo předestřeno výše, Ústavní soud svojí snahou o napravení individuální křivdy tříští celý 

tento právní institut. Tím, že se Ústavní soud v jednom případě zastal „právně neznalé osoby 

důchodového věku“ a aplikoval v jejím případě odlišná pravidla, nastala chaotická situace, kdy se 

aplikace těchto benevolentnějších pravidel domáhají, zcela logicky i ostatní. Nastávají pak 

dokonce tak absurdní situace, že i účastníci od počátku právně zastoupení přebírají argumentaci 

Ústavního soudu ze situace, kdy se jednalo o osobu právně neznalou a právě z toho důvodu jí 

Ústavní soud vyhověl.149 V některých případech dokonce žalovaný prostřednictvím právního 

zástupce toliko konstatuje, že nárok neuznává, či dokonce uvede, že se podrobně vyjádří 

 
148 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.6.2018, sp. zn. 28 Cdo 1660/2018. 
149 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.10.2018, sp. zn. 28 Cdo 3087/2018 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

6.12.2017, sp. zn. 28 Cdo 2936/2017: „Na nyní posuzovanou věc nelze vztáhnout ani závěry obsažené v nálezu 

Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 1024/15, neboť ve věci posuzované Ústavním soudem bylo 

předmětem hodnocení kvalifikované vyjádření žalované v řízení právně nezastoupené, která i v poměrech právního 

laika dostatečným způsobem vyjevila svou procesní obranu a prokázala snahu ji dále rozvíjet. Závěry vyslovené v 

nálezu Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1252/16, rovněž na danou věc nedopadají, neboť v nyní 

projednávané věci na rozdíl od případu posuzovaného Ústavním soudem - žalovaný byl advokátem zastoupen již v 

době podání vyjádření dne 10. 3. 2017 a nebylo nutné jej k provedení tohoto úkonu opětovně vyzývat poté, kdy si 

zvolil zástupce, a do skončení lhůty stanovené soudem k podání kvalifikovaného vyjádření zbývala ještě relativně 

dlouhá doba.“. 
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dodatečně, čímž projevuje svojí vědomost s nedostatečností takového vyjádření a následně 

argumentuje právě zmíněnými nálezy Ústavního soudu, o které opírá své odvolání, resp. dovolání, 

čímž pouze přidělává soudům, kteří se musí s touto argumentací vypořádat, dodatečnou práci.150  

Lze tedy shrnout, že rozhodovací praxe soudů ohledně požadavků na vyjádření k výzvě dle 

§ 114b o.s.ř. je poměrně nejednotná nejenom mezi jednotlivými soudy, ale i mezi jednotlivými 

senáty. Pro úplnost je třeba dodat, že i přes výše uvedená rozhodnutí Ústavního soudu se Nejvyšší 

soud k závěrům, formulovaným především v jeho rozsudku ze dne 8.3.2005 pod sp. zn. 

21 Cdo 1951/2004 a usnesení ze dne 7.4.2010 pod sp. zn. 28 Cdo 604/2010, přihlásil i ve své 

nedávné rozhodovací činnosti po vydání předmětných rozhodnutí Ústavního soudu151, čímž jasně 

naznačil, že tyto závěry platí i nadále, byť nyní s omezeními stanovenými právě zmíněnou 

judikaturou Ústavního soudu.152  

 

3.1.7.1. Přípustnost využití výzvy dle § 114b o.s.ř. 

Výzva dle § 114b o.s.ř. však nepřipadá v úvahu vždy, odstavec 1 předmětného ustanovení 

jednoznačně stanoví, že její užití je na místě, jen vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti 

případu. Typickým příkladem, kdy takový postup neodůvodňují okolnosti případu budou zpravidla 

řízení nesporná, například řízení ve věcech péče o nezletilé, kde to ostatně zákon č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních, výslovně vylučuje nebo též v řízení o určení výživného.153 Na 

 
150 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1.11.2017, sp. zn. 25 Cdo 3626/2017: „Žalovaná byla od počátku zastoupena 

advokátem znalým práva, který si měl být vědom významu kvalifikované výzvy i procesních následků, a nevyšla 

najevo žádná omluvitelná okolnost, jež by mu v tom zabránila. Již z formulace vyjádření k podanému odporu je 

zjevné, že zástupce dovolatelky si byl vědom nedostatečnosti konstatování, že s uplatněným nárokem nesouhlasí a 

neuznává jej, neboť se zakládá na účelových tvrzeních. Zároveň uvedl, že podrobné vyjádření zašle soudu v 

dodatečné lhůtě odpovídající zákonu. Soud prvního stupně tedy neměl důvod dovolatelku upozorňovat na vadu 

vyjádření, ani ke stanovení dodatečné lhůty pro doplnění vyjádření, jelikož sama dovolatelka tuto lhůtu určila v 

souladu se zákonem.“. 
151 Např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10.1.2017, sp. zn. 32 Cdo 4349/2016, ze dne 10.4.2018, sp. zn.  33 Cdo 

967/2018, ze dne 27.9.2018, sp. zn. 21 Cdo 1821/2018, ze dne 14.11.2018, sp. zn.  25 Cdo 1623/2018, ze dne 

11.12.2018, sp. zn. 33 Cdo 3737/2018 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.10.2018, sp. zn. 28 Cdo 

3087/2018. 
152 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.6.2017, sp. zn. 28 Cdo 2883/2015: „Dovolací soud se v nyní projednávané 

věci přiklonil k zásadám, které Ústavní soud podrobně rozvedl v nálezu ze dne 1. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 1024/15, a 

sice že fikce uznání dle § 114b odst. 5 o. s. ř. nemůže nastoupit a rozsudek pro uznání nelze vydat v situaci, kdy 

žalovaný zřetelně projeví jednak svůj nesouhlas s žalobou a jednak svůj zájem účastnit se projednání věci a vyřešení 

sporu bez jakéhokoli záměrného ztěžování, zdržování či oddalování postupu soudu. Fikcí uznání a následně vydáním 

rozsudku pro uznání také nelze fakticky sankcionovat žalovaného, zejména jde-li o osobu právně neznalou, za to, že 

sám neví, jaké jsou správné právní argumenty a námitky proti žalobě, s nimiž by mohl být v řízení úspěšný. Naopak 

je tato právní úprava vyhrazena pro případy lhostejné či obstrukční pasivity žalovaného, jejíž akceptace by byla z 

pohledu žalobce nespravedlivou, a proto může mít onen přísný důsledek v podobě předstírání, že žalovaný nárok 

žalobce uznal. (…) Situaci nedostatečně kvalifikovaného vyjádření žalovaného na výzvu dle § 114b odst. 1 o. s. ř. 

(je-li zároveň zřejmá snaha žalovaného aktivně se účastnit řízení a včasného projednání věci) je třeba řešit poučením 

žalovaného o tom, že jeho dosavadní skutková tvrzení jsou neúplná a je nutné je doplnit. Toto poučení lze provést 

jak při nařízeném jednání, tak písemně ještě před jeho nařízením.“. 
153 Nález Ústavního soudu ze dne 13.10.2016, sp. zn. I. ÚS 1261/15. 
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tomto podkladě pak judikatura dále dovodila, že není na místě užití výzvy ve zcela jednoduchých 

věcech, které nevyžadují rozsáhlejší a podrobnější přípravu jednání154 nebo jednalo by se o zcela 

bezúspěšné bránění práva.155 

„Povahou věci se přitom rozumí skutková či právní obtížnost věci, která si vyžaduje 

kvalifikovanou přípravu jednání. Okolnosti případu jsou pak vymezeny skutečnostmi 

doprovázejícími konkrétní spor bez ohledu na jeho složitost po stránce skutkové nebo právní. Ve 

zcela jednoduchých věcech, které nevyžadují podrobnější a rozsáhlejší přípravu jednání, je vydání 

usnesení dle § 114b o. s. ř. vyloučeno.“156 

Nejvyšší soud však připustil výjimku pro platební rozkazy, kde připustil výzvu i ve zcela 

jednoduchých věcech.157 Na tento judikaturní závěr reagoval zákonodárce novelizací zmíněného 

ustanovení a doplnil pro vyloučení pochybností, že použití kvalifikované výzvy je na místě vždy, 

bylo-li ve věci rozhodnuto platebním rozkazem.  

Dalším případem, kdy nebude na místě užití výzvy dle § 114b o.s.ř., je, pokud bude již ze 

skutkových tvrzení žalobce zřejmé, že se jedná o bezúspěšné uplatňování práva,158 takovým 

případem je, je-li na první pohled zjevné, že žalobě nelze vyhovět v plném rozsahu žalobního 

petitu,159 např. proto, že výše požadovaného plnění neodpovídá skutkovým tvrzením, o které se 

opírá uplatněné právo.160 Taková nemožnost může vyplývat buď přímo z obsahu žaloby nebo 

i z listinných důkazů k ní připojených.161  

Nelze užít kvalifikovanou rovněž ani v případě alternativních skutkových tvrzení, u nichž 

nemůže současně nastat nespornost všech tvrzení žalobce.162  

Výše uvedená omezení vyplývají z toho, že v případě nesplnění výzvy dle § 114b o.s.ř. 

nastává fikce, podle které se má za to, že tvrzení žalobce jsou pravdivá a pochopitelně, pokud 

tvrzení žalobce, i kdyby se ukázala pravdivá, nemohou vést k vyhovění žalobě, není použití 

kvalifikované výzvy na místě.  

 
154 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12.8.2004, sp. zn. 21 Cdo 1109/2004, nebo ze dne 16.3.2010, sp. zn. 26 Cdo 

2054/2008. 
155 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.10.2016, sp. zn. 28 Cdo 636/2016 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

21.10.2003 sp. zn. 29 Odo 296/2003. 
156 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7.5.2018, sp. zn. 28 Cdo 5721/2017. 
157 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19.8.2008, sp. zn. 21 Cdo 3597/2007. 
158 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.10.2003, sp. zn. 29 Odo 296/2003, ze dne 25. 09. 2003, sp. zn. 25 Cdo 

2040/2002 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11.8.2005, sp. zn. 33 Odo 787/2005. 
159 Rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 28.5.2014, sp. zn. 30 Cdo 1038/2013, ze dne 23.10.2018, sp. zn. 30 Cdo 

5027/2017, ze dne 25.4.2013, sp. zn. 30 Cdo 2250/2012. 
160 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.4.2013, sp. zn. 30 Cdo 2250/2012. 
161 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7.5.2018, sp. zn. 28 Cdo 5721/2017. 
162 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.10.2017, sp. zn. 23 Cdo 1737/2017, shodně SVOBODA, Karel, SMOLÍK, 

Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 

ISBN 978-80-7400-673-9, str. 391. 
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„Jak již bylo připomenuto výše, o zjevně nedůvodnou žalobu vylučující vydání rozsudku 

pro uznání se jedná, jestliže žalovaný nárok zjevně nemohl vzniknout, tj. jestliže by žalobě nebylo 

možné vyhovět, ani kdyby byla prokázána všechna žalobní tvrzení.“163 

Nejvyšší soud dále k této problematice uvedl, že fikce uznání de facto nahrazuje nespornost 

skutkových tvrzení ve smyslu § 120 odst. 3 o.s.ř. a „žalobě může být vyhověno rozsudkem pro 

uznání pouze za předpokladu, že v žalobě obsažená skutková tvrzení umožňují závěr o existenci 

uplatněného nároku“.164 Žaloba tedy musí umožňovat závěr o oprávněnosti nároku, ukázala-li by 

se žalobní tvrzení jako pravdivá, to nicméně neznamená, že tomu musí dosavadní výsledky řízení 

nasvědčovat.165 

Ze zřejmých důvodů je tedy kladen značný důraz na „kvalitu“ žaloby, aby mohla sloužit 

jako podklad pro vydání rozsudku pro uznání.166 To ovšem neznamená, že se neuplatní obecná 

pravidla pro kvalitu žaloby, jako např. při hmotněprávním uznání dluhu. Obecně je v takovém 

případě důkazní břemeno na žalovaném a judikatura dovodila, že není žádný důvod klást na 

takovou žalobu větší nároky pouze proto, aby bylo možné použít výzvu dle § 114b o.s.ř.167  

Dojde-li i přesto k vydání kvalifikované výzvy, nemůže ale dojít k fikci uznání a nelze 

vydat rozsudek pro uznání.168 

V neposlední řadě by soud k fikci uznání neměl dospět, ani pokud by dohoda účastníků, 

o kterou opírají svůj nárok, byla uzavřena s úmyslem obejít zákon.169 Pro vyloučení pochybností 

ještě občanský soudní řád výslovně stanovuje, že kvalifikovaná výzva pochopitelně není na místě, 

není-li projednatelná samotná žaloba, tj. jsou splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo 

odmítnutí žaloby, což dříve bylo dovozeno pouze judikaturně.170  

 

 
163 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7.5.2018, sp. zn. 28 Cdo 5721/2017. 
164 Usnesení Nejvyššího soudu ze de 22.6.2010, sp. zn. 23 Cdo 5280/2009, shodně DRÁPAL, Ljubomír., BUREŠ, Jan 

a kol. Občanský soudní řád I. §1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-107-

9, str. 791. 
165 BUREŠ, Jaroslav, DRÁPAL, Ljubomír, KRČMÁŘ, Zdeněk, MAZANEC, Michal, DLOUHÁ, Eva, FIALA, 

Roman, HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Občanský soudní řád. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2006. ISBN 

80-7179-378-7, str. 695: „Podle uznání nebo fikce uznání soud rozhodne bez ohledu na to, zda jsou tvrzení žalobce 

podložena důkazy, zda dosavadní výsledky řízení prokazují oprávněnost nároku nebo zda se jeví požadavky žalobce 

jako neodůvodněné.“. Nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.8.2004, sp. zn. 32 Odo 19/2004. 
166 Nález Ústavního soudu ze dne 13.10.2016, sp. zn. I. ÚS 1261/15: „Na žalobu je tedy v případě, že soud zvažuje 

využití kvalifikované výzvy, nutné klást zvýšené nároky a požadovat, aby obsahovala všechny právně významné 

skutečnosti. V opačném případě vzniklá situace brání aplikaci kvalifikované výzvy, a nejsou tak ani splněny 

podmínky pro případné vydání rozsudku pro uznání.“, obdobně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.11.2018, sp. 

zn. 26 Cdo 3052/2018: „Na žalobu je tedy v případě, že soud zvažuje využití kvalifikované výzvy, nutné klást zvýšené 

nároky a požadovat, aby obsahovala všechny právně významné skutečnosti.“. 
167 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11.5.2015, sp. zn. 32 Cdo 3180/2013. 
168 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21.2.2006, sp. zn. 33 Odo 1316/2004. 
169 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.5.2006, sp. zn. 33 Odo 1037/2004. 
170 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12.8.2003, sp. zn. 21 Cdo 968/2003. 
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3.1.7.2. Výzva § 114b v rámci platebního rozkazu 

Mnoho nejasností působila výzva dle §114b o.s.ř. ve vztahu s platebními rozkazy. 

Judikatura nejprve dovodila, že kvalifikovaná výzva může být i součástí přímo výroku platebního 

rozkazu171 a dříve rovněž, že v takovém případě nemusí být splněna podmínka povahy věci nebo 

okolností případu172, což bylo nakonec převzato zákonodárcem přímo do textu zákona, viz výše.  

Ale právě možnost vtělit výzvu dle § 114b o.s.ř. do platebního rozkazu přinesla nejvíce 

kontroverzí. Nebylo výjimkou, že právně neznalý žalovaný sice podal odpor proti platebnímu 

rozkazu, který byl následně zrušen, ale nepodal vyjádření ve věci samé, pročež bylo ve věci 

následně rozhodnuto rozsudkem pro uznání.173 Právě v této souvislosti se k Ústavnímu soudu 

dostalo nejvíce stížností ohledně protiústavnosti ustanovení § 114b odst. 5 o.s.ř. Jak ostatně 

konstatoval Ústavní soud v nálezu pod sp. zn. Pl. ÚS 13/15 (viz výše): „Ústavní soud rozhodoval 

(a to opakovaně ve všech svých senátech) o ústavních stížnostech podaných v souvislosti 

s napadenými ustanoveními téměř stokrát.“.  

Spornou zůstávala i otázka, jestli je možné vtělit vyjádření ve věci samé přímo do odporu 

proti platebnímu rozkazu nebo je nutné podat vyjádření samostatně. Nejvyšší soud judikoval, 

poměrně logicky, neboť opačný závěr by byl zjevně přepjatým formalismem, že povinnost vyjádřit 

se stanovenou v kvalifikované výzvě lze splnit buď přímo v odporu proti platebnímu rozkazu nebo 

samostatným podáním.174 

 

3.1.7.3. Výzva § 114b při eventuálním petitu 

Zajímavou otázkou se zabýval Nejvyšší soud ve věci vedené pod sp. zn. 23 Cdo 1737/2017. 

Soud prvního stupně v tomto případě vydal výzvu dle § 114b o.s.ř. a následně rozhodl rozsudkem 

pro uznání ve věci, kde žalobce využil tzv. eventuální petit, kdy žalobce primárním petitem žádá 

určité plnění a až pro případ, že primárnímu petitu nelze vyhovět, požaduje plnění uplatněné 

petitem eventuálním. Nejvyšší soud, shodně jako odvolací soud, dospěl k závěru, že v takovém 

případě nelze výzvy dle § 114b o.s.ř. využít, neboť v případě eventuálního petitu má až v rámci 

řízení být zjištěno, zda-li je možné vyhovět primárnímu petitu, či nikoliv a je tak na místě stanovit 

eventuální plnění. 

 
171 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16.9.2003, sp. zn. 32 Odo 616/2003. 
172 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.1.2005, sp. zn. 32 Odo 382/2004. 
173 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10.11.2004, sp. zn. 33 Odo 1107/2004: „Z uvedeného vyplývá, že neodůvodněný 

odpor podaný proti platebnímu rozkazu, byť je z něj zřejmé, že žalovaný nárok neuznává, nemůže splňovat náležitosti 

kvalifikovaného vyjádření podle § 114b odst. 1 o. s. ř., jež představuje překážku vzniku fikce uznání nároku podle § 

114b odst. 5 o. s. ř.“. 
174 Rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 16.3.2005, sp. zn. 32 Odo 1049/2004, ze dne 28.6.2006, sp. zn. 32 Odo 34/2006, 

ze dne 26.2.2009, sp. zn. 23 Cdo 4558/2008. 
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„V projednávané věci žalobkyně v petitu žaloby navrhla vydání rozsudku, kterým bude 

žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 1.336.445 Kč v případě zjištění nemožnosti 

splnění jejího nároku na vydání věcí. Je zřejmé, že teprve během dokazování měla být najisto 

postavena skutková tvrzení žalobkyně odrážející se v eventuálním petitu, a že tedy v dané věci 

nebyly splněny podmínky pro vydání usnesení s výzvou dle § 114b odst. 1 o.s.ř. a následně 

rozsudku pro uznání dle § 153a odst. 3 o. s. ř.“175  

Dosud však nebyla řešena otázka rozsudku pro uznání v případě tzv. alternativního petitu, 

ale v tomto případě se domnívám, že by pro jeho vydání neměla být žádná překážka. Na rozdíl od 

eventuálního petitu, kdy výběr provádí na základě objektivních kritérií soud, u alternativního petitu 

je již samotná možnost volby pojata do výroku rozhodnutí a záleží na žalovaném, aby se rozhodl, 

kterou z alternativních možností splní. Samozřejmě s ohledem na závěry uvedené výše bude nutné, 

aby byla skutková tvrzení v takovém případě jednoznačná a nikoliv také alternativní.  

Pro zajištění dostatečné flexibility pak bylo dovozeno, že soudu nic nebrání užít 

kvalifikovanou výzvu dle § 114b odst. 5 o.s.ř. pouze pro některý ze samostatných nároků 

uplatněných žalobou.176  

 

3.1.7.4. Prodloužení lhůty  

Soud rozhodne rozsudkem pro uznání, i v případě, kdy se žalovaný ve věci vyjádří, avšak 

po stanovené lhůtě. Fikce uznání nenastane pouze, pokud žalovaný prokáže, že mu ve vyjádřený 

bránil vážný důvod.177 Jak bylo uvedeno výše, má soud povinnost vydat rozsudek pro uznání vždy, 

pokud byly splněny podmínky, opačný závěr by vedl k zásahu do práva na spravedlivý proces 

a rovnosti účastníků. 

„Fikce uznání nároku podle § 114b odst. 5 OSŘ nastává, jestliže se žalovaný bez vážného 

důvodu na výzvu soudu podle § 114b odst. 1 OSŘ včas nevyjádří ve věci a ani ve stanovené lhůtě 

soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, a to bez ohledu na to, zda za řízení uplatnil (mohl 

uplatnit) námitky jen procesní povahy nebo zda byl poučen o svých procesních právech 

a povinnostech.“178 

 
175 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.10.2017, sp. zn. 23 Cdo 1737/2017, shodně srov. SVOBODA, Karel, 

SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013. ISBN 978-80-7400-673-9, str. 391. 
176 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.5.2005, sp. zn. 21 Cdo 2165/2004 nebo rozsudek ze dne 28.2.2012, sp. zn. 

23 Cdo 4311/2011. 
177 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8.3.2005, sp. zn. 21 Cdo 1951/2004, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

21.3.2018, sp. zn. 33 Cdo 1571/2017, ze dne 20.10.2017, sp. zn. 26 Cdo 1999/2017, ze dne 1.8.2017, sp. zn. 23 Cdo 

2403/2017 nebo nález Ústavního soudu ze dne 16.11.2006, sp. zn. III. ÚS 91/06. K otázce překonání této judikatury 

Ústavním soudem dále srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24.7.2018, sp. zn. 32 Cdo 719/2018.  
178 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.5.2005, sp. zn. 21 Cdo 2520/2004. 
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Minimální lhůta stanovená k vyjádření je 30 dní, horní hranice však žádným způsobem 

omezena není, ale s ohledem na smysl předmětného ustanovení, kterým je urychlit řízení 

a připravit jednání v co nejkratším čase, by prodlužování lhůty bez opodstatněných důvodů bylo 

v rozporu se zmíněným ustanovením. S ohledem na to, že praxe soudů je naopak zpravidla 

stanovení lhůty minimální, takový spor dosud před nejvyšší instancí řešen nebyl.  

Lze v takovém případě uvažovat o případném zkrácení lhůty, avšak § 55 o.s.ř. umožňuje 

předsedovi senátu lhůtu prodloužit,179 a contrario tedy nelze soudcovskou lhůtu zkrátit. Nelze 

uvažovat ani o nové kvalifikované výzvě, protože tím by docházelo k obcházení zákona a zatížení 

řízení vadou, neboť by docházelo ke zmatkům, jakou lhůtou se má tedy žalovaný řídit.  

Občanský soud řád v § 202 odst. 1 písm. h) dále vyjímá usnesení dle § 114b o.s.ř. 

z přezkumu v rámci odvolacího řízení. Pokud by soudem stanovená lhůta byla zjevně přemrštěná, 

dalo by se uvažovat o aplikaci § 167 odst. 2 ve spojení s § 164 o.s.ř. a opravení této zjevné 

nesprávnosti opravným usnesením. Dále je třeba uvést, že soud může nařídit jednání i pokud dosud 

neuplynula lhůta k podání vyjádření, i tímto způsobem by tak mohla být příliš dlouhá lhůta 

napravena. Pokud by však soud nemínil tyto kroky využít, byla by nasnadě i aplikace návrhu na 

určení lhůty k provedení procesního úkonu, v tomto případě nařízení jednání, ve smyslu § 174 

ZSS.   

Dřívější judikatura Nejvyššího soudu připouštěla rovněž možnost faktického prodloužení 

lhůty, pokud žalovaný požádal o její prodloužení, tím, že soud akceptoval vyjádření i po stanovené 

lhůtě. Tento závěr však byl později překonán s tím, že by v takovém případě mohlo docházet 

k obcházení zákona a prodloužení lhůty i z jiných než vážných důvodů ve smyslu § 114b odst. 

5 o.s.ř., což je v rozporu se zněním tohoto ustanovení, které stanovuje, že následkům se lze 

vyhnout pouze, pokud žalovanému bránily vážné důvody ve vyjádření.180  

„Judikatura soudů proto již dříve dospěla k závěru, že vážný důvod, který žalovanému 

zabránil, aby se ve věci písemně vyjádřil včas (ve lhůtě stanovené soudem), má ve smyslu § 114b 

odst. 5 a § 153a odst. 3 o. s. ř. význam jen tehdy, jestliže žalovaný takový vážný důvod sdělil soudu 

ve lhůtě stanovené pro podání písemného vyjádření nebo jestliže u něj šlo o tak vážný důvod, který 

 
179 Avšak judikatura dovodila, že v takovém případě musí být usnesení o prodloužení lhůty doručeno žalovanému 

ještě před uplynutím původní lhůty k vyjádření, srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo 

5405/2014. 
180 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.5.2017, sp. zn. 33 Cdo 3474/2016: „Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi 

opakovaně připustil možnost faktického vyhovění návrhu na prodloužení soudcovské lhůty určené k podání vyjádření 

podle § 114b odst. 1 o. s. ř. s tím, že soud o tomto návrhu sice nerozhodne, avšak poskytne účastníkovi jím 

požadovaný časový prostor a nepříznivé následky spojené se zmeškáním lhůty vyvodí teprve tehdy, kdy účastník i v 

jím navržené prodloužené lhůtě zůstane nečinný (srovnej odvolacím soudem zmiňované usnesení ze dne 9. 3. 2006, 

sp. zn. 26 Cdo 97/2006, a dále rozsudek ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. 32 Cdo 1871/2011). V později vydaném rozsudku 

ze dne 3. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo 5405/2014 (jenž obstál i v ústavní rovině - ústavní stížnost proti němu vydanou 

Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 15. 3. 2016, sp. zn. I. ÚS 339/2016), však Nejvyšší soud tento názor překonal“. 
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mu neumožnil, aby soudu byť jen sdělil, že u něj nastal vážný důvod, který mu brání podat písemné 

vyjádření včas (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2005, sp. zn. 21 Cdo 1951/2004, 

uveřejněný pod č. 21/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 11. 5. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2433/2004, uveřejněný pod č. 49 v časopise Soudní judikatura, 

roč. 2006, a dále rozsudek téhož soudu ze dne 13. 12. 2013, sp. zn. 21 Cdo 628/2013).“181  

Z uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu plyne, že Nejvyšší soud připouští kromě 

včasného sdělení účastníka, že mu ve vyjádření bránil vážný důvod, i vyjádření po lhůtě stanovené 

výzvou dle § 114b odst. 1 o.s.ř., pokud žalovaný prokáže, že u něj existoval tak vážný důvod, který 

by mu bránil i ve sdělení soudu, že u něj existuje překážka a ospravedlňuje tedy nečinnost 

žalovaného.  

Pokud jde o samotný důvod způsobilý k prodloužení lhůty, judikatura se shoduje, že 

s ohledem na to, že § 114b. odst. 5 o.s.ř. nestanoví, co se rozumí vážným důvodem, bude vždy na 

konkrétním posouzení soudu, zda uplatněný důvod, s přihlédnutím ke všem konkrétním 

okolnostem, shledá dostatečným či nikoliv. Judikatorně přijímaný závěr však shrnuje, že obecně 

se musí jednat o překážku, která s ohledem na svou povahu, nepředvídatelnost, závažnost, rozsah 

nebo i z jiných důvodů má aspekt ospravedlnitelnosti. Může se jednat o překážku jak objektivní 

povahy, tak může záležet i v okolnostech zaviněných nebo způsobených žalovaným, lze-li je 

v konkrétní situaci považovat za ospravedlňující nečinnost žalovaného.182 Tak například jako 

omluvitelný důvod bylo shledáno „onkologické onemocnění zástupce účastníka řízení spojené 

s jeho hospitalizací a následným denním dojížděním do zdravotnického zařízení k nezbytným 

léčebným úkonům trvající po celou dobu, kterou soud účastníkovi stanovil k písemnému vyjádření 

podle § 114b odst. 1 OSŘ, jež bylo doloženo zprávou lékaře potvrzující, že zástupce účastníka 

nebyl v té době schopen výkonu práce“183. Samotná překážka se tedy může týkat i zástupce 

účastníka, brání-li žalovanému ve vyjádření. Opačný závěr by totiž nutil žalovaného buď k výběru 

jiného zástupce, nebo dokonce k vyjádření se bez pomoci (právního) zástupce, což by bylo 

v přímém rozporu s čl. 37 odst. 2 Listiny.  

 

 

 

 

 
181 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.5.2018, sp. zn. 28 Cdo 1092/2018, k vážným důvodům srovnej dále např. 

rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 3. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo 5405/2014 a ze dne 11.5.2016, sp. zn. 26 Cdo 

5089/2015, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.2.2017, sp. zn. 28 Cdo 5733/2016 nebo nález Ústavního soudu ze 

dne 12.9.2016, sp. zn. I. ÚS 3263/13. 
182 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.5.2018, sp. zn. 28 Cdo 1092/2018 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

13. 12. 2013, sp. zn. 21 Cdo 628/2013 a ze dne 19. 8. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3597/2007. 
183 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.5.2018, sp. zn. 26 Cdo 5089/2015. 
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3.1.8.  Fikce uznání dle § 114c o.s.ř. 

Fikci uznání nároku zavádí občanský soudní řád rovněž v § 114c o.s.ř., který umožňuje 

předsedovi senátu nařídit přípravné jednání, jehož cílem je připravit jednání takovým způsobem, 

aby bylo následně možné rozhodnout při jediném jednání. Pokud se žalovaný k přípravnému 

jednání, byť řádně a včas předvolán, nedostaví nebo se z důležitého důvodu neomluví, nastává 

zákonná fikce, která stanoví, že se má za to, že žalovaný nárok uplatňovaný žalobou uznává. 

Naproti tomu, nedostaví-li se žalobce, vede to pouze k zastavení řízení.  

V této souvislosti je především zajímavé zmínit, že zákonodárce zvolil v tomto případě 

cestu fikce uznání namísto rozsudku pro zmeškání, jako v případě zmeškání prvního jednání ve 

věci samé, který by zřejmě byl přiléhavější.  

Fikce uznání ve smyslu § 114c odst. 6 o.s.ř. poměrně kopíruje úpravu fikce dle § 114b odst. 

5 o.s.ř. pouze s menšími rozdíly. Lhůta k předvolání k přípravnému jednání musí činit nejméně 20 

dní a stejně jako v případě výše uvedeného lze lhůtu překročit, jen brání-li v tom účastníkovi vážný 

důvod, aniž by zákon zároveň stanovil, co je takovým vážným důvodem. Vzhledem k vážnému 

důvodu se tedy plně uplatní judikatura k výzvě dle § 114b o.s.ř. a takový vážný důvod bude muset 

být v první řadě omluvitelný.  

Tento institut přípravy řízení však není oproti výše zmíněné kvalifikované výzvě tak často 

využíván, a to především s ohledem na skutečnost, že nepřináší soudu takové možnosti urychlení 

řízení, kdy musí účastníky na přípravné jednání předvolat, a tedy sám se s případem blíže seznámit. 

Oproti tomu v případě kvalifikované výzvy dle § 114b odst. 1 o.s.ř. zpravidla soudci postačí 

zběžné seznámení s věcí z žaloby a až po případné replice žalovaného bude na místě bližší 

prostudování. Všechny způsoby přípravy řízení, tj. jednoduchá výzva dle § 114a o.s.ř., 

kvalifikovaná výzva dle 114b o.s.ř. a přípravné jednání dle 114c o.s.ř., se navzájem vylučují 

a občanský soudní řád výslovně zapovídá nařízení přípravného jednání až po využití kvalifikované 

výzvy, resp. jednoduché výzvy dle § 114a o.s.ř.  

 

3.1.9.  Rozsudek pro uznání 

Došlo-li v řízení k faktickému uznání procesního nároku nebo k fikci uznání nároku 

zmíněné výše, rozhoduje soud specifickým druhem rozhodnutí, rozsudkem pro uznání. V tomto 

ohledu je však zásadní připomenout, že uznání nároku nemusí vést k vydání rozsudku pro uznání, 

ba naopak dokonce k zamítnutí žaloby. Bude tomu tak například v případě, že žalovaný sice 

oprávněnost žalovaného nároku uzná, avšak bude zároveň tvrdit existenci svojí pohledávky vůči 
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žalobci a vznese námitku započtení, kterou nárok žalobce poté zanikne. Požadoval-li by žalovaný 

více, než kolik je proti němu uplatňováno, bude se jednat o vzájemnou žalobu.184  

První specifikem rozsudku pro uznání je stručnost odůvodnění. Občanský soudní řád 

vychází z toho, že řízení je vedeno především mezi účastníky k vyřešení jejich vzájemných sporů, 

neexistuje-li mezi účastníky sporu, není potřeba rozsáhlejšího odůvodnění výsledku řízení. 

V souladu s § 157 odst. 3 o.s.ř. se v odůvodnění rozsudku pro uznání uvede pouze předmět řízení 

a stručně se vyloží důvody, pro které soud rozhodl rozsudkem pro uznání. Uzná-li tedy žalovaný 

uplatněný nárok, uvede soud stručně tuto skutečnost, naopak nastane-li fikce uznání, soud vyloží, 

z jakých důvodů došlo k naplnění podmínek pro uplatnění této fikce. Nic však nebrání předsedovi 

senátu, příp. samosoudci, v tom, aby při ústní vyhlášení rozsudku tento odůvodnil šířeji, než jaké 

klade občanský soudní řád nároky na písemné vyhotovení.185 

Otázka vyvstává však ohledně hmotněprávní kvalifikace uplatněného nároku 

v odůvodnění, neboť nelze vydat rozsudek pro uznání ve věcech, ve kterých nelze uzavřít 

a schválit smír a soud tedy musí provést alespoň stručnou právní kvalifikaci, aby zjistil, zda 

v konkrétním sporu nejde o takový případ. Dle Nejvyššího soudu nemusí písemné vyhotovení 

rozsudku obsahovat hmotněprávní kvalifikaci skutkového stavu a její absence nečiní rozsudek 

nepřezkoumatelným a postačí pouhé konstatování, že se nejedná o věc, ve které nelze uzavřít nebo 

schválit smír.186 Naproti tomu Ústavní soud dospěl k tomu, že odůvodnění musí obsahovat alespoň 

stručné právní posouzení.187 Zmíněné rozhodnutí Ústavního soudu však není v praxi příliš 

respektováno.188 

Jelikož hlavním účelem možnosti uznání procesního nároku je urychlení řízení, občanský 

soudní řád v § 153 a odst. 4 dále stanoví, že pouze k vyhlášení rozsudku pro uznání není třeba 

nařizovat jednání.  

 

3.1.10. Opravné prostředky 

Rozsudek pro uznání je specifický i možností jeho napadení pomocí opravných prostředků, 

a to jak řádných, tak mimořádných. Obecně stanoví občanský soudní řád důvody pro odvolání v 

§ 205 odst. 2, u rozsudků pro uznání se nicméně ve smyslu § 205b o.s.ř. důvody pro podání 

 
184 Srov. § 98 o.s.ř.  
185 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. Praktik (Leges). 

ISBN 978-80-7502-147-2. Str. 30. 
186 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.3.2013, sp. zn. 33 Cdo 3498/2012. 
187 Nález Ústavního soudu ze dne 20.6.2011, sp. zn. I. ÚS 329/08, srov. též. JIRSA, Jaromír aj. Občanský soudní řád, 

2. část: Soudcovský komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2019-10-21]. ASPI_ID KO99_p2b1963CZ. 

Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
188 VRCHA, Pavel. Odůvodnění civilního rozsudku. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016. Praktik (Leges). 

ISBN 978-80-7502-147-2. Str. 69 
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odvolání omezují na vady řízení dle § 205 odst. 2 písm a) o.s.ř., tedy, že nebyly splněny podmínky 

řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud, rozhodnutí vydal vyloučený soudce nebo byl soud 

nesprávně obsazen a na to, že nebyly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání.  

V odvolání proti rozsudku pro uznání nelze napadat oprávněnost nároku samotného, ale 

pouze formální podmínky pro vydání rozsudku pro uznání. Podá-li žalovaný odvolání pro vady 

řízení uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a dojde-li následně ke zrušení rozsudku pro uznání, 

neznamená to, že věc bude poté řádně projednána. Bylo-li uznání učiněno řádně se všemi 

formálními náležitostmi, tak bude účinné, třebas předtím učiněno před věcně nepříslušným 

soudem.189 Fikce uznání v tomto případě však nepřetrvá.190  

Druhý zákonem předvídaný důvod míří na nesplnění předpokladů pro vydání rozsudku pro 

uznání. Odvolací soud v takovém případě nezkoumá oprávněnost nároku či jestli uplatněný nárok 

skutečně existoval, ale pouze formální podmínky, myšleno, jestli skutečně došlo k řádnému uznání 

nároku nebo byly splněny podmínky pro uplatnění fikce uznání.191  

Přezkum odvolacím soudem bude tedy poměrně strohý, kdy posouzení splnění 

předpokladů pro vydání rozsudku pro uznání nevyžaduje hlubšího projednání věci. Dojde-li 

odvolací soud k závěru, že podmínky pro vydání rozsudku pro uznání splněny nebyly, vrátí věc 

soudu prvního stupně, který jí od počátku řádně projedná.  

Specifikem odvolání u rozsudku pro uznání je výjimka z vyloučení bagatelních žalob 

z přezkumu odvolacím soudem stanovená v § 202 odst. 2 o.s.ř.  

Rozsudek pro uznání lze napadnou i žalobou na obnovu řízení, pokud by se objevily nové 

skutečnosti nebo důkazy, které byly předpokladem žalovaného pro uznání nároku a nebylo možné 

je použít nebo provést v původním řízení.192 Obnova řízení však může být připuštěna pouze, pokud 

 
189 § 226 odst. 2 o.s.ř. 
190 DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav, DLOUHÁ, Eva, DOLEŽÍLEK, Jiří, FIALA, Roman, HORÁČEK, Roman, 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, KRBEK, Pavel, KRČMÁŘ, Zdeněk, MAZANEC, Michal, NOVOTNÝ, Zdeněk, 

POLEDNE, Petr, PUTNA, Mojmír, SIMON, Pavel, ŠEBEK, Roman, ŠTENGLOVÁ, Ivana. Občanský soudní řád 

I, II. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-107-9, str. 1797: „V řízení před nově 

věcně příslušným soudem proto např. nelze vycházet z fikce uznání nároku, která nastala před věcně nepříslušným 

soudem ve smyslu § 114b odst. 5 nebo § 114c odst. 6.“. 
191 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1.12.2004, sp. zn. 26 Cdo 272/2004 nebo SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, 

LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta. Občanský soudní řád. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017. ISBN 978-

80-7400-673-9, str. 474. 
192 SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta. Občanský soudní řád. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-673-9, str. 833: „Proto je přípustná například z důvodu, že se 

účastník, jenž v původním řízení nárok uznal, následně dozvěděl, že smlouva, na jejímž základě dovozoval své právní 

nástupnictví po původním dlužníku, je neplatná, a nebyl tedy pasivně legitimovaným žalovaným.“. Shodně usnesení 

Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.2.1997, sp. zn. 16 Co 53/97 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.4.2005, 

sp. zn. 32 Odo 350/2004, dle kterého je takovou situací především nesoulad s kogentními právními předpisy.  

Ale opačně viz DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav, DLOUHÁ, Eva, DOLEŽÍLEK, Jiří, FIALA, Roman, 

HORÁČEK, Roman, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, KRBEK, Pavel, KRČMÁŘ, Zdeněk, MAZANEC, Michal, 

NOVOTNÝ, Zdeněk, POLEDNE, Petr, PUTNA, Mojmír, SIMON, Pavel, ŠEBEK, Roman, ŠTENGLOVÁ, Ivana. 

Občanský soudní řád I, II. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-107-9, str. 1801: 



 

54 

 

 

uplatňované důvody lze vztáhnout na předpoklady, za nichž byl rozsudek pro uznání vydán,193 

nelze však ale v žádném případě provádět dokazování ohledně oprávněnosti uznaného nároku.194 

Žaloba na zmatečnost žádnou speciální úpravu vzhledem k rozsudku pro uznání nemá 

a připouští ji proti pravomocnému rozhodnutí, kterým bylo řízení skončeno. Pro uplatnění žaloby 

pro zmatečnost proti rozsudku pro uznání se tedy aplikuje obecná úprava.  

Na závěr občanský soudní řád nevylučuje proti rozsudkům pro uznání ani možnost 

dovolání, rovněž dle obecných předpokladů. Nicméně jelikož předmět přezkumu v rámci dovolání 

je rozhodnutí soudu odvolacího a odvolací důvody jsou u rozsudku pro uznání značně omezeny, 

bude rovněž předmět přezkumu u nejvyšší instance pouze existence vad řízení ve smyslu § 205 

odst. 2 písm. a) o.s.ř. nebo splnění předpokladů pro vydání rozsudku pro uznání.  

 

3.2. Vzdání se procesního nároku 

Zatímco po roce 1989 byla úprava uznání procesního nároku do našeho právního řádu 

vrácena, vzdání procesního nároku se své úpravy dosud nedočkalo. O důvodech opomenutí lze jen 

polemizovat, nicméně domnívám se, že je lze spatřovat především v tom, že jde oproti uznání 

nároku o institut řádově méně využívaný, a navíc i přes absenci výslovné úpravy plně funkční.  

Vzdání se procesního nároku tedy funguje stejným způsobem jako do roku 1989, a to 

prostřednictvím učinění hmotněprávního úkonu, resp. právního jednání, vůči soudu. Občanský 

zákoník shodně jako občanský zákoník 1964 umožňuje v § 1955 prominutí dluhu, kterým nárok 

věřitele zaniká.  

Jelikož si však vzdání se nároku, resp. prominutí dluhu, zachovává svojí hmotněprávní 

povahu, uplatní se pro něj zcela odlišný režim než pro uznání nároku. Zatímco uznání procesního 

nároku je úkon procesní, který má veřejnoprávní povahu a nelze jej posuzovat dle ustanovení 

hmotného práva o vadách právních jednání, k tomu viz výše, tak prominutí dluhu bude v otázkách 

platnost a účinnosti nutné posuzovat dle občanského zákoníku a nikoli dle občanského soudního 

 
„Protože provedení dokazování není předpokladem pro vydání těchto rozsudků, nepřichází také u nich v úvahu užití 

důvodu uvedeného v § 228 odst. 1 písm. b) a poukaz na nové důkazy ve smyslu § 228 odst. 1 písm. a). Nové 

skutečnosti a rozhodnutí, které mohou pro navrhovatele obnovy přivodit příznivější rozhodnutí ve věci, jsou v tomto 

případě důvodem obnovy potud, pokud mohou vést k závěru, že rozsudek pro uznání nebylo možné vydat (např. 

proto, že by byl v rozporu s kogentními právními předpisy, že nenastala fikce uznání nároku podle § 114b odst. 

5 apod.) nebo že nebyly předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání, ačkoliv nastala fikce nespornosti 

skutkových tvrzení obsažených v žalobě podle § 153b odst. 1.“. 
193 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.2.1997, sp. zn. 16 Co 53/97: „Návrh na obnovu řízení proti rozsudku 

pro uznání může být důvodný pouze tehdy, lze-li uplatňované důvody obnovy vztáhnout na předpoklady, za nichž byl 

rozsudek vydán. Důvod obnovy řízení podle § 228 odst. 1 písm. a) OSŘ je ve vztahu k rozsudku pro uznání dán tehdy, 

jestliže nové skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy mohou odůvodnit závěr, že pokud by byly známy v původním řízení, 

k rozhodnutí rozsudkem pro uznání by zřejmě nedošlo.“ nebo srov. dále usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.7.2004, 

sp. zn. 33 Odo 294/2004. 
194 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.7.2004, sp. zn. 33 Odo 294/2004. 
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řádu. To především znamená, že se neuplatní výše zmíněné závěry např. ohledně irelevantnosti 

vnitřní pohnutky účastníka. Zatímco uznání nároku učiněné v omylu bude tedy účinným 

procesním úkonem, tak v případě prominutí dluhu bude nutné zkoumat skutečný úmysl jednající 

strany a takové právní jednání bude neplatné.195 Vyvstává zde tedy nebezpečí výše zmíněných 

sekundárních sporů ohledně učiněného prominutí dluhu, které mohou řízení značně protahovat.  

Dalším podstatným rozdílem je, že s prominutím dluhu musí dlužník souhlasit, ačkoliv 

občanský zákoník takový souhlas presumuje, dlužník může tuto domněnku jednoduše zvrátit 

a učiněné prominutí dluhu nebude mít žádné následky. Naproti tomu rozsudek pro uznání při 

plném uznání procesního nároku vydává soud bez ohledu na stanovisko žalobce.  

Další změnou bude rovněž možnost podmínky, zatímco občanský soudní řád stanoví, že 

k procesním úkonům vázaným na splnění podmínky se nepřihlíží, tak prominutí dluhu učiněné 

vůči soudu bude i v případě, že bude vázáno na splnění podmínky. V takovém případě bude 

rozhodující, zda dojde ke splnění podmínky do vyhlášení rozhodnutí či nikoliv.196 Shodně jako 

v případě uznání procesního nároku pak bude také možné prominutí částečné.  

Občanský zákoník obsahuje taktéž vlastní úpravu prominutí dluhu v případě mnohosti 

věřitelů či dlužníků. Občanský zákoník v § 1996 odst. 1 stanoví, že promine-li věřitel dluh jednomu 

z dlužníků zavázaných společně a nerozdílně, má prominutí dluhu účinky vůči ostatním 

spoludlužníkům v rozsahu podílu tohoto spoludlužníka, který byl ze závazku zproštěn a následně 

v odst. 2, že promine-li dlužník dluh jeden z věřitelů oprávněných společně a nerozdílně, zbavuje 

to dlužníka dluhu v rozsahu podílu tohoto spoluvěřitele. A nakonec v § 1997 upravuje prominutí 

dluhu vůči osobě, která zajišťuje dluh, kde občanský zákoník stanoví, že takové právní jednání 

nezprošťuje dlužníka.  

Odvolání takového právního jednání se pak bude řídit § 572 OZ, které stanoví, že právní 

jednání lze odvolat, dojde-li nejpozději současně s odvolávaným projevem vůle. Jedná se tedy 

o úpravu na první pohled totožnou jako u uznání procesního nároku, avšak jak bylo zmíněno výše, 

v praxi soudy přiznávají účinnost i odvolání procesního úkonu učiněnému později, což zde 

zásadně nebude možné, protože dojitím prominutí dluhu dlužníkovi již dojde k zániku dluhu.  

Ačkoliv procesněprávnímu vzdání se nároku odpovídá zmíněné prominutí dluhu, je nutné 

ještě uvést, že takový zánik hmotněprávního nároku může způsobit i novace nebo narovnání ve 

smyslu § 1902 a § 1903 OZ či jakákoliv jiná dohoda ve smyslu § 1981 OZ.  

Ve velmi teoretické rovině je však ještě nutně zmínit též rozhodčí řízení, kde lze za určitých 

okolností dospět k rozhodčímu nálezu pro vzdání se. Obrátí-li se účastníci na rozhodce nebo 

 
195 § 583 občanského zákoníku.  
196 § 154 odst. 1 o.s.ř. 
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rozhodčí soud, tak zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, přepokládá možnost stanovení 

vlastních pravidel stranami, která by takový způsob ukončení sporu mohla obsahovat. Následný 

rozhodčí nález by poté na rozdíl od zpětvzetí žaloby působil jako překážka věci pravomocně 

rozsouzené.  

Na závěr je nutné bohužel konstatovat, že této problematice vzdání se procesního nároku 

se nyní právní věda příliš nevěnuje, když se zpravidla omezuje toliko na konstatování absence 

tohoto institutu v současné úpravě.197  

 

3.2.1.  Způsobilost účastníka 

Také ohledně způsobilosti účastníka bude nutné vycházet z občanského zákoníku. 

Občanský zákoník shodně vychází především z požadavků na dostatečnou svéprávnost, v tomto 

ohledu jsou tedy požadavky obou předpisů shodné v tom směru, že účinné uznání i vzdání se 

nároku může učinit pouze osoba dostatečně svéprávná. Zásadní změnou však bude možnost 

učinění takového úkonu u zástupce účastníka. Nebude-li zástupce účastníka v řízení disponovat 

zmocněním činit jménem žalobce rovněž právní jednání ve sféře hmotného práva, nebude 

prominutí dluhu učiněné zástupcem účastníka účinné. Naproti tomu vyvstává otázka, jaké budou 

účinky prominutí dluhu, které učiní osoba k takovému právnímu jednání zmocněna, avšak, která 

není zmocněná věřitelem zastupovat jej v řízení. V tomto případě bude zásadní, jak soud 

s takovým přípisem naloží. Ve smyslu § 570 OZ působí právní jednání vůči nepřítomné osobě od 

okamžiku, kdy jí projev vůle dojde. Pokud tedy soud prominutí dluhu, byť neučiněné účastníkem 

řízení předá dlužníku do dispoziční sféry a nedojde k vyvrácení domněnky souhlasu, bude soud 

nucen z takového prominutí dluhu povinen vycházet, a to i přes to, že nebylo učiněno účastníkem 

řízení. Pokud však bude soud takový přípis zcela ignorovat nebo jej zašle zpět, tak prominutí dluhu 

dosud není perfektním právním jednáním a nezpůsobí zamýšlené účinky.   

 

3.2.2. Rozsudek pro vzdání se nároku  

S ohledem na to, že v případě hmotněprávního prominutí dluhu nerozhoduje soud 

speciálním druhem rozsudku, nelze využít snížené nároky na odůvodnění rozsudku, jak to 

občanský soudní řád připouští u rozsudků pro uznání, ačkoliv prakticky bude odůvodnění 

rozsudku krátké a postavené především na učiněném vzdání se a většina dalších skutečností bude 

 
197 LAVICKÝ, Petr. Dispoziční zásada v civilním odvolacím řízení. Právní rozhledy. 2015, č. 7, str. 253-260, 

BEZOUŠKA, Petr. Krátké zamyšlení nad rozsudky pro uznání a pro zmeškání. Právní rozhledy. 2004, č. 1, str. 31-

35 nebo např. LAVICKÝ, Petr. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-

7601-3, str. 49.  
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ve věci irelevantní, tak ani možnost neveřejného vyhlášení rozhodnutí. Nebudou také zásadně 

omezeny odvolací důvody žalobce, jak je tomu u rozsudku pro uznání.  

 

3.2.3.  Fikce vzdání se nároku 

Postavení žalobce je v ohledu sankcí za jeho pasivitu lepší než postavení žalovaného. 

Zákon vychází především z toho, že žalobce vyvinul procesní aktivitu již samotným podáním 

žalobního návrhu a není tedy důvod jej následně donucovat k aktivitě ve věci, když soudu je již 

jeho stanovisko známé a soud dále vede řízení z úřední povinnosti. Dále je z tohoto hlediska 

významné, že zatímco pro vyhovění žalobě vyžaduje zákon určitou minimální míru jistoty ohledně 

oprávněnosti nároku, dle procesní teorie by mělo jít o takový stupeň intenzity, kdy již soud nemá 

o konkrétní skutečnosti vážné pochybnosti, procentuálně se uvádí zhruba 90 %.198 Naproti tomu 

pro zamítnutí žaloby žádná taková hranice neexistuje, pokud bude mít soudce tedy jistotu v úrovni 

zhruba 70 %, dojde přesto k zamítnutí žaloby pro neunesení důkazního břemena. Z uvedeného je 

zřejmé, že žalobce bude k aktivnímu hájení svých práv motivován především vidinou úspěchu ve 

věci samé, kdy ultimátní formou penalizace je pak pravomocné zamítnutí meritorně projednané 

žaloby. 

Nejblíže sankci v podobě „kontumačního“ rozsudku pro žalobce lze nalézt u přípravy 

řízení dle § 114c o.s.ř. Na zmíněném ustanovení lze dobře prezentovat zmíněnou nerovnost, kdy 

zatímco odst. 6 stanoví pro žalovaného sankci v podobě fikce uznání nároku, tak odst. 7 stanoví 

pro žalobce sankci v podobě zastavení řízení.  

 

3.2.4 Vzdání se práva na náhradu nákladů řízení 

Za určitou formu vzdání se procesního nároku, která byla judikaturou dovozena, lze rovněž 

vzdání se práva na náhradu nákladů řízení, což je také specifický druh procesního nároku 

účastníka.  

Podle §151 odst. 1 o.s.ř. rozhoduje soud o náhradě nákladů řízení z úřední povinnosti, a to 

i bez návrhu stran či předloženého vyčíslení. Bylo nicméně dovozeno, že jde o nárok, kterého se 

může účastník vzdát. Pro takové vzdání platí poměrně obdobná pravidla jako pro uznání nároku, 

a to především jednoznačnost, srozumitelnost a určitost takového projevu. 199  O úmyslu účastníka 

 
198 HASENBÖHLER, F. Das Beweisrecht der ZPO: allgemeine Bestimmungen, Mitwirkungspflichten und 

Verweigerungsrechte, Band 1, Schulthess, Zürich 2015, str. 194. 
199 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2018, sp. zn. 25 Cdo 5713/2017. 
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vzdát se takového nároku nesmí být pochyb a nepostačí tedy pouhá pasivita dotčeného účastníka 

nebo vyjádření, že náklady řízení neúčtuje dokonce ani formulace, že náklady řízení nežádá.200 

Nicméně jak už to s praxí bývá, přináší často situace, které i při existenci poměrně 

jednoznačných pravidel bývají při svém posouzení nelehkým oříškem. Nejvyšší soud se například 

zabýval situací, kdy zástupce žalované při jednání uvedl, že „pokud jde o náklady řízení, pak toto 

rozhodnutí ponecháváme na úvaze soudu s tím, že my žádné takovéto náklady nepožadujeme“.201 

Na podkladě uvedeného bylo soudem dovozeno, že takový projev žalovaného, navíc v souvislosti 

s tím, že nepředložil žádné vyčíslení či jinak přiznání náhrady nákladů řízení nepožadoval, lze 

považovat za vzdání se práva na náhradu nákladů řízení, což pak žalovaný v rámci dovolání 

rozporoval, avšak marně neboť Nejvyšší soud dal nižší instanci za pravdu s tím, že uvedený projev 

zástupce žalované nepřipouští jiný rozumný výklad, než že se žalovaný práva na náhradu nákladů 

řízení vzdal. Nejvyšší soud pak připomněl, že každý úkon je nutné považovat dle svého skutečného 

obsahu a jednalo by se o přepjatý formalismus, kdyby soudy bezpodmínečně trvaly na formulaci 

„vzdávám se“.  

Ohledně požadavků na určitost vzdávajícího se projevu byla zajímavá situace řešena 

Nejvyšším soudem v rozsudku ze dne 13. 8. 2014, pod sp. zn. 22 Cdo 2821/2014. Ve zmíněné věci 

odkazoval dovolatel na komentářovou literaturu, která stanoví, že pokud účastník vyčíslí náhradu 

nákladů řízení v nižší míře, přizná soud zpravidla tuto nižší míru.202 Nejvyšší soud nicméně dal za 

pravdu odvolacímu soudu a shodně dovodil, že pouze z toho, že to, že účastník vyčíslil náhradu 

nákladů řízení v nižší částce, nezbavuje soud povinnost rozhodnout o náhradě nákladů řízení 

z úřední povinnosti, a to ve správné výši. Nejvyšší soud dále připomíná, že v takové situaci 

především nemusí být patrné, zda se účastník pouze zmýlil nebo se vyšší částky vzdává, proto 

i když účastník předloží vyčíslení náhrady nákladů řízení v nižší výši, než ke které dospěje soud, 

je na místě přiznat náhradu nákladů řízení ve výši, ke které dospěl soud, není-li současně vyčíslení 

doplněno o projev vůle účastníka, že se ve zbývající části práva vzdává.  

 

3.3. Pohled do budoucna aneb Věcný záměr civilního řádu soudního 

Věcný záměr civilního řádu soudního je zatím stále ve velmi ranném stadiu a nelze tedy 

předjímat jeho finální podobu, v jaké bude schválen, bude-li vůbec. Nicméně stejně jako v případě 

 
200 Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2012, sp. zn. III. ÚS 3000/11, nález Ústavního soudu ze dne ze dne 26. 

března 2009, sp. zn. III. ÚS 892/08 nebo usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 12. 1997, sp. zn. 11 Co 677/97. 
201 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2018, sp. zn. 25 Cdo 5713/2017. 
202 SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-673-9, str. 514.  
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rekodifikace práva hmotného nám může současný věcný záměr minimálně posloužit jako určitý 

obrys, kudy se zřejmě vývoj právní úpravy vydá.  

 

3.3.1. Uznání procesního nároku 

Věcný záměr civilního řádu soudního se vydává ve svém přístupu obdobnou cestou jako 

zmíněná rekodifikace práva hmotného, a to často až doslovným přebírám úpravy rakousko-

uherské. Shodně jako v případně civilního řádu soudního navrhuje věcný záměr vydání rozsudku 

pro uznání pouze na návrh žalobce. Dochází tedy k sjednocení postupu vydávání rozsudků pro 

uznání zakotveného občanským soudním řádem, který upravuje specifický postup jak pro uznání 

nároku celého, tak pro uznání částečné. Věcný záměr navíc pro vyloučení pochybností výlučně 

stanoví, že uvedené se uplatní i při uznání základu nároku. 

Odůvodnění k navrhovanému ustanovení poté k výše uvedenému uvádí, že s ohledem na 

zásadu kontradiktornosti nemůže právní úprava vydání rozsudku pro uznání žalobci „vnucovat“ 

a upírat mu právo na úplné projednání věci. Což lze z teoretického hlediska podle mě jistě 

považovat za řešení správné, nicméně s ohledem na vlastní zkušenost s přístupem některých 

soudců, především nižších instancí, mi nezbývá než vyjádřit jisté obavy ohledně „kvality“ 

následného průběhu řízení, nebude-li žalobcem návrh na vydání rozsudku vznesen.  

Jinak zůstává institut „běžného“ uznání procesního nároku v podstatě bez významnějších 

změn oproti původní úpravě. Jedná se spíše o formulační rozdíly, například zatímco současná 

úprava nepřipouští uznání nároku, tam kde nelze uzavřít a schválit smír, věcný záměr nepřipouští 

uznání, brání-li tomu povaha věci nebo okolnosti konkrétního případu. Fakticky by se však nemělo 

jednat o žádné významné rozdíly, lze se nicméně dohadovat, že okolnosti konkrétního případu je 

poměrně obecná formulace a potenciálně si lze představit, že může dojít k omezení situací, kdy 

nemůže k vydání rozsudku pro uznání dojít, neboť dává soudu poměrně širší argumentační pole 

pro nevydání rozsudku pro uznání v určité věci. V každém případě by však bylo v takovém případě 

bylo nutné vyčkat, jak se k tomu postaví praxe a měla-li by tato formulace nějaké praktické 

dopady, či by se nejvyšší instance přiklonily ke své dosavadní judikatuře.  

Další spíše drobnější novinkou je rozhodování soudu o vydání či nevydání rozsudku pro 

uznání, ale i rozsudku pro vzdání se nároku, rozhodnutím, což limituje libovůli soudu při 

rozhodování o tom, zda rozsudek pro uznání bude vydán či nikoliv.  

Naproti tomu dosavadní institut fikce uznání nároku byl zcela vypuštěn a zařazen, 

terminologicky bezpochyby správněji, pod úpravu rozsudku pro zmeškání, navíc věcný záměr 

počítá s jeho značným rozšířením. Zatímco v současné době se vyžaduje zmíněna tzv. 

kvalifikovaná výzva, věcný záměr stanovuje rovnou „nevyjádří-li se žalovaný včas k žalobě“. 
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Okruh situací, kdy může dojít k fikci uznání, nově zmeškání, bude bezpochyby širší oproti 

současnému stavu.  

 

3.3.2. Vzdání se procesního nároku 

Největších novinek se však dozajisté dočkal právě institut vzdání se procesního nároku, 

kdy na rozdíl od současné úpravy byl alespoň výslovně upraven. Věcný záměr je, opět po vzoru 

civilního řádu soudního, dokonce systematicky řadí před uznání nároku.   

Věcný záměr počítá rovnou se dvěma možnými způsoby vzdání se nároku, a to vzdání se 

nároku, na základě něhož pak, na návrh žalovaného, rozhodne soud rozsudek pro vzdání se nároku. 

A poté ještě vzdání se nároku společně se zpětvzetím žaloby, v takovém případě soud usnesením 

řízení zastaví, které bude mít ale poněkud odlišné účinky od rozsudku pro vzdání se nároku, „při 

zpětvzetí se vzdáním se nároku sice vylučuje jeho opětovné projednání, avšak takové usnesení 

neprojevuje účinek závaznosti.“203 

Na rozdíl od rozsudku pro uznání věcný záměr však nezakotvuje žádné ustanovení týkající 

se nemožnosti vydání rozsudku pro uznání ve věcech, v nichž to jejich povaha neumožňuje. Věcný 

záměr pouze stanoví podmínku, že vzdá-li se žalobce, žalobou uplatněného nároku, tedy 

a contrario vylučuje použití u všech řízení, která se nezahajují žalobou ale návrhem na zahájení 

řízení, nicméně existují i řízení, která se zahajují žalobou a uznání v těchto případech přípustné 

není, zmiňme například odpůrčí žaloby, nyní určení relativní neúčinnosti právního jednání, kde 

bylo Nejvyšším soudem dovozeno, že uznání nároku přípustné není, a je pravděpodobné, že by 

tento závěr Nejvyšší soud podržel i za účinnosti nového kodexu. V důsledku absence obdobného 

ustanovení jako má rozsudek pro uznání by tak nebylo možné nárok uznat, ale bylo by možné se 

ho vzdát, neboť se jedná o žalobu.  

Lze samozřejmě argumentovat, že zatímco vyhovující rozsudek, tedy rozsudek pro uznání 

má právní účinky přesahující hranice sporu, tedy dochází k určení relativní neúčinnosti právního 

jednání, resp. odporovatelnosti, tak rozsudek pro vzdání se nároku do existujících právních poměrů 

v podstatě nezasahuje, přesto se však nejedná o nárok, s nímž by mohl účastník právního vztahu 

volně disponovat. V každém případě se minimálně jedná o ustanovení, které velmi pravděpodobně 

bude způsobovat mnoho potíží a domnívám se, že doplnění ustanovení o nemožnosti vydat 

rozsudek pro uznání tam, kde tomu brání povaha věci nebo okolnosti daného případu o rozsudek 

pro vzdání se nároku by bylo mnohem vhodnější řešení. 

 
203 DOBROVOLNÁ, Eva; DVOŘÁK, Bohumil a LAVICKÝ, Petr aj. Věcný záměr civilního řádu soudního. In 

crs.justice.cz [online]. Str. 186-187. [cit. 2019-10-10]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-

content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf.  

https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf
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Jinak platí pro vzdání se nároku zpravidla obdobné podmínky jako pro uznání nároku. 
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Závěr 

V této práci jsem se zaměřil na komplexní shrnutí úpravy institutů uznání a vzdání se 

procesního nároku v našem právním řádu, jakož i na jejich historický vývoj a ideová východiska 

tohoto vývoje na našem území. Cílem mé práce bylo zejména podat ucelený obraz o faktickém 

fungování zmíněných institutů v našem právním řádu de lege lata a místy i zhodnocení de lege 

ferenda. Při analýze současného právního stavu jsem věnoval prostor především judikatuře 

Nejvyššího a Ústavního soudu, jejichž rozhodnutí mají oproti dílům právní vědy poněkud větší 

přesah do právní praxe.  

Obtížným úkolem bylo především zpracování závěrů velmi bohaté judikatury na toto téma. 

S ohledem na velké množství soudních závěrů bylo nutné zpracovat tyto stručně, avšak nikoli až 

mechanicky. Pouhým mechanickým kopírováním vyslovených závěrů bez uvedení širších 

souvislostí, tam ke je to nezbytné, by mohlo dojít ke ztrátě esence hlavní myšlenky, která za tímto 

závěrem stála. Domnívám se, že se mi předestřený úkol podařilo splnit a předcházející výklad se 

věnuje i nezbytným souvislostem, aniž by byl příliš popisným. 

V průběhu práce ohledně mnohých závěrů odkazuji na větší množství soudních rozhodnutí, 

příp. literatury, a to zejména ze dvou hlavních důvodů. Prvním důvodem je umožnění hlubšího 

studia konkrétní problematiky pro případné zaujaté čtenáře. Druhým důvodem pro takový přístup 

prezentace, že předmětný závěr je soudní praxí obecně přijímán. Ačkoliv nesoulad rozhodovací 

praxe je jevem značně nežádoucím, v praxi bohužel občas nastává. Proto pokud je některý závěr, 

zejména, jedná-li se o závěr kontroverznější, potvrzen i různými senáty téhož soudu, snažím se 

uvádět i tyto rozhodnutí jiných senátů. V tomto ohledu je však situace komplikovanější u soudu 

Ústavního z důvodu pravidelné rotace soudců mezi senáty a nelze tedy v takové míře hovořit 

o přístupu konkrétního senátu, tak jak tomu je u soudu Nejvyššího, ale spíše o přístupu 

jednotlivých soudců. 

Práce je pak rozdělena do tří částí, přičemž první tvoří teoretický úvod, následuje historický 

exkurz a hlavní část práce tvoří kapitola třetí věnující se současné úpravě. V třetí části se kromě 

klasického uznání věnuji rovněž kontroverzní fikci uznání, která poměrně silně polarizuje 

právnickou obec a navíc se v této otázce v posledních letech odehrává poměrně vytrvalý souboj 

mezi soudem Nejvyšším a Ústavním. Obě zmíněné instituce si v této problematice nárokují pozici 

sjednotitele judikatury a tím dochází občas k relativně překvapivým a neočekávaným závěrům 

v problematice, které do té doby byla již poměrně ustálená. Z uvedeného důvodu v této části 

poměrně často cituji oba soudy, neboť se domnívám, že i argumentace těchto soudů je důležitá pro 

lepší pochopení obsahu práce. Navíc, jak u mnohých závěrů Ústavního soudu uvádí Nejvyšší soud 

a nemohu, než s ním souhlasit, závěry Ústavního soudu v problematice tzv. fikce uznání zpravidla 
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nejsou obecně použitelné, ale odvíjí se od konkrétního specifika jednotlivých případů. Považuji 

proto za vhodné uvést také, jakým způsobem se s těmito závěry Nejvyšší soud vypořádal, jehož 

pozice Nejvyššího soudu v této situace totiž není vůbec snadná. Nejvyšší soud totiž musí na jednu 

stranu respektovat závěry Ústavního soudu, na druhou však nemůže připustit chaos ohledně velké 

části judikaturních závěrů, a tedy související právní nejistotu, jak mezi účastníky, tak i mezi soudci 

obecných soudů. Na závěr třetí kapitoly je poté věnována pozornost věcnému záměru civilního 

řádu soudního, jakož i hodnocení jím nabízené úpravy.  

Mám za to, že se mi podařilo úspěšně naplnit cíle této práce a podat ucelený výklad 

o fungování institutů uznání a vzdání se a v rámci jedné práce shrnout všechny podstatné otázky, 

které se těchto institutů týkají, ať už jde o to, jakým způsobem lze nárok uznat, jaké jsou pro to 

podmínky nebo o to, jak bude vypadat následné rozhodnutí soudu. Obecně pak považuji úpravu 

uznání za poměrně zdařilou, osobně dokonce nespatřuji přílišné problémy ani v tolik zavrhované 

fikci uznání, neboť, jak jsem měl možnost i mnohokrát pozorovat v praxi, sleduje naprosto 

legitimní cíl, který také fakticky plní a velmi významně snižuje vytíženost soudů. Negativa s ní 

spojená pak považuji za přijatelná sledovanému cíli. Úpravu vzdání se procesního nároku je 

poměrně obtížné hodnotit, neboť se jedná o institut relativně málo využívaný, takže není tak 

snadné určit, jestli by praxe ocenila výslovnou úpravu nebo je současný přístup dostatečný. 

Osobně se kloním k druhé možnosti.  
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Seznam zkratek  

 

ABGB – Císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s., obecný zákoník občanský (Allgemeines 

bürgerliches Gesetzbuch für die gesamten deutschen Erbländer der österreichischen 

Monarchie) 

civilní řád soudní nebo c.ř.s. – Zákon č. 113/1895 ř.z., civilní řád soudní 

exek. ř. – Zákon č. 79/1896 ř.z., exekuční řád 

insolvenční zákon nebo IZ – Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon 

Listina – Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 

Novela 1993 - Zákon č. 171/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád 

občanský soudní řád 1950 nebo o.s.ř. 1950 – Zákon č. 142/1950 Sb., občanský soudní řád 

občanský soudní řád nebo o.s.ř. – Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

občanský zákoník 1950 – Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 

občanský zákoník 1964 – Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

občanský zákoník nebo OZ – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Ústava 1960 – Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky 

ZSS – Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích  
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Uznání a vzdání se procesního nároku 

Abstrakt 
 

Diplomová práce se zabývá instituty uznání a vzdání se procesního nároku, které jsou 

specifickým způsobem ukončení soudního řízení na základě dispozitivního úkonu účastníka řízení. 

Účelem institutů uznání a vzdání se nároku je zejména urychlení řízení a úspora nákladů, a to jak 

na straně států, tak na straně účastníků za situace, kdy již mezi stranami neexistuje faktický spor 

a mají přesto zájem na autoritativním rozhodnutí řízení, oproti například institutu zpětvzetí žaloby, 

který nezakládá překážku věci pravomocně rozsouzené.  

První kapitola obsahuje obecná teoretická východiska diplomové práce, definice 

základních pojmů a odlišení od podobných institutů jako je například zmíněné zpětvzetí žaloby 

nebo soudní smír. První kapitola dále porovnává rozdíly mezi hmotněprávním uznáním a vzdáním 

se nároku a jejich důsledky. Druhá kapitola poté obsahuje historický exkurz úpravy institutů 

uznání a vzdání se procesního nároku na našem území, který začíná civilním řádem soudním 

z roku 1895, následně se věnuje občanskému soudnímu řádu z roku 1950 a současnému 

občanskému soudnímu řádu v jeho podobě do roku 1989.  

Třetí kapitola tvoří jádro celé práce a zabývá se současnou úpravou institutů uznání 

a vzdání se procesního nároku, včetně všech významných souvisejících otázek jako jsou zejména 

předpoklady, způsob a forma uznání nebo vzdání se nebo specifika následného rozhodnutí či 

opravných prostředků proti němu. Třetí kapitola se rovněž zabývá související tzv. fikcí uznání 

nároku, která je dle současné úpravy zvláštním druhem uznání procesního nároku a soud následně 

rozhoduje rozsudkem pro uznání, ačkoliv se formálně jedná spíše o zvláštní formu zmeškání. 

Zvláštní pozornost je pak věnována poměrně nedávným debatám o ústavnosti tohoto institutu, a to 

pohledem judikatury, které ani po opětovném rozřešení této otázky plénem Ústavního soudu 

neutichly.  

Na úplný závěr třetí kapitoly je poté věnován prostor potenciální budoucí úpravě 

představené věcným záměrem civilního řádu soudního, porovnání navrhovaného řešení institutů 

uznání a vzdání se procesního nároku a jeho následné zhodnocení. 
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Recognition and waiver of a procedural claim 

Abstract 
 

The thesis deals with the institutes of recognition and waiver of a procedural claim, which 

are a specific way of ending of court proceedings based on a dispositional act of concerned 

procedural party. The purpose of the institutes of recognition and waiver of a procedural claim is, 

in particular, to speed up the proceedings and save costs to both the state and the parties, 

in a situation where there is no longer a factual dispute between the parties and yet the parties have 

an interest in authoritative acknowledgment of such situation, unlike, for example, the institute of 

withdrawal of the action, which does not constitute an obstacle of rei iudicatae. 

The first chapter contains a general theoretical background of the thesis, definitions of basic 

terms and differentiation from similar institutes such as the mentioned withdrawal of the lawsuit 

or a court settlement. The first chapter also compares the differences between material recognition 

and waiver and their consequences. The following second chapter then contains a historical review 

of the regulation of the recognition and waiver of procedural claims institutes on our territory. The 

review begins with the Civilian Procedure Code from 1895, then deals with the Civic Procedure 

Code from 1950 and the current Civic Procedure Code in its form until 1989. 

The third chapter forms the core of the whole thesis and deals with the current regulation 

of the institutes of recognition and waiver of a procedural claim, including all the significant 

related matters such as the prerequisites, manner and form of recognition or waiver, or specifics 

of subsequent court decisions or remedies against it. The third chapter also deals with the related 

so-called fiction of a claim recognition, which according to the current regulation is a special type 

of claim recognition and the court decides by a judgment for recognition, although formally it is 

rather a special form of default. 

The very end of the third chapter is then devoted to the potential future regulation presented 

by the substantive intent of the Civil Procedure Code, comparison of the proposed solution to the 

institutes of recognition and waiver of a procedural claim and subsequent evaluation. 
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