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Úvod 

Příprava jednání v civilním procesu je naprosto zásadní fází celého civilního řízení, jelikož 

jejím účelem je součinností soudu s účastníky připravit úhelný kámen řízení, tedy ústní jednání – 

a při něm, a to je nejpodstatnější, až na vzácné výjimky rozhodnout. Je tak nevyhnutelně i tématem, 

které v kruzích českých procesualistů značně rezonuje. Pomyslné bitvy se vedou na čistě 

akademické rovině, kde se například řeší, zda by se měl český civilní proces ubírat v duchu 

koncepce sociální, nebo zda by byla vhodnější koncepce liberální. Praxe zas dělí právníky na 

tábory, kdy jedna strana si nemůže pravidla koncentrace řízení vynachválit, protože celý proces 

urychlují, a ta druhá se je snaží obejít s tím, že jim akorát brání dobrat se skutkového stavu věci. 

Příprava řízení je tedy procesní kapitola, která diskusi stále vyvolává a v dohledné době vyvolávat 

bude. Tato práce se proto pokusí poskytnout ucelený pohled na problematiku a vzít v potaz 

argumenty všech zájmových a názorových skupin. 

Vzhledem k tomu, že jsem během svých studijních let pracoval jako právní student v jedné 

z advokátních kanceláří zaměřující se na občanskoprávní spory a nastoupil jsem rovněž na letní 

stáž k Městskému soudu v Praze, měl jsem možnost, byť omezenou, nahlédnout na celou záležitost 

prizmatem obou stran. Pochopil jsem, že při přípravě jednání v civilním procesu se do jisté míry 

projevuje trojstranný, nutno říct někdy též komplikovaný, vztah žalobce – soud – žalovaný, ve 

kterém jde při zachování kontradiktorního charakteru řízení i o jistou formu spolupráce. Účastníci 

řízení rozehrávají delikátní argumentační „hru“, kterou soud koriguje a usměrňuje pomocí úkonů, 

jež mu zákon dává k dispozici. Tato hra by neměla být ukvapená, aby se dala účastníkům 

dostatečná volnost pro to spor řádně argumentačně rozvinout, a skutkový stav tak mohl být 

objasněn. Zároveň by ale měl soudce, jako správný rozhodčí, hlídat dodržování pravidel hry, aby 

nedošlo k procedurálním „faulům“ a aby zápas zkrátka netrval příliš dlouho.  

Všechny tyto aspekty a nuance dělají z každého sporného civilního řízení originální příběh, 

který se může rozvíjet do značné míry nezávisle na příběhu hmotněprávním. Je právě úkolem 

soudu, aby ten hmotněprávní dovedl do šťastného konce pro tu stranu, které dané právo skutečně 

náleží. Ten procesněprávní příběh by soudce měl vést k rovnoměrné (ne)spokojenosti obou stran, 

myšleno tak, že by soud měl v řízení postupovat svědomitě a nezávisle na skutkových okolnostech 

případu. Aby bylo zkrátka hmotné právo nalezeno a spravedlnosti učiněno dostatečně svižně 

zadost. Právě tento synergický postup směřující k rozuzlení celé zápletky při ústním jednání mě 

začal zajímat do té míry, že jsem se jej rozhodl podrobit hlubšímu rozboru v mé diplomové práci. 

Ta je rozdělena do tří hlavních částí. Stejně jako u jiných právních fenoménů je však i při 

analýze platné právní úpravy vhodné se ptát, jaký vývoj stojí za její současnou podobou. Pro 
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pochopení úpravy de lege lata a zamyšlením nad úpravou de lege ferenda tak obsahuje práce 

historický exkurz. Je dle mého názoru důležité na vývoj právní úpravy jednotlivých fází civilního 

procesu nahlížet nejen jako na zajímavost, ale často i jako na inspiraci. Jak ukážu v první části, 

novější právní úprava nemusela vždy nutně znamenat pokrokovější právní úpravu. Například 

procesní kodex z padesátých let dvacátého století rozhodně nebyl modernějším právním dílem než 

předchozí „Kleinův“ civilní řád soudní, ba naopak. Jak můžeme vidět na platném procesním 

předpise, některé instituty komunistickým zákonodárstvím zapovězené dnes zažívají právní 

renesanci.  

To samé platí i pro diskusi o novém procesněprávním kodexu. Pro vypracování kvalitního 

soudního řádu je třeba vycházet nejen z platné právní úpravy a současného diskurzu, ale zamyslet 

se nad ideovými východisky v širším měřítku. Jak ukážu ve třetí části práce na příkladu institutu 

přípravného jednání, je třeba tak činit i z toho důvodu, že je jedna věc, jaký postup soudům právní 

předpis vytyčí, a jiná, na co jsou z dlouholeté soudní praxe zvyklí. 

Těžiště práce, tedy analýza účinné právní úpravy, je obsaženo v části druhé. Při zpracování 

osnovy práce se záhy nabídly dva hlavní koncepty, jak tuto práci pojmout. Jedním bylo uchopit 

téma šířeji a v práci víceméně postihnout všechny možné scénáře, které můžou od podání žaloby 

do prvního jednání ve věci nastat. Druhou možností bylo zpracovat přípravu jednání v užším 

smyslu, tedy jako činnost účastníků a především soudu, která je účelově směřovaná k tomu, aby 

se v dané věci mohlo konat ústní jednání a na tomto jednání mohlo být ve věci rozhodnuto. 

Rozhodl jsem se bez delšího váhání pro druhou možnost a o to víc do hloubky se budu 

problematiku snažit zpracovat. Důkladně se tedy nebudu zabývat aspekty zahájení řízení, žalobou 

samotnou, ustanoveními upravující věcnou a místní příslušnost, postavením účastníků a jejich 

úkonů, překážkami řízení a dalšími procesními otázkami, které s tématem práce sice souvisí, ale 

jejich samotnou podstatou není příprava ústního jednání. 

Práce se bude koncentrovat na fázi civilního procesu, jak ji občanský soudní řád poměrně úzce 

upravuje v § 114 – § 114c. Popíšu účel a zásady, které přípravu jednání ovládají, a to se zaměřením 

na zásadu jediného jednání a zásadu koncentrace řízení včetně jednotlivých koncentračních 

pravidel, které z ní vycházejí. Následně se budu věnovat postupu soudu po zahájení řízení, tedy 

přezkumu žaloby samotné a procesních podmínek. Gros prostřední části práce je rozborem 

tradičních institutů přípravy jednání, tedy výzvy prosté, do jisté míry kontroverzní výzvy 

kvalifikované a přípravného jednání. 

Druhá část by tak měla poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku. Uvědomuji si, že 

dané téma zpracovává odborná literatura poměrně obsáhle, přidanou hodnotou mé práce je z toho 
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důvodu i její třetí část, ve které jsem se k současné úpravě postavil kriticky a shrnul její nedostatky. 

Diskuse o potřebě nového procesního kodexu se rozproudila už před notnou chvílí a v posledních 

letech nabírá na intenzitě, přičemž ale jediným jejím hmatatelným výsledkem byl zatím věcný 

záměr civilního soudního řádu z roku 2017. Toto dílo zanalyzuji, vyzdvihnu jeho přednosti a 

poukážu na slabé stránky. V závěru práce využiji poznatků nabytých při jejím zpracování a 

pokusím se sám navrhnout, jak by měla podle mě právní úprava přípravy jednání v civilním 

procesu vypadat. 

Příprava jednání je tématem akademickým, ale má zásadní dopady na praxi soudů, postavení 

účastníků řízení a nelze při jeho výkladu opomenout ani advokátní stav. Pokusím ve své práci na 

tuto problematiku nahlédnout jak optikou čistě akademickou, tak právě i z pohledu soudní praxe. 

 

Tento text odpovídá právnímu stavu ke dni 10. 6. 2021 
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1 Historický vývoj právní úpravy přípravy jednání od 19. století 

Procesní právo, tedy souhrn zákonných pravidel daných státem pro postup při nalézání 

soukromého práva a jeho vynucování, prošlo bohatým vývojem, ostatně stejně jako každé právní 

odvětví. Původ moderního civilního procesu lze na našem území hledat v období osvícenského 

absolutismu, kdy se civilní proces od toho trestního začal odlišovat postupným zaváděním zásady 

oficiality v trestním právu. Oddělení bylo fakticky dokončeno císařem Josefem II., jenž v rámci 

své reformní činnosti, která se s ohledem na probíhající výrazné společensko-ekonomické změny 

nevyhnula ani základním odvětvím práva, v roce 1781 vydal Občanský soudní řád. Na rozdíl od 

předchozí úpravy obsažené v Obnoveném řízení zemském (1627) a na něj navazujících 

Deklaratoriích (1640), byl kodex částečně postaven na principech moderního civilního procesu – 

tedy zásadě projednací a dispoziční.1 

Proces stále ovlivňovala zásada vázaného hodnocení důkazů, neveřejnosti a písemnosti,2 a tak 

o sofistikované úpravě přípravy ústního jednání ještě nemůžeme mluvit. Na druhou stranu přinesla 

josefínská úprava do civilního řízení prvky legálního pořádku a s tím související zásadu, která byla 

později vypuštěna a do české právní úpravy se vrátila až novelami platného občanského soudního 

řádu z let 2000 a 2009 – zásadu koncentrační neboli soustřeďovací.3 Civilní proces byl rozdělen 

na fáze s pevným pořadím, nepřekročitelnými hranicemi a jednotlivé procesní úkony musely být 

soustředěny do příslušných stádií řízení.4 

1.1 Zákon č. 113/1895 ř. z., civilní soudní řád 

Moderní podobu civilního soudního řízení přinesl na české území zákon č. 113/1895 ř. z., o 

soudním řízení v občanských řízeních právních (civilní řád soudní), účinný od roku 1898, spolu 

s jurisdikční normou, která se týkala výkonu moci soudní a soudní příslušnosti, exekučním řádem 

a uvozovacími zákony. 

Jelikož civilnímu řádu soudnímu za vzor stála německá úprava a autorem byl uznávaný 

procesualista Franz Klein, zastánce sociální koncepce civilního procesu,5 byl při jeho tvorbě 

kladen důraz na rychlost a ekonomickou dostupnost řízení. Kodex byl postaven na zásadách 

 
1 Pro přiblížení jednotlivých zásad ovládajících civilní proces viz kapitolu 2.2. 
2 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 3. upravené vydání. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 509. 
3 Povahou této zásady se rovněž zaobírá kapitola 2.2. 
4 WINTEROVÁ, Alena. Koncentrace civilního soudního řízení. Bulletin Advokacie [online]. 2001, č. 4. [cit. 2021-03-
06]. s. 8. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/files/181/BA_01_04.pdf 
5 LAVICKÝ, Petr, ed. Současnost a perspektivy českého civilního procesu: sborník statí. Brno: Masarykova 
univerzita, 2014. s. 37.  
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ústnosti a přímosti, volného hodnocení důkazů a veřejnosti. Někteří autoři zastávají názor, že celé 

řízení bylo prostoupeno požadavkem přísného formalismu a „ideálem se stal rozsudek formálně 

bezvadný, u kterého nebylo rozhodné, zda byl vydán na skutkovém podkladě vědomě 

nesprávném“,6 což ale byla chyba spíše soudní praxe než zákona samotného. Většina odborné 

literatury se shoduje, že šlo o normu velmi zdařilou, skvěle systematicky uspořádanou a obsahující 

řadu moderních procesních principů a institutů. Lze se setkat i s názory, že z dnešního pohledu lze 

považovat civilní řád soudní za procesní „legendu“, na kterou se vzpomíná pro její nedostižnou 

dokonalost.7 O tom ostatně svědčí i fakt, že na našem území byl c. ř. s. po vzniku Československa 

recipovaný a následně platný až do konce roku 1950, v sousedním Rakousku dokonce platí 

dodnes.  

Co se přípravy jednání týče, můžeme v úpravě civilního řádu soudního spatřovat několik 

aspektů, které nacházíme i v současné úpravě. Jde o přezkum procesních podmínek, ke kterým se 

podle § 6 c. ř. s. (stejně jako dnes) přihlíželo po celou dobu řízení. V případě vad odstranitelných 

byl účastník vyzván k jejich odstranění v soudem stanovené lhůtě. Nešlo-li nedostatek z jeho 

povahy odstranit nebo neučinil-li tak účastník ve lhůtě, vyřkl soud usnesením zmatečnost řízení, 

což mělo obdobný důsledek jako jeho zastavení. Soud rovněž přezkoumával náležitosti žaloby, 

kterou mohl vrátit žalobci k doplnění nebo přepracování. 

 Kodex rozlišoval lhůty zákonné k provedení předvídaných procesních úkonů a lhůty 

soudcovské, které mohly být soudcem v odůvodněných případech stanoveny. Takzvaná 

koncentrace řízení v zákoně uplatnění nenašla. Určitou výjimkou byla právě možnost stanovení 

soudcovské lhůty8 a pak koncentrace spojená s přípravným řízením, které ale mělo, jak ukazuji 

níže, trochu jiný charakter než dnešní přípravné jednání. 

Postup prvoinstančního soudu až po vynesení rozsudku upravovala část druhá soudního řádu. 

Jde-li o úkony účastníků řízení, byla dispoziční zásada v § 235 c. ř. s. omezena tím, že žalobce 

mohl svůj žalobní návrh změnit nebo rozšířit bez omezení jen do zahájení sporu (do doručení 

žaloby protistraně). Později jen tehdy, souhlasila-li s tím protistrana, případně svolil-li k tomu 

soud. Zpětvzetí žaloby mohlo být bez svolení žalovaného učiněno žalobcem až do začátku prvního 

soudního roku. 

Po doručení žaloby soud přezkoumával její náležitosti a zaměřil se na to, zda jsou splněny 

procesní podmínky. Následným doručením žaloby žalovanému dal soud najevo, že neshledává 

 
6 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). s. 275. 
7 ZOULÍK, František a Bohumil DVOŘÁK. K vývoji a perspektivám českého civilního procesu. Právní fórum. 2009, 
č. 1. s. 1. 
8 Srov. § 123 a násl. c. ř. s. 
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procesní překážky bránící tomu, aby věc byla před ním projednána a rozhodnuta; doručením 

vznikala žalovanému povinnost aktivně se sporu účastnit.9 

První soudní rok byl tehdy obdobou dnešního přípravného jednání – jelikož zákonná úprava v 

§ 239 c. ř. s. vylučovala, aby bylo v rámci prvního roku rozhodnuto ve věci samé, soud neprováděl 

dokazování. První rok sloužil k tomu, aby byl učiněn pokus smír, byly přezkoumány procesní 

podmínky, případně vzneseny námitky proti jejich absenci, vyjasněny procesní nejasnosti, jakož i 

k dalším, z dnešního pohledu „přípravným“ úkonům. 

Aby soud zjistil stanovisko žalovaného, mohl využít tzv. výzvy k odpovědi na žalobu podle § 

243 c. ř. s.,10 kterou však měly k dispozici podle § 440 c. ř. s. jen soudy krajské, nikoliv soudy 

okresní. Zákon v tomto směru poskytoval žalovanému značnou ochranu. Jestliže se žalovaný ve 

stanovené lhůtě k žalobě nevyjádřil, mohl soud vydat rozsudek pro zmeškání podle § 396 c. s. ř. 

jen v případě, navrhl-li to žalobce. V případě, že žalovaný doručil soudu své vyjádření dřív, než 

byl rozsudek pro zmeškání vydán, byl tento nedostatek zhojen a podmínky pro vydání rozsudku 

pro zmeškání nebyly naplněny.11 

Procesní kodex ale znal i institut přípravného řízení,12 které mohl soudce nařídit před 

samotným ústním jednáním, mělo-li se v řízení jednat o komplikovaných majetkových nárocích 

nebo pokud takových sporných nároků bylo větší množství. Dále se uplatnilo, byla-li žaloba a 

související podání takového rozsahu, že bylo záhodno jednotlivé nároky uspořádat a samostatně 

přezkoumat a případně vyloučit, tak aby se samotné ústní jednání urychlilo. Na přípravném řízení 

mohly být rovněž provedeny důkazy, které by na ústním jednání provedeny být nemohly, nebo by 

to činilo značné potíže. Mohl být například vyslechnut svědek v místě jeho bydliště, pokud se toto 

řešení jevilo jako méně nákladné a komplikované. Účelem institutu tedy bylo „uspořádati složitou 

 
9 HORA, Václav, SPÁČIL, Jiří, ed. Československé civilní právo procesní: I.-III. díl. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2010. Klasická právnická díla (Wolters Kluwer ČR). Díl II. s. 182. 
10 U této výzvy lze spatřovat mnoho podobností s dnešním institutem tzv. kvalifikované výzvy podle § 114b o. s. ř. 
Žalovaný měl mít k vyjádření lhůtu maximálně čtyři týdny a pokud ve svém vyjádření popíral nárok žalobce, měl 
k tomu jasně a stručně uvést skutečnosti, stejně jako měl označit i jednotlivé důkazní prostředky, o které svou obranu 
opíral. Rozdíl oproti dnešní platné úpravě tvořila sankce, která nastupovala v případě, že žalovaný na výzvu 
nereagoval. Soud mohl na návrh žalobce (sic!) vydat rozsudek pro zmeškání. Na tomto místě je třeba zmínit, že 
s ohledem na dnešní zákonnou úpravu výzvy podle § 114b o. s. ř., která byla české procedurální úpravy zavedena 
novelou o. s. ř., zák. č. 30/2000 Sb., zastávají někteří autoři názor, že sankce za nereagování na výzvu soudu by neměla 
být spojena s fikcí uznání nároku žalobce žalovaným, neboť jde o typickou kontumaci, tedy zmeškání. 
(WINTEROVÁ, Alena. Koncentrace civilního soudního řízení. Bulletin Advokacie [online]. 2001, č. 4. [cit. 2021-03-
06]. s. 21. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/files/181/BA_01_04.pdf) 
11 HAMUĽÁKOVÁ, Klára. Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 2010. 
Teoretik. s. 32. 
12 Srov. ust. § 245 a násl. c. ř. s. 
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látku spornou (po stránce skutkové či právní), zjednodušiti, usnadniti a urychliti ústní přelíčení, 

což má opět za následek menší zaneprázdnění státu.“13 

Od současného institutu přípravného jednání podle § 114c o. s. ř. se přípravné řízení podle 

civilního řádu odlišovalo v řadě zásadních aspektů. V první řadě je mohl vést jiný soudce než 

řízení hlavní. Tento tzv. soudce příkazu činný byl k vedení přípravného řízení zmocněn usnesením 

senátu. Soudce mohl navíc přípravné řízení nařídit (i na návrh žalobce), rovněž v situaci, kdy již 

bylo nařízeno ústní jednání. Mohl tak případně učinit i při ústním jednání, vyšlo-li najevo, že 

odkázáním některých sporných nároků do samostatného přípravného řízení se projednání věci 

urychlí a náklady se dramaticky nezvýší.14 

V případě, že byly některé nároky vyčleněny z hlavního sporu do přípravného řízení, soud 

stejně jako dnes v přípravném jednání následně řešil, které z nich považují strany za sporné a které 

za nesporné. Nesměl však v jeho rámci řešit cokoliv nad rámec soudem vymezené množiny 

nároků, která byla odkázána do přípravného řízení. Po ukončení přípravného řízení byly následně 

podklady (spisy) postoupeny soudci, který vedl ústní přelíčení, při němž pak mohlo být meritorně 

rozhodnuto. 

Procesní úprava byla oproti dnešní mírnější, co se týče následků procesní pasivity účastníků 

řízení, jelikož zákon v tomto ohledu dával účastníkům „druhou šanci“. Pokud se k jednání 

dostavila jen jedna strana, sepsal s ní soud protokol a ustanovil nový rok, nedostavivší stranu opět 

vyzval a vyrozuměl o následcích případného nedostavení se k druhému roku.  

Společným činitelem s dnešní zákonnou úpravou přípravného jednání byl okamžik tzv. 

koncentrace řízení. V souladu s ust. § 263 c. ř. s. mohly strany sporu v rámci přípravného řízení 

vznášet nová skutková tvrzení a navrhovat provedení nových důkazů jen do skončení přípravného 

řízení. Výjimkou bylo, souhlasil-li žalovaný s novým tvrzením nebo důkazem protistrany 

vztahujícím se k části sporu, ohledně níž bylo konáno přípravné řízení, nebo prokázala-li strana 

sporu, že o navrhovaných tvrzeních nebo důkazech v okamžiku konání přípravného řízení 

nemohla vědět. 

Jak již bylo zmíněno, civilní soudní řád byla procesní úprava velmi zdařilá. Rozvoj ekonomiky 

na začátku 20. století ale znamenal množstvím civilních případů pro soudní soustavu zátěž, a 

 
13 HORA, Václav, SPÁČIL, Jiří, ed. Československé civilní právo procesní: I.-III. díl. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2010. Klasická právnická díla (Wolters Kluwer ČR). Díl II. s. 426. 
14 Srov. § 246 c. ř. s. 
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soudní řízení tak často bylo zdlouhavé a nákladné a domoci se práv bylo složité a mimo reálné 

možnosti většiny obyvatel.15 

1.2  Zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád) 

Po vzniku Československé republiky zákonodárce do českého právního řádu recipoval i tři 

výše zmíněné procesní normy. Brzy začaly na rekodifikaci občanského práva procesního pracovat 

dvě komise.16 Byl vypracován „Návrh zákona o soudní příslušnosti a civilního soudního řádu“, ale 

protože byl parlamentu předložen až koncem třicátých let dvacátého století, přišel tento návrh, 

podobně jako jiná kodifikační úsilí, vniveč.17 V roce 1931 byl alespoň schválen zákon o základních 

ustanoveních soudního řízení nesporného, byla přijata řada novel týkajících se soudní soustavy a 

konkursní, vyrovnací a odpůrčí řád.  

Po druhé světové válce byly procesní předpisy obsáhle novelizovány, avšak tyto změny nebyly 

dlouhodobého charakteru. Za zmínku stojí zákon č. 105/1947 Sb. týkající se soudní organizace, 

příslušnosti a soudního řízení. Šlo o rozsáhlou normu s celostátní působností, která měla za cíl 

unifikovat právní úpravu zmíněných oblastí a zároveň nahradit některé předpisy z let 1939–1945. 

Po komunistickém puči v únoru 1948 byla česká procesuralistika vedena zcela odlišnou právní 

filozofií.  Poměrně záhy byl vydán zákon o zlidovění soudnictví, který sice starou procesní úpravu 

ponechal v platnosti, ale přinesl změny, které „jednoznačně ukazovaly, jakým směrem se bude 

ubírat vývoj civilního procesu: jednotná úprava, zásada materiální pravdy, posílení pozice soudu, 

laický prvek, účast prokurátora.“18 Tyto principy byly v rámci nové právní filozofie zhmotněny 

ve dvou socialistických soudních řádech z let 1950 a 1963. Z pohledu vývoje právní teorie ale šlo 

jednoznačně o výrazný krok zpět, jelikož oba zákony výrazně snížily možnosti soukromé 

iniciativy procesních stran a byla omezena jejich procesněprávní odpovědnost. 

 
15 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). s. 
275. 
16 Je třeba na tomto místě zmínit, že stejně jako v mnoha dalších právních odvětvích platil i v rámci občanského práva 
procesního na československém území právní dualismus, který byl ale nastaven už před vznikem samostatného 
Československa. V rámci Rakousko-uherské monarchie se na Slovensku a na území Podkarpatské Rusi uplatňovaly 
procesní normy uherské, kdežto v českých zemích to byl právě rakouský civilní soudní řád. Situace byla o to složitější, 
že obě úpravy se lišily i v zásadních otázkách. Tato dvojkolejnost byla řešena postupně a v rámci první republiky se 
ji podařilo odstranit jen částečně, a to dílčími novelami. Přes tyto určité právní zmatky se v období mezi válkami 
úroveň právní nauky (a to včetně právní nauky civilního procesu) zvedala. Svůj podíl na vzestupu civilněprávní teorie 
i praxe měli bezesporu významní procesuralisté jako například Emil Ott nebo Václav Hora. Rakouský civilní soudní 
řád stále poskytoval kvalitní zákonný podklad, a tak se rostoucí autoritě mohla těšit i procesněprávní judikatura. 
17 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). s. 
427. 
18 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 3. upravené vydání. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 633. 



 
 

14 

V rámci právnické dvouletky byl pod vedením Alexeje Čepičky, tehdejšího ministra 

spravedlnosti, vypracován a přijat zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních, 

který si dal za účel sjednotit a nahradit dosavadní právní úpravu a jeho předlohou byl do značné 

míry sovětský procesní kodex z roku 1923. Zákon odstraňoval dosavadní právní dualismus a 

upravoval jak řízení sporná, tak nesporná (nedělal mezi nimi v podstatě rozdíl), obsahoval úpravu 

exekuční i konkursní (tzv. exekuční likvidaci). 

Vůdčím principem pro civilní proces se stala zásada materiální pravdy. Soudce měl postupovat 

tak, aby se za každou cenu dopátral skutečného (a nikoliv „jen“ skutkového) stavu věci a soud 

nebyl vázán rozsahem vymezeným žalobním návrhem účastníků. Charakteristická byla značná 

intervence státní moci do soukromoprávní sféry, což bylo ostatně v souladu s marxistickou 

ideologií, která soukromou a veřejnou sféru v rámci právních vztahů relativizovala. O tomto 

novém trendu ostatně svědčí i široká možnost státního prokurátora vstoupit do civilního řízení a 

svými úkony je ovlivnit. Prokurátor dokonce mohl podat návrh na zahájení řízení, měl-li za to, že 

to vyžaduje zájem státu nebo ochrana pracujícího lidu.19 Omezena byla zásada dispoziční ve 

prospěch zásady oficiality. Soud tak mohl například vyřknout neúčinnost zpětvzetí nebo mohl 

neschválit smír, pokud se to příčilo veřejnému zájmu. 

Zákon č. 142/1950 Sb. byl předpis široce pojatý (měl přes 600 paragrafů), o fázi přípravy 

jednání ale pojednával velmi spoře. Omezil se na přezkum samotného písemného podání a 

procesních podmínek a na některé úkony soudu a účastníků řízení, jako ustanovení opatrovníka 

účastníkovi, soudní smír nebo změnu a zpětvzetí návrhu.  

Občanský soudní řád z roku 1950 obsahoval, podobně ten dnešní, požadavek, aby soud v řízení 

postupoval tak, aby byl zjištěn skutečný (nikoliv „skutkový“) stav věci co nejúčelněji a nejrychleji. 

V § 62 odst. 2 rovněž stanovil, že předseda senátu by měl připravit ústní jednání tak, aby bylo 

možno rozhodnout zpravidla při jediném jednání. 

Zásada koncentrace řízení nenašla, s ohledem na výše uvedené, v kodexu své místo a řízení 

bylo ovládáno zásadou arbitrárního pořádku. Řízení tvořilo jediný celek a nebylo jasně dané, kdy 

lze jaký procesní úkon provést. Jistým koncentračním prvkem byla soudcovská koncentrace, která 

dávala soudci ve složitějších případech možnost určit účastníkům lhůtu, ve které se musí vyjádřit 

(písemně nebo ústně do protokolu) o skutkovém základu věci, nebo ve které musí označit důkazy 

k provedení a předložit potřebné listiny.20 Typickým rysem bylo omezení procesního formalismu; 

již úvodní ustanovení deklarovala potřebu postupovat v řízení bez zbytečných formalit, což ve 

 
19 BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch ŠIMÍČEK. Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin 
bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. s.519. 
20 Srov. § 62 odst. 2 o. s. ř. 1950. 
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spojení s uplatňovaným principem materiální pravdy znamenalo, že namístě nebylo lpění na 

zákonných lhůtách.21  

1.3 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

Začátkem šedesátých let minulého století byly rekodifikovány hlavní právní odvětví, a to 

včetně soukromoprávních kodexů, vydán byl zákoník občanský, hospodářský a pracovní. Přestože 

tou dobou docházelo k postupnému uvolňování kulturních, sociálních a hospodářských poměrů a 

zdálo se, že demokratizační vývoj bude dál společnost oddalovat od komunistického teroru 

padesátých let, stály tyto zákoníky opět na základech ideologických a dál se snažily setřít rozdíly 

mezi sférou soukromou a veřejnou. 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, vstoupil v účinnost 1. dubna 1964 a v mnohokrát 

novelizované podobě platí dodnes. Kodex navázal na základy vytyčené jeho předchůdcem z roku 

1950 a stejně jako ten byl i občanský soudní řád zpočátku stavěn na principu materiální pravdy, 

která měla funkci především ideologickou a v jistých případech mohla ospravedlnit zásahy státní 

moci do soukromoprávních řízení. Ač to z dnešního znění zákona již nelze vyčíst, zákon rozšířil 

omezení nezávislosti moci soudní ve prospěch orgánů dohlížející na věci státního zájmu, jako byla 

například hospodářská arbitráž22 ve věcech obchodních. S tím souviselo další zvýraznění pozice 

prokurátora, který mohl ovlivňovat řízení jak po stránce formální, tak po stránce obsahové.23  

Zákon měl být stručný a srozumitelný široké veřejnosti, byla zdůrazněna poučovací povinnost 

soudů, a to dokonce i poučení v oblasti hmotněprávní. Pomineme-li obsahový balast 

socialistického zákonodárství, byl to předpis výrazně kvalitnější než jeho předchůdce. 

Značná část agendy byla svěřena státnímu notářství, obligatorní v pracovněprávních sporech 

bylo soudnímu procesu předcházející rozhodčí řízení před odborovou organizací. Zřízeny byly 

místní lidové soudy24, které zavedly další laický prvek do soudního systému a svým rozhodováním 

v méně závažných záležitostech měly působit na socialisticky-právní smýšlení veřejnosti.25 

 
21 Profesor Kuklík ve své učebnici dokonce zmiňuje případ, kdy se stěžovatelka, která u soudu prvé instance zmeškala 
lhůtu, u krajského soudu dovolávala obnovy řízení na základě principu materiální pravdy, a toto lpění na procesních 
lhůtách označila za zbytečný formalismus. (KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 
2009. s. 572.) 
22 Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, který byl zrušen na konci roku 1990, upravoval méně formální 
postupy arbitrů, kteří řešili „spory“ mezi socialistickými organizacemi, protože v tehdejší době nebylo záhodno, aby 
se socialistické organizace soudily. 
23 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 3. upravené vydání. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 636. 
24 Zák. č. 38/1961 Sb., o místních lidových soudech. 
25 § 4 o. s. ř. původně zněl: Občanské soudní řízení probíhá za účasti pracujících, která je zajištěna zejména účastí 
národních výborů a společenských organizací na řízení, veřejností řízení a spoluprací soudu s ostatními orgány 
socialistického státu a se společenskými organizacemi. 
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Stejně jako u svého předchůdce nebyla podrobněji rozvinuta fáze přípravy jednání a 

koncentrace řízení nebyla v procesním předpisu upravena vůbec. Po doručení žaloby mělo stejně 

jako dnes dojít k přezkumu samotného návrhu a procesních podmínek. Celá fáze přípravy jednání 

byla původně upravena v jediném ustanovení (§ 114 o. s. ř.), v němž byl stejně jako v platné právní 

úpravě (§ 114a odst. 1 o. s. ř.) vznesen požadavek, aby bylo ústní jednání připraveno předsedou 

tak, aby bylo možné rozhodnout při jednání jediném.26 Odstavec 2 byl obdobou dnešního 

ustanovení § 114a odst. 2 o. s. ř. a dával předsedovi k senátu k ruce demonstrativní výčet opatření 

k tomu, aby mohla být naplněna zásada jediného jednání podle odstavce prvního. 

1.3.1 Vývoj přípravy jednání v civilním soudním procesu po roce 1989 

Nastolení demokracie po sametové revoluci v roce 1989 s sebou přineslo potřebu změn ve 

většině právních odvětví. Měly být jednak vypuštěny ideové proklamace, ale zvláště bylo třeba 

vrátit do předpisů moderní principy a instituty, které by pomohly dalšímu vývoji teorie i praxe. 

Šlo v první řadě o zdůraznění dispoziční zásady a vůbec odpovědnosti účastníka za 

výsledek řízení. Rozšířeny měly být sankční oprávnění soudu ve vztahu k účastníkovi, který 

nespolupracuje nebo má v úmyslu oddálit konečné rozhodnutí. Bylo na místě posílit formální 

prvky na zjišťování skutečného stavu věci a zavést do procesu koncentrační ustanovení, kvůli 

kterým by účastníci museli své úkony vhodně „načasovat“ do určité fáze civilního procesu. 

V rámci úpravy civilního procesu byla se zřetelem k potřebě rychlých změn zvolena cesta 

rozsáhlých novelizací, místo toho, aby byl přijat nový kodex. Dílčí novely, které řešily aktuální 

naléhavé nedostatky civilního procesu, ale nic nezměnily na potřebě ucelené koncepční reformy, 

tedy novém kodexu občanského soudního procesu. Přestože v dnešním platném znění občanského 

soudního řádu již ideový vliv na první pohled vidět není, nic to nemění na faktu, že jsou možnosti 

dalších novelizací omezeny a potřeba rekodifikace roste, i proto, že hmotněprávní rekodifikace je 

už účinná téměř dekádu. 

Postupně byl novelami zaveden mimořádný opravný prostředek – dovolání a také soudní 

přezkum správních rozhodnutí.27 Byly (znovu)zavedeny rozsudky pro uznání a pro zmeškání jako 

prvky principu formální pravdy. Rozsudek pro uznání bylo možné nejprve vydat jen na základě 

dispozičního úkonu žalovaného, později se objevila „fikce“ uznání nároku žalovaným. Dále byla 

zavedena zákonná koncentrace a oddělilo se sporné a nesporné řízení.28 

 
26 Za pozornost stojí, že všechny dosavadní procesní předpisy tento požadavek obsahovaly, což není to náhoda. 
Důležitost této procesní zásady a její aspekty jsou rozvedeny v kapitole 2.2. 
27 Zákonem č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád. 
28 Zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 
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Z pohledu přípravy jednání byly pro jeho současnou podobu nejvýznamnější dvě novely. 

První, tzv. velká novela občanského soudního řádu (zákon č. 30/2000 Sb., účinný od 1. 1. 2001), 

si kladla za cíl urychlení civilního soudního řízení tak, aby soudy rozhodovaly v občanskoprávních 

věcech v souladu s čl. 38 LZPS a čl. 6 Úmluvy bez zbytečných průtahů.29 Česká republika byla 

v té době uchazečem o členství v Evropské unii a účelem novely bylo tak mimo jiné vyhovět 

požadavkům orgánů EU, které poukazovaly na nedostatečnou ochranu před průtahy jako na jeden 

z hlavních nedostatků českého soudnictví. Novela reflektovala představu, že základním 

předpokladem pro rychlé projednání věci a její rozhodnutí je kvalitní příprava jednání, která byla 

v dosavadní úpravě upravena kuse a jednání tak často připravit kvalitně ani nebylo možné.30 Z toho 

důvodu byly jednotlivé úkony soudu v rámci přípravy jednání vyčleněny do samostatného 

ustanovení (§ 114a o. s. ř.), v němž je také zdůrazněna zásada rozhodnutí při jediném jednání (§ 

114a odst. 1 o. s. ř.). Radikální změnu ale novela přinesla až v následujícím ustanovení § 114b o. 

s. ř., které obsahuje úpravu tzv. kvalifikované výzvy k vyjádření k žalobě, s níž je spojena fikce 

uznání žalobou uplatněného nároku. Změnu bylo třeba i promítnout do §153a o. s. ř., který dosud 

upravoval rozsudek pro uznání jako rozhodnutí vázané výhradně na dispoziční úkon žalovaného, 

zatímco od účinnosti velké novely je spojen i s jeho „pouhou“ nečinností, což byla v tehdejší době 

změna nevídaná a ve světě víceméně ojedinělá. 

Novelou byl výrazně posílen prvek koncentrace řízení, a to díky koncentraci zákonné (§ 118b 

o. s. ř.) a soudcovské (§ 118c o. s. ř.), která se ale v praxi neosvědčila, a ustanovení bylo proto 

novelou z roku 2009 vypuštěno.31 Cílem bylo posílit procesněprávní odpovědnost účastníků a 

zlepšit jejich „procesní disciplínu“, jakož i přimět soud, aby rozhodl při jediném jednání. Zákonná 

koncentrace se v tehdejším znění vztahovala jen na taxativně vymezené typy sporných řízení, kde 

byl zvýšený společenský zájem na urychleném projednání věci.32 Koncentrace soudcovská 

spočívala v tom, že soud mohl na návrh účastníka určit lhůtu,33 ve které bylo třeba uvést rozhodné 

skutečnosti a označit důkazy k jejich prokázání. Mělo se tak dít v případech, kdy z důvodu 

procesní pasivity účastníka docházelo v řízení k průtahům a jevilo-li se to jako účelné. 

Již novela provedená zákonem č. 59/2005 Sb. vložila do zákona § 114c o jiném soudním roku, 

který ale nešlo považovat za tak významný institut přípravy jednání, jelikož nebyl spojen 

 
29 HAMUĽÁKOVÁ, Klára. Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 2010. 
Teoretik. s. 40. 
30 Důvodová zpráva k zák. č. 30/2000 Sb. 
31 Pro podrobnosti viz důvodovou zprávu k zák. č. 7/2009 Sb. a kapitolu 2.2 této práce. 
32 Jednalo se o řízení, které v prvním stupni projednávaly krajské soudy (viz důvodová zpráva k zák. č. 30/2000 Sb.). 
33 Lhůta nesměla být kratší než 15 dnů od doručení usnesení, kterým se soudcovská koncentrace realizovala. 
K pozdějším tvrzením a důkazům se nepřihlíželo, o čemž musel být účastník poučen.  
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s okamžikem koncentrace řízení. Ten zavedla až tzv. souhrnná novela občanského soudního řádu 

provedená zákonem č. 7/2009 Sb., účinná od 1. 7. 2009. Novela byla pro fázi přípravy jednání 

důležitá právě z toho důvodu, že dál posílila v řízení koncentrační prvek, znamenala další posun 

k principu formální pravdy a kladla větší důraz na procesní odpovědnost účastníků řízení. Na 

institut přípravného jednání § 114c o. s. ř. nově navázalo ustanovení § 118b o. s. ř., které s ním 

spojilo okamžik koncentrace. 

Zmíněnými novelami se dostáváme k podobě přípravy jednání, jak ji známe dnes. Dnešní 

úprava nás do jisté míry vrací k vývojovému proudu, který nastavil rakouský kodex z konce 19. 

století. Přestože jsou oba předpisy rozdílné, je možné vysledovat několik společných trendů. Oba 

zákoníky se snaží najít ideální balanc mezi zásadou formální a materiální pravdy, účastníkům 

řízení svěřují značné dispoziční pravomoci, ale také od nich požadují aktivitu spojenou s procesní 

odpovědností. Je kladen důraz na rychlost řízení, avšak současně je tvrdost ustanovení zmírňována 

a některé procesní chyby účastníků lze napravit. Oba také vyzdvihují důležitost přípravy jednání 

jako předpokladu pro rychlou a důslednou ochranu práv a zájmů účastníků řízení. 

Přesto se nelze zbavit dojmu, že úprava v mnoha ohledech skončila na půli cesty a 

k uspokojivému řešení by byla potřebná koncepční změna v podobě nového procesního kodexu. 

Ten současný totiž může připomínat starý dům, který sice díky mnoha stavebním úpravám a 

rekonstrukcím slouží obstojně, avšak vnitřní uspořádání a koncepce je stále určována historickými 

nosnými příčkami.
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2 Příprava jednání de lege lata 

Jak jsem ukázal v předchozí části, civilní proces jako celek i příprava jednání samotná prošly 

dlouhým vývojem, přičemž principy a moderní instituty, které dnes považujeme za nedílnou a 

samozřejmou součást platné úpravy, se začaly poprvé objevovat na konci 18. století. Přestože na 

našem území platily od té doby jen čtyři základní kodifikace civilního procesu, změny byly často 

řešeny pomocí novel a také zákonů, které samostatně upravovaly některou oblast civilního 

procesu. Ostatně tak je tomu i dnes, kdy nesporná řízení byla vyčleněna do samostatného zákona, 

stejně tak postup v exekučním a insolvenčním řízení.34 

Tato kapitola se bude zaobírat účinnou právní úpravou přípravy jednání, a to jejím účelem, 

obecnými zásadami, které úpravu prostupují, průběhem, jednotlivými instituty a úkony 

charakteristickými pro tuto fázi řízení, zejména kvalifikovanou výzvou a přípravným jednáním. 

2.1 Účel přípravy jednání jako dílčí fáze civilního procesu 

Příprava jednání je důležitou fází civilního procesu a jako taková je upravena zejména v § 114 

až § 114c o. s. ř.  Je to fáze ohraničená z jedné strany podáním žaloby a z druhé strany jednáním 

samotným. Na jednání je třeba nahlížet jako na vyvrcholení civilního procesu, ve kterém soud v 

zákonném složení, tj. jako samosoudce či senát, rozhoduje ve věci samé. Z toho důvodu je správný 

postup při přípravě jednání neméně důležitý než jednání samotné. 

Účelem přípravy jednání je v první řadě posoudit, zda jsou splněny procesní podmínky. Dále 

jde o přezkum žaloby (návrhu) a případné odstranění jejích vad. Soud může s ohledem na povahu 

sporu k jeho vedení přistoupit dvěma způsoby. Může jej celé řídit „od stolu“, tedy dálkovou 

korespondencí, nebo může už v této fází vstoupit do přímého kontaktu s účastníky řízení a nařídit 

přípravné jednání.35 Ať už soudce zvolí jakoukoliv „taktiku“, měl by postupovat tak, aby se 

v rámci přípravy jednání s věcí důkladně seznámil, promyslel všechny právní aspekty sporu, 

vyjasnil si s účastníky, jaká tvrzení jsou sporná a jaká nesporná, zvážil, jaké důkazy bude třeba 

provést a která skutková tvrzení jsou pro řešení sporu relevantní a v neposlední řadě také předvolal 

účastníky k ústnímu jednání. Je také třeba zvážit, zda není prostor pro smírné řešení sporu, 

 
34 Právní úprava nesporných řízení je obsažena v zák. č. 292/2013, o zvláštních řízeních soudních, řízení insolvenční 
nalezneme v zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, řízení exekuční v zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Všechny 
tyto kodexy ale zároveň připouštějí subsidiární použití o. s. ř. Na tomto místě je vhodné zmínit, že ani věcný návrh 
civilního řádu soudního si nedal za úkol sjednotit tuto problematiku a nadále počítá s jejím vyčleněním do speciálních 
zákonů (srov. Věcný záměr civilního řádu soudního. In crs.justice.cz [online]. Dostupné z: https://crs.justice.cz.). 
35 srov. SVOBODA, Karel. Řízení v prvním stupni: civilní proces z pohledu účastníka. V Praze: C.H. Beck, 2019. 
Praktická knihovna (C.H. Beck). s. 340. 
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případně pro jeho mimosoudní urovnání. Všechny tyto činnosti by měly směřovat k tomu, aby 

bylo ve věci možné v souladu s § 114a o. s. ř. meritorně rozhodnout při jediném jednání.36  

Z toho důvodu je účelem přípravy jednání provést úkony, se kterými zákon v tomto ohledu 

počítá. Soud by měl vést tuto fázi řízení tak, aby byl skutečný stav věci zjištěn rychle, úplně a 

pomocí účelných prostředků, které mu zákon nabízí. Aktivní přístup soudu by měl spočívat 

především v součinnosti se všemi účastníky řízení tak, aby ochrana jejich práv a oprávněných 

zájmů byla v souladu s ust. § 1 a § 6 o. s. ř. rychlá a účinná.37 

Součástí přípravy jednání jsou úkony a sdělení účastníků řízení, jiných fyzických a 

právnických osob i správních úřadů, které mají význam pro řízení a rozhodnutí ve věci, protože 

bez znalosti těchto skutečností soud nemůže v řízení správně postupovat a ve věci rozhodnout.38 

Obecně lze tedy říci, že soud, který má v rámci přípravy jednání hlavní odpovědnost na dodržení 

zásady jediného jednání, má činit vše potřebné a zákonem předvídané, aby mohlo být ve věci 

rozhodnuto v souladu právě s tímto principem. 

Většina úkonů soudu a účastníků řízení je pouze fakultativní povahy. Zároveň ale může soud 

vlastním úkonem (výzvou) uložit účastníkovi splnění určité procesní povinnosti. Ignoruje-li 

účastník výzvu, pamatuje zákon i na případné sankční postupy. V některých případech má soud 

možnost uložit pořádkovou pokutu, v jiných může být sankcí fikce39 uznání žalobcova nároku. 

Zvláštní procesní pomůckou, charakteristickou pro tuto fázi civilního procesu, je institut 

přípravného jednání (§ 114c o. s. ř.). Tento užitečný, leč v praxi poměrně málo využívaný 

přípravný úkon představuje jednání svého druhu, které svou menší mírou formálnosti, než 

nalézáme u klasického soudního jednání, může pomoct k vyjasnění případných dílčích rozporů a 

nejasností, a k určení, co strany pokládají v dané věci za sporné a co za nesporné. Předseda senátu 

jej zpravidla nařizuje, pokud se jeví jako vysoce pravděpodobné, že nebude možné rozhodnout v 

rámci jediného jednání. Na druhou stranu se může přípravné jednání uskutečnit i za tím účelem, 

 
36 I původní důvodová zpráva k o. s. ř. vyzdvihovala důležitost přípravy jednání: „Přímost jednání vyžaduje, aby věc 
byla rozhodnuta zpravidla při jediném jednání. Osnova klade důraz na jeho přípravu, která nemá být jen přípravou 
v technickém smyslu slova; soud při ní musí vejít do styku s účastníky, získat přehled o projednávané věci a pokusit 
se i o smírné řešení.“ (viz důvodová zpráva k zák. č. 99/1963 Sb., citováno z: HANDL, Vlastimil a Josef RUBEŠ. 
Občanský soudní řád: komentář. Díl I. Praha: Panorama, 1985, s. 532) 
37 HANDL, Vlastimil a Josef RUBEŠ. Občanský soudní řád: komentář. Díl I. Praha: Panorama, 1985, s. 533 
38 DRÁPAL, Ljubomír. Příprava jednání a projednání věci samé ve sporném řízení před soudem prvního stupně po 
novele občanského soudního řádu. Právní rozhledy. 2002, č. 5, s. 1 – 32. 
39 Je tím myšlena doměnka uznání nároku žalovaným podle § 114b odst. 5 o. s. ř. Podrobněji je tento problém rozveden 
v kapitole 2.4 této práce. Přestože k tomuto ustanovení uvádí důvodová zpráva k tzv. velké novele o. s. ř. (zák. č. 
30/2000 Sb.), že jde o právní fikci, odborná literatura se většinově shoduje, že z povahy věci jde spíše o 
nevyvratitelnou domněnku (viz např. WINTEROVÁ, Alena. Koncentrace civilního soudního řízení. Bulletin 
Advokacie [online]. 2001, č. 4. [cit. 2021-03-06]. s. 21. Dostupné z: 
https://www.cak.cz/assets/files/181/BA_01_04.pdf).  
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aby byla věc vyřízena ke spokojenosti všech účastníků bez vydání meritorního rozhodnutí, a to 

nejčastěji smírem či zpětvzetím žaloby. 

Účelem přípravy jednání je v jistém smyslu ale i „připravenost“ na straně účastníků řízení. 

Účastníci řízení mají svou vlastní procesní odpovědnost, v zájmu rychlého a spravedlivého 

vyřízení věci by ale měl soud dbát o to, aby si účastníci byli vědomi svých konkrétních procesních 

povinností, které budou muset při jednáním samém naplit, zejména povinnosti tvrdit a 

dokazovat.40 S tím souvisí i zákonné nástroje v rukou soudu, díky kterým si může soud předem 

zjistit stanoviska účastníků. 

Lze tedy rozlišit dvě roviny přípravy jednání. Je zde jednak aspekt formální, který se v přípravě 

jednání projevuje posuzováním předpokladů pro další postup v řízení, a dále rovinu materiální, 

v rámci které se zkoumá obsahová (skutková) stránka věci jako předpoklad pro její řádné 

projednání a rozhodnutí.41 

Je také důležité zmínit, že příprava jednání není samostatnou fází řízení jako přípravné řízení 

v procesu trestním, což je dáno tím, že část úkonů a opatření činěných soudem a účastníky při 

přípravě jednání lze činit i mimo tuto fázi. Příprava jednání probíhá také u řízení podle z. ř. s., i u 

nich platí, že řízení má být řádně připraveno. Vzhledem k tomu, že je nesporné řízení ovládáno 

jinými zásadami než řízení nesporné, a to zejména zásadou oficiality a vyšetřovací, je jeho průběh 

značně modifikován. Odlišnosti jsou způsobeny i zvýšenou ochranou veřejného zájmu a slabších 

subjektů.42 Zásada rozhodnutí zpravidla při jediném jednání je oslabena, koncentrace řízení se 

neuplatní, soud nemůže využít institutu kvalifikované výzvy a místo přípravného jednání může 

soud nařídit jiný soudní rok. 

2.2 Obecné zásady přípravy jednání 

Právní principy nebo zásady, tedy určité vůdčí ideje a formulovatelná pravidla, mají význam 

jak v rámci legislativního procesu, tak i při aplikaci a interpretaci zákona.  

Dnes se naším právním řádem prolínají principy týkající se jak justice jako celku, soudců i 

účastníků řízení před těmito soudy, tak i samotného civilního procesu. Přestože se často může zdát, 

že se jedná o prázdné formule bez praktického užití pro běžnou potřebu občana, historie ukazuje, 

že sociálně-politický důraz na demokratické hodnoty a svobodu jednotlivce jde ruku v ruce 

 
40 SVOBODA, Karel. In: SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta. Občanský soudní řád. 2. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 473. 
41 DRÁPAL, Ljubomír. Příprava jednání a projednání věci samé ve sporném řízení před soudem prvního stupně po 
novele občanského soudního řádu. Právní rozhledy. 2002, č. 5, s. 1 – 32. 
42 Srov. WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 
2018. Student (Leges). s. 363. 
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s ochranou těchto základních principů. Je třeba si uvědomit, že zásady právní ochraňují v důsledku 

primárně práva jednotlivce, a jsou to právě práva a svobody občana, která bývají 

v nedemokratických zřízeních pošlapávána. 

Některé principy dnes hrají v českém civilním procesu nezastupitelnou roli, jako například 

princip rovnosti účastníků, některé principy jsou naopak ve vztahu k plánované nové kodifikaci 

předmětem velkých dohadů a často jde vyloženě o otázku volby, jakou cestu zvolit. Zachovat 

zásadu koncentrace řízení, nebo nechat účastníky, aby vznášeli skutková tvrzení a navrhovali 

důkazy k provedení až do vynesení rozsudku? Stejně tak hledání ideálního kompromisu mezi 

zásadou materiální a formální pravdy, je věc, která dělí odbornou veřejnost.43 

Zásada jediného jednání a zásada koncentrace řízení jsou pro přípravu jednání principy stěžejní 

a oba úzce souvisí ústavně zakotveným právem na projednání věci bez zbytečných průtahů ve 

smyslu č. 38 odst. 2 LZPS. 

2.2.1 Zásada jediného jednání podle §114a odst. 1 o. s. ř. 

Zásada, kterou definuje §114a odst. 1 o. s. ř., je pro charakter české právní úpravy přípravy 

jednání v civilním procesu zcela zásadní. Toto ustanovení jasně formuluje, že pokud nebylo řízení 

po svém zahájení zastaveno, má předseda senátu postupovat tak, aby ve věci mohlo být rozhodnuto 

při jediném jednání. Na princip, na který se bohužel v praxi často neklade dostatečný důraz, pak 

úzce navazuje institut přípravného jednání upravený v § 114c o. s. ř. a také princip koncentrační 

upravený v § 118b o. s. ř. Tento komplex právních norem sleduje v praxi to, aby civilní proces 

probíhal bez zbytečných průtahů, byl efektivnější, aby bylo zamezeno liknavosti účastníků řízení 

nebo jejich úmyslným snahám o průtahy. Jak ostatně trefně poznamenal profesor Ott: „Vleklost 

řízení jest největším nepřítelem bezprostřednosti, jelikož dojmy senátem při dřívějším stání nabyté 

zatemňují a zeslabují se častým odkládáním roku. Dlužno totiž pečovati o shrnutí látky sporné.“ 44 

Je třeba mít na paměti, že zmíněná ustanovení navazují na § 100 odst. 1 o. s. ř. a § 117 odst. 1 

o. s. ř., z nichž první ustanovení je obecným požadavkem, aby spory byly v rámci řízení 

projednány a rozhodnuty co nejrychleji, to druhé vznáší podobný požadavek na fázi jednání. 

Zákon dává v ust. § 114a odst. 2 o. s. ř. soudci k ruce demonstrativní výčet nástrojů, které spolu 

se současně zavedeným institutem přípravného jednání podle § 114c o. s. ř. mají pomoci tento 

 
43 Viz např. PETR, Dimun. Špičky justice podrobily záměr civilního řádu soudního drtivé kritice a odmítly ho jako 
Cimrmanovu pohádku [online]. 22.11.2018 [cit. 2021-04-02]. Dostupné z: https://www.ceska-
justice.cz/2018/11/spicky-justice-podrobily-zamer-civilniho-radu-soudniho-drtive-kritice-odmitli-jako-cimrmanovu-
pohadku/ 
44 OTT, Emil, SPÁČIL, Jiří, ed. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2012-. Klasická právnická díla (Wolters Kluwer ČR). s. 72. 
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princip realizovat. Soudce by tak měl již před prvním jednáním a zahájením dokazování vědět, 

jaké skutečnosti bude nutné prokazovat jako sporné a co jako věc nespornou prokazovat nebude 

nutné. Jednání by měl zpravidla nařizovat s přesvědčením, že při něm bude schopen s velkou 

mírou pravděpodobnosti rozhodnout.45 

Z dikce daného ustanovení je ale jasné, že se tento požadavek nebude vztahovat striktně na 

všechny případy, i soudní praxe ukazuje, že rozhodnout při jediném jednání v mnoha řízeních není 

možné. Zásada ustupuje do pozadí zejména v řízeních nesporných, kde může zájem na ochraně 

zájmů slabších účastníků převážit zájem na rychlém projednání věci. Na druhou stranu by měl 

soud pamatovat na to, že rychlé vyřízení záležitosti je často tou nejlepší ochranou. Dále například 

v řízení o rozvod vstupují do řízení další hlediska, která vyplývají z povahy manželství jako 

trvalého svazku. Soud by v tomto případě měl využít každé příležitosti, aby bylo manželství 

zachováno.46 Na druhou stranu může v takových případech soudce využít institutu jiného soudního 

roku podle § 18 z. ř. s.,47 díky kterému lze v mnoha případech manželství „úspěšně“ rozvést při 

respektování zásady jediného jednání. 

2.2.2 Zásada koncentrace řízení 

Se zásadou rozhodnutí zpravidla při jediném jednání úzce souvisí zásada koncentrace řízení, 

která byla zavedena do české velkou novelou o. s. ř. z roku 2000 a následně byla zdůrazněna 

novelou z roku 2009. Je třeba mít na paměti, že tento procesní prvek je omezen na sporné řízení, 

charakterizované zásadou dispoziční a projednací, v řízeních nesporných se neuplatní.48 

Co se časové dispozice týče, střetávají se v rámci civilního soudního procesu dvě hlediska. 

Cílem je na jedné straně to, aby se výsledné rozhodnutí ve věci opíralo o skutkový stav, který 

vychází z důkladně prokázaných a pro rozhodnutí podstatných poměrů a zároveň aby soud svým 

uvážlivým, pečlivým a neukvapeným přístupem budil v účastnících řízení i veřejnosti přesvědčení 

o důsledné a spravedlivé ochraně procesních i hmotných práv. Na druhé straně ale stojí požadavek, 

aby bylo v řízení rozhodnuto v přiměřené době a proces byl hospodárný. 

Zákonodárce má možnost do civilních kodexů zakomponovat zásadu arbitrárního pořádku, kde 

tvoří celé řízení od jeho zahájení až do vydání rozhodnutí nerozčleněný celek. V mezích začátku 

a konce řízení můžou účastníci neomezeně činit nové návrhy, tvrdit skutkové skutečnosti a 

 
45 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu. 3. 
vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). s. 213. 
46 Viz zpráva Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 30. 5. 1966, sp. zn. Pls 4/66. 
47 Viz kapitola 2.5. 
48 Viz § 20 odst. 2 z. ř. s. 
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navrhovat nové důkazy. Postup soudu i účastníků v řízení je dán logikou věci a je to soud, kdo 

rozhoduje, kdy a který bude procesní úkon proveden.49 

Druhou cestou, kterou se může zákonodárce vydat, je uplatnění zásady legálního pořádku, kdy 

je celý proces rozdělen na jednotlivé fáze, v nichž můžou účastníci činit zákonem předvídané 

úkony. Tyto úseky mají pevně stanovené a nepřekročitelné hranice a účastníci musí dbát toho, aby 

své úkony soustředili do správného úseku řízení.50 Zásada koncentrační jde ruku v ruce právě s 

tímto principem, i proto je někdy zásada koncentrační označována jako zásada soustřeďovací. 

Dalo by se bez velké nadsázky říci, že zmíněné novely znamenaly pro povahu českého 

civilního řízení změnu dosavadního kurzu. Koncentrace řízení, jak ji nacházíme v účinném 

předpisu, se snaží najít kompromis mezi dvěma výše zmíněnými zájmy, tedy aspektem formálním 

a materiálním. Uplatnění soustřeďovacího principu v civilním procesu podpořila i Rada Evropy 

ve svém doporučení týkajícího se principů civilního procesu. Zde je hned v prvním principu 

uvedeno, že strana sporu, která byla povinna učinit určitý procesní úkon a která tento úkon v lhůtě 

stanovené zákonem nebo rozhodnutím soudu neprovedla, má být postižena procesní sankcí. 

S ohledem na povahu věci a okolnosti případu může být takovou sankcí buď prostá nemožnost 

tento úkon učinit, dále může být účastník stižen finanční sankcí (pořádkovou pokutou, uhrazením 

nákladů řízení nebo náhradou újmy), případně může být řízení zastaveno.51 

Zjišťování skutkového stavu je závislé nejen na tom, zda bylo určité skutkové tvrzení 

účastníkem vůbec předneseno, nebo důkazní prostředek navržen, ale zároveň na tom, zda se tak 

účastník učinil včas.52 Koncentrace řízení tak tvoří obranu před průtahy,53 a to ať už z úmyslných 

důvodů či z prosté liknavosti účastníků. Zároveň je třeba na princip soustřeďovací nahlížet jako 

na prostředek ale i závazek soudu, aby mohl rozhodnout při jediném jednání. 

V procesních předpisech se uplatňuje koncentrace zákonná a soudcovská. Koncentrace 

soudcovská neboli vhodná byla do účinnosti zák. č. 9/2009 Sb. promítnuta do § 118c o. s. ř. a bylo 

ji možné použít, když hrozily průtahy, protože účastník řízení byl nečinný nebo přes výzvy soudu 

 
49 STAVINOHOVÁ, Jaruška. Zásada arbitrárního pořádku. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, 
Josef, ŠÁMAL, Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 3. vydání. 
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009. 
50 Profesor Ott k průběhu řízení ovládaného zásadou legálního pořádku přidává: „Každý stupeň rozvíjejícího se sporu 
jest tu nezvratným základem dalšího stupně; nelze vraceti se k tomu, co do dřívějšího období náleželo, čehož však 
tehdy bylo opomenuto.“ (OTT, Emil, SPÁČIL, Jiří, ed. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2012-. Klasická právnická díla [Wolters Kluwer ČR]. s. 261) 
51 Viz Doporučení Rady Evropy č. R (84) 5 ze dne 28. 2. 1984. 
52 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. 2., aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2015. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). s.165 
53 Ústavní soud ČR ve svém nálezu ze dne 17. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 231/11 zdůraznil funkci principu koncentrace 
řízení jako „nástroje soudu, jak naplnit ústavní právo účastníků řízení na projednání a rozhodnutí věci v přiměřené 
lhůtě.“ 
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nevylíčil všechny rozhodné skutečnosti nebo neoznačil potřebné důkazy.54 Soud v takovém 

případě mohl na návrh jednoho z účastníků vydat usnesení a stanovit lhůtu, ve které museli 

účastníci uvést rozhodné skutečnosti a označit důkazy k provedení. Sankce byla stejná, jako je 

dnes u koncentrace zákonné, tedy že se k později uvedeným skutečnostem a důkazům nepřihlíželo. 

V praxi se ale koncentrace vhodná neosvědčila, proto byla novelou z roku 2009 zrušena. 

Důvodem logicky bylo, že soudce mohl řízení zkoncentrovat jen na návrh jedné ze stran. Strany 

tak činily jen výjimečně, protože by tato koncentrace platila i pro ně (pro všechny účastníky). Proti 

usnesení vydaném podle § 118c o. s. ř. navíc bylo přípustné odvolání. Měl-li účastník v úmyslu 

řízení protahovat, podal proti usnesení opravný prostředek a dosáhl tak svého, což do jisté míry 

popíralo samotný účel principu koncentrace a institut paradoxně často vedl k průtahům. 

Koncentrace zákonná se v zákoně projevuje zejména v § 118b o. s. ř. pro řízení před soudem 

prvního stupně a v § 205a o. s. ř. pro řízení odvolací.55 Obecně platí dvě základní pravidla, jak 

v řízení před sudem prvního stupně určit okamžik koncentrace. Koná-li se v dané věci přípravné 

jednání podle § 114c o. s. ř., je třeba uvést všechna skutková tvrzení a označit všechny důkazy 

k provedení do konce přípravného jednání. Pokud se přípravné jednání nekoná, nastává okamžik 

koncentrace skončením prvního jednání ve věci. 

Z uvedených pravidel existují tři výjimky. První výjimkou je prvek soudcovské koncentrace, 

který zůstal v předpise i po novelizaci o. s. ř. z roku 2009. Soud může z důležitých důvodů 

účastníkům poskytnout dodatečnou lhůtu po přípravném jednání nebo prvním jednání ve věci samé 

k doplnění skutkových tvrzení, důkazů nebo splnění dalších procesních povinností. V případě 

přípravného jednání bude taková lhůta poskytnuta jen na návrh účastníka a v délce maximálně 

třiceti dnů.56 Jestliže se přípravné jednání nekonalo, může soudce i po prvním konání ve věci 

poskytnout účastníkům dodatečnou lhůtu. Zákon výslovně neomezuje její maximální délku, jde 

 
54 BARTONÍČKOVÁ, Klára, KŘIVÁČKOVÁ, Jana. Koncentrace civilního soudního řízení zavedená zákonem č. 
7/2009 Sb. a problémy s ní spojené. Právní rozhledy. 2009, č. 17, [cit. 2021-03-06]. s. 611-615 
55 Prvky zákonné koncentrace se v platné úpravě odráží ve dvou hlavních směrech. Je to jednak koncentrace v řízení 
před soudy prvního stupně a jednak koncentrace ve vztahu k odvolacímu řízení. Vzhledem k tématu této práce je 
podrobněji rozvedena koncentrace založená na § 118b o. s. ř. Ustanovení § 205a o. s. ř. stanoví, že v odvolacím řízení 
již nové skutečnosti a důkazy uvádět nelze, protože pro to je prostor v řízení před soudem prvního stupně. Zároveň 
ale zákon stanoví taxativní výčet výjimek z tohoto pravidle pod písm. a) – f) toho samého ustanovení. Zásadní změnu 
v tomto ohledu přinesla tzv. velká novela o. s. ř. z roku 2000, která ustanovení § 205a do zákona vložila. Do účinnosti 
této novely bylo totiž možné bez omezení tvrdit nové skutečnosti a navrhovat provádění nových důkazů i v odvolacím 
řízení. 
56 Srov. § 114c odst. 4 o. s. ř. a § 118b odst. 1 věta druhá o. s. ř. 
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tedy o klasickou soudcovskou lhůtu, jejíž délka je plně na uvážení soudce. Přestože i v tomto 

ohledu zákon mlčí, je nepochybné, že tak lze učinit jen na návrh účastníka.57 

V praxi může situace, kdy je třeba poskytnout účastníkům dodatečnou lhůtu, nastat, když jedna 

ze stran sporu doplní svou argumentaci v den samotného jednání. Soud v takovém případě může 

dodatečnou lhůtu poskytnout, protože jinak by protistrana neměla prostor se k tvrzení vyjádřit. 

Poskytne-li soud na návrh jednoho z účastníků dodatečnou lhůtu, mají ji k dispozici i všichni 

ostatní účastníci.58 

Druhou výjimku tvoří tři situace předpokládané třetí větou ustanovení § 118b odst. 1 o. s. ř. 

K později uvedeným skutečnostem a označeným důkazům může soud přihlédnout, pokud vyšly 

najevo až po skončení přípravného jednání nebo prvního jednání ve věci, jde-li o skutečnosti a 

důkazy, které mají zpochybnit věrohodnost již provedených důkazních prostředků, anebo nemohl-

li je účastník bez své viny v zákonné lhůtě uvést. 

Poslední výjimkou z obecných koncentračních pravidel stanovených v § 118b odst. 1 o. s. ř., 

je situace, kdy předseda senátu dojde názoru, že účastník neuvedl v řízení všechny skutečnosti 

podstatné pro rozhodnutí dané věci. V takovém případě soud účastníka vyzve, aby tak v dodatečné 

lhůtě učinil. Stejně tak je-li soud přesvědčen o právním názoru, který se liší od právního názoru 

účastníka, měl by soud účastníka vyzvat, aby svá tvrzení doplnil.59 Důvod pro to je jednoduchý – 

rozdílný právní názor soudu by neměl účastníka zaskočit až v rozhodnutí o věci samé.60 

Pravidla koncentrace (nejen) ve vztahu k přípravnému jednání podle § 114c o. s. ř. nastavil do 

značné míry Nejvyšší soud, který v tomto ohledu zásadním rozhodnutí61 uvedl: „Poté, co nastaly 

účinky koncentrace řízení, účastníci (nejde-li o zákonem stanovené výjimky) nemohou uvádět jen 

takové rozhodné skutečnosti o věci samé, ohledně nichž mají podle hmotného práva povinnost 

tvrzení, a označovat jen takové důkazy, jimiž plní svou důkazní povinnost; účinky koncentrace 

řízení proto nebrání účastníkům popírat správnost tvrzení protistrany o skutečnostech významných 

pro rozhodnutí o věci samé nebo se vyjadřovat k důkazům označeným druhou stranou sporu.“ 

Porušením koncentračních zákonných ustanovení dle Nejvyššího soudu není ani projev 

účastníka, kterým shrnuje své dosavadní návrhy, vyjadřuje se k dokazování a ke skutkové a právní 

 
57 Viz BUREŠ, Jaroslav. § 114c (Přípravné jednání). In: DRÁPAL, L., BUREŠ, J., DLOUHÁ, E., DOLEŽÍLEK, J., 
FIALA, R., HORÁČEK, R., KRÁLÍČKOVÁ, Z., KRBEK, P., KRČMÁŘ, Z., MAZANEC, M., NOVOTNÝ, Z., 
POLEDNE, P., PUTNA, M., SIMON, P., ŠEBEK, R., ŠTENGLOVÁ, I. Občanský soudní řád I, II. 1.vydání. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 798. 
58 Viz tamtéž. 
59 Srov. § 118a odst. 1 a odst. 2 o. s. ř. 
60 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. 
Student (Leges). s. 340. 
61 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2013, sp. zn. 31 Cdo 41616/2010.  
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stránce věci, sděluje svůj právní názor, nebo kterým vyjadřuje svůj žalobní požadavek nebo 

procesní námitky. K takovým úkonům by měl soud přihlédnout, i když byly učiněny po okamžiku 

koncentrace řízení podle ustanovení § 118b o. s. ř.62 

Aby mohly účinky koncentrace nastat, musí o tom být účastníci poučeni.63 Jako zásadní se 

v tomto ohledu jeví rozhodnutí Nejvyššího soudu,64 ve kterém se Nejvyšší soud zaobíral poučovací 

povinností soudu ve vztahu ke koncentračním pravidlům obsažených v zákoně. Poučení o 

koncentraci řízení a o jejich účincích se musí účastníkům dostat nejen předem, tedy v předvolání 

k přípravnému jednání nebo k jednání samotnému, ale i při samotném úkonu soudu, tedy při 

přípravném jednání nebo při jednání, jehož skončením koncentrace nastává. Podle Nejvyššího 

soudu je dále v zájmu právní jistoty a předvídatelnosti postupu řízení nezbytné, aby účastníci vždy 

byli obeznámeni o tom, že řízení bude zkoncentrováno a kdy k tomu dojde, aby tomu přizpůsobit 

svůj postup v řízení. 

2.2.3 Další zásady přípravy jednání 

Ačkoli jsou principy koncentrace řízení a rozhodnutí zpravidla při jediném jednání pro 

přípravu jednání stěžejní a ovlivňují samotný charakter české právní úpravy přípravy jednání, 

velký vliv mají i další principy pro civilní řízení vlastní. Jak bylo ukázáno v první kapitole, 

principy, které dnes považujeme pro civilní proces za přirozené, se do něj dostávaly postupně.  

Tyto principy v rámci přípravy jednání nalézáme na několika úrovních. Je třeba aplikovat 

principy, které jsou společné celému právnímu řádu, ale i principy odvětvové, které určují povahu 

našeho civilního procesu jako celku a v důsledku i přípravu jednání. 

Princip dispoziční a princip oficiality rozhodují o tom, komu je v řízení svěřena procesní 

iniciativa. Princip dispoziční dává prostředky k nakládání s řízením do rukou účastníkům. Zásada 

vychází z ideje právního zájmu,65 tedy že účastník se má o svá práva a zájmy starat sám a že jejich 

ochrana je předmětem volby. To se projevuje v první řadě základním dispozičním úkonem – 

podáním žaloby, princip je poroto charakteristický pro řízení sporné, kde soud z vlastní iniciativy 

v tomto ohledu jednat nemůže.  

Naopak zásada oficiality, charakteristická pro řízení nesporné, znamená, že soud postupuje 

v řízení (včetně jeho zahájení) ex officio, tedy z úřední povinnosti. Důvodem pro to je fakt, že 

 
62 Viz tamtéž. 
63 Viz § 114c odst. 5 a § 118 odst. 1 o. s. ř. 
64 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2013, sp. zn. 31 Cdo 4616/2010. 
65 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. 
Student (Leges). s. 75. 



 
 

28 

v nesporném řízení často vystupuje slabší účastník, typicky nezletilý, nebo se řízení slabšího 

jedince přímo týká a je zde zájem na jeho zvýšené ochraně. Proto může do těchto řízení za určitých 

podmínek vstoupit státní zástupce, případně v něm může být účastníkem Orgán sociálně-právní 

ochrany dětí, což jen dokládá odlišný charakter řízení nesporného. Soud navíc většinou není 

limitován návrhem stran, na rozdíl od řízení sporného, kde je soud vázán žalobním petitem 

účastníků a nemůže zpravidla petit překročit a přisoudit účastníkům něco víc nebo něco jiného, 

než čeho se domáhají, ledaže z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi 

účastníky.66  

Výše uvedená pravidla ale neplatí bez výjimky a situace obecně není černo-bílá. Ve sporném 

řízení nacházíme prvky principu oficiality (soud po zahájení řízení postupuje z úřední povinnosti 

a ex officio také zkoumá procesní podmínky), tak i v řízení nesporném je do jisté míry počítáno 

s iniciativou účastníků, například řízení o rozvodu manželství lze zahájit jen na návrh.67 

Příprava jednání ve sporném řízení je ovládána principem dispozičním, kde žalobce disponuje 

s předmětem řízení, který je vymezen v prvním úkonu – žalobě. Žalobce může dále návrh měnit, 

žalobu vzít částečně i úplně zpět.68 Žalovaný může oproti tomu nárok uznat, proti žalobci uplatnit 

vzájemný návrh, nebo obě strany můžou uzavřít smír. V nesporném řízení, které může soud zahájit 

z vlastní iniciativy, je dispozice s předmětem řízení omezena. V takovém případě soud může 

rozhodnout usnesením o neplatnosti zpětvzetí v souladu s § 15 z. ř. s. 

Je třeba mít na paměti, že i do přípravy jednání se do jisté míry promítá zásada oficiality. Poměr 

těchto dvou principů je názorně vidět hned na začátku sporného řízení. Po ryze dispozičním úkonu, 

žalobě, soud z úřední povinnosti přezkoumává, zda jsou splněny procesní podmínky, případně 

podniká kroky k jejich nápravě nebo řízení usnesením zastaví. Následně, rovněž z vlastní 

iniciativy, vyzývá žalovaného a případně další účastníky, aby se k žalobě vyjádřili. Následné 

repliky a dupliky jsou pak úkonem čistě dispozičním. Toto je případ značně zjednodušený, ale je 

na něm jasně vidět, že příprava jednání je ovládaná primárně ze strany účastníků, zároveň se ale 

soud sám stará o postup v řízení, aby účastníci sami nemuseli řízení urgovat. 

 
66 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2018. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). str. 53. 
67 § 384 odst. 1 z. ř. s. 
68 Věcný záměr civilního řádu soudního ve vztahu k zákonné úpravě zpětvzetí žaloby dispoziční princip modifikuje. 
Podle platné úpravy (§ 96 odst. 3 o. s. ř.) může soud vyslovit usnesením, že zpětvzetí návrhu je neúčinné, jestliže 
ostatní účastníci z vážných důvodů se zpětvzetím nesouhlasí. Věcný záměr c. ř. s. v bodě 120 upravuje zpětvzetí 
žaloby následovně: Žalobce může vzít žalobu bez souhlasu žalovaného jen do začátku ústního jednání, později jen, 
vzdá-li se zároveň s tímto úkonem samotného nároku (srov. bod 120 Věcného záměru civilního řádu soudního. In 
crs.justice.cz [online]. Dostupné z: https://crs.justice.cz.). 
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Zásada ústnosti a přímosti se v rámci přípravy jednání týká pouze institutu přípravného jednání 

podle § 114c o. s. ř., dále se pak tyto principy uplatní až při samotném ústním jednání. Přípravné 

jednání je vyhrazeno pro kontradiktorní sporné řízení, u řízení nesporného je zákonem výslovně 

vyloučeno.69 Protože i v řízeních podléhajících režimu z. ř. s. je třeba subsidiárně postupovat podle 

o. s. ř.,70 zásada rozhodnutí zpravidla při jediném jednání se uplatní i ve sporných řízeních, pokud 

to neodporuje povaze věci. S ohledem na výše uvedené bylo pro nesporné řízení přípravné jednání 

nahrazeno institutem jiného soudního roku,71 upraveným v § 18 z. ř. s., pro nějž se zásada ústnosti 

a přímosti uplatní obdobně jako pro přípravné jednání. 

Princip ústnosti a přímosti nahradil v 19. století v právní úpravě civilního procesu princip 

písemnosti a vychází z přesvědčení, že soud dokáže lépe o právech a povinnostech účastníků 

rozhodnout, sporné věci vyjasnit a o smírné řešení se pokusit, pokud s nimi přijde do osobního 

kontaktu. Účelem je tak kromě zlepšení práva na soudní ochranu i zrychlení soudního řízení. Přes 

různé modifikace a výjimky z tohoto pravidla by tak mělo pro soud být podstatné to, co strany 

přednesou ústně soudu, na čemž nic nemění ani fakt, že většina úkonů účastníků řízení v rámci 

přípravy jednání je uskutečňována prostřednictvím písemných podání. 

Přípravné jednání je možné považovat za jednoznačný projev principu přímosti a ústnosti, 

vždyť právě při jeho nařízení soudce upřednostňuje místo zdlouhavé výměny písemných přípisů 

bezprostřední vyjasnění sporných a nesporných aspektů sporu. Při osobní přítomnosti účastníků 

bude mít navíc pokus o smírné řešení sporu zpravidla větší naději na úspěch. 

Principů ovlivňující aplikaci norem týkajících se přípravy jednání je celá řada. Mohli bychom 

dále jmenovat například dále princip rovnosti a kontradiktornosti, kdy je celý spor veden tak, aby 

žádná ze stran nebyla znevýhodněna, a sporné skutečnosti jsou vznášeny a vyjasňovány pomocí 

polemiky a vzájemné argumentace, k čemuž dochází právě už při přípravě jednání, kdy na žalobu 

reaguje žalovaný svým vyjádřením, případně následuje replika a duplika. 

Obecně mají tyto principy za hlavní účel zajištění práva na spravedlivý proces jako jednoho ze 

základních ústavně zakotvených lidských práv. Dodržování těchto práv se vyžaduje od všech 

justičních představitelů a jejich garantem je Ústavní soud České republiky. Jako nadnárodní 

standard v tomto smyslu nelze opomenout Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a 

základních svobod, a jako poskytovatele ochrany v tomto měřítku Evropský soud pro lidská práva 

ve Štrasburku. Právě evropská integrace hraje v problematice procesních práv v poslední době 

 
69 Srov. § 17 z. ř. s. 
70 Srov. § 1 odst. 1, odst. 2 z. ř. s. 
71 Viz kapitolu 2.6. 
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významnou roli, a to z toho z toho důvodu, že v oblasti justice nejde přibližování právních řádů 

jednotlivých států cestou unifikace práva, ale spíše cestou sbližování principů, na kterých je 

fungování justice založeno.72 

2.3 Přezkum žaloby (návrhu) 

Sporné řízení lze zahájit jen na návrh, u řízení nesporných obecně platí, že je lze zahájit i bez 

návrhu, ledaže zákon stanoví jinak.73 Je-li řízení zahájeno dispozičním úkonem účastníka, a to ať 

už žalobou nebo návrhem, je řízení zahájeno již dnem, kdy návrh došel soudu.74 Z toho důvodu 

spadá přezkum návrhu soudem už do fáze přípravy jednání a řízení je zahájeno i tehdy, má-li 

žaloba vady nebo nedostatky. 

Návrh musí splňovat zákonné požadavky z hlediska formy dané § 79 odst. 1 o. s. ř. a 

z obecného hlediska v § 42 odst. 4 o. s. ř. V žalobě musí být jasně vymezen předmět řízení a měla 

by být srozumitelně a určitě popsána všechna rozhodná skutková tvrzení opřená o důkazy 

navrhované k provedení.75 Pokud je žaloba vadná a zmíněné požadavky nesplňuje, postupuje soud 

podle § 43 o. s. ř. a vyzve žalobce k doplnění nebo opravě podání. Přestože komentářová literatura 

uvádí,76 že praxe nevylučuje, aby určité nedostatky návrhu byly odstraněny až v rámci nařízeného 

jednání, je třeba v tomto ohledu poukázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu,77 podle kterého je 

neopodstatněný předpoklad, že „uvedený nedostatek žaloby lze odstranit při jednání, neboť dokud 

není žaloba projednatelná, bylo by v rozporu se zásadou rychlosti a hospodárnosti řízení, aby soud 

nařizoval jednání. Je naopak povinností soudu po zahájení řízení zkoumat, zda byly odstraněny 

případné vady žaloby (§ 114 odst. 1 o. s. ř.) a připravit jednání tak, aby bylo možno o věci 

rozhodnout při jediném jednání (§ 114a odst. 1 o. s. ř.).“ 

 Ve výzvě musí soud účastníkovi vytknout, jaké vady v podání shledává a zároveň jej musí 

poučit, jak takové vady s ohledem na povahu nedostatku odstranit, a to bez zřetele k faktu, že je 

některý z účastníků „znalý práva“ nebo zastoupen advokátem.78 V souvislosti s tím platí, že vady, 

na které nebyl účastník takto upozorněn, a u kterých nebyl poučen, jak je odstranit, nemůžou být 

 
72 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. 
Student (Leges). s. 75. 
73 Srov. § 79 odst. 1 o. s. ř. a § 13 odst. 1 z. ř. s. 
74 Srov. § 82 odst. 1 o. s. ř. Je-li nesporné řízení zahájeno návrhem účastníka, je za den zahájení řízení kvůli absenci 
speciální úpravy rovněž považován den podání návrhu účastníkem (srov. § 1 odst. 2 z. ř. s.). 
75 Srov. § 101 odst. 1 o. s. ř. 
76 Srov. KRÁLÍK. M., VAŠÍČEK J. Komentář k § 114. In LAVICKÝ, Petr. Komentář Civilní proces [online]. Praha: 
Wolters Kluwer, 2016 [cit. 2021-03-25]. Praktický komentář. Dostupné z: www.aspi.cz.   
77 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2010, č. j. NS 30 Cdo 134/2008. 
78 Srov. HANDL, Vlastimil a Josef RUBEŠ. Občanský soudní řád: komentář. Díl I. Praha: Panorama, 1985, s. 251. 
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důvodem pro odmítnutí žaloby.79 Rozdílná je situace, kdy se soudu jeví v žalobě vznesená 

skutková tvrzení a navrhované důkazy jako nejasné, neúplné nebo jinak nedostatečné. V takovém 

případě může soud jejich doplnění vyžadovat v průběhu celého přípravného jednání.80 

 Nejsou-li vady ve lhůtě určené soudem odstraněny, soud návrh podle ustanovení § 43 odst. 2 

o. s. ř. usnesením odmítne, avšak takové procesní rozhodnutí nezakládá překážku věci 

rozhodnuté a žalobce se může na soud se stejným nárokem obrátit znovu.  

2.4 Přezkum procesních podmínek 

Přezkum procesních podmínek81 je nedílnou součástí fáze přípravy jednání, protože soud může 

ve věci meritorně rozhodnout, jen jsou-li splněny. Vyjde-li najevo jejich nedostatek, jenž odstranit 

lze, musí k tomu soud učinit vhodná opatření. Když jsou nedostatky neodstranitelné povahy, nebo 

když se je spoluprací s účastníky nepodaří odstranit, soud řízení usnesením zastaví.82 

Soud přistupuje k přezkumu procesních podmínek z úřední povinnosti, je ale třeba mít na 

paměti, že v praxi je zpochybnění naplnění těchto podmínek častou obranou žalovaného. Může jít 

jednak o skutečné pochybení na straně žalobce, ale stejně tak o účinný prostředek, jak získat 

dodatečný čas. Nesplnění podmínek pak může být důvodem pro podání řádného (§ 205 odst. 2 

písm. a) o. s. ř.) i mimořádného (§ 237 a § 241a odst. 1 o. s. ř.) opravného prostředku. 

Soud zkoumá, zda jsou podmínky splněny, hned po zahájení řízení83 a dále v celém jeho 

průběhu.84 Zákon nikde procesní podmínky taxativně nevyjmenovává, ale lze je dovodit 

z jednotlivých ustanovení o. s. ř. Z hlediska právní teorie je můžeme dělit na procesní podmínky 

na straně soudu, tedy pravomoc soudu, dále věcnou a místní příslušnost, a podmínky na straně 

účastníků řízení – především způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost. Podmínky 

lze rovněž vymezit pozitivně, tedy ty, které musí být splněny, a negativně, ty naopak naplněny být 

nesmí. Z hlediska postupu v přípravě jednání je s ohledem na výše uvedené důležité rozdělení 

procesních podmínek na ty, jejichž nedostatek odstranit lze, a na ty, u kterých to z jejich povahy 

není možné. 

 
79 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2015, č. j. 21 Cdo 1076/2013. 
80 Viz § 101 odst. 1 písm. a) o. s. ř. 
81 Právní teorie upřednostňuje pojem procesní podmínky. Pojem „podmínky řízení“ by naznačoval, že se jedná o 
podmínky, které musí být splněny, aby mohlo být řízení vůbec zahájeno, přičemž tento přezkum může být proveden 
až ve chvíli, kdy je řízení zahájeno (WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. 
aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Student (Leges). s. 215). 
82 Viz § 103 a § 104 o. s. ř. 
83 Viz § 114 odst. 1 o. s. ř. 
84 Viz § 103 odst. 1 o. s. ř. 
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Ze znění zákona jasně vyplývá, že přezkum žaloby a odstranění případných vad, stejně jako 

zkoumání procesních podmínek, by mělo předcházet jednotlivým přípravným úkonům podle  

§ 114a – § 114c o. s. ř. Soudce by se tedy neměl zaobírat skutkovými okolnostmi daného případu, 

dokud nebudou dva zmíněné aspekty vyřešeny. 

2.4.1 Civilní pravomoc soudů a jejich příslušnost 

Soud zkoumá, zda má v dané věci pravomoc, a to vzhledem k ostatním orgánům soudní moci 

České republiky i vůči zahraničním soudům a dále, zda je v dané věci dána pravomoc civilní. 

Obecné právo obrátit se na soud a s tím korelující povinnost soudních orgánů soudní pomoc 

neodepřít a ve věci rozhodnout má základ v rovině ústavní, a to konkrétně v čl. 36 odst. 1 LZPS. 

Co je předmětem občanského soudního řízení pak zakládá § 7 odst. 1 o. s. ř., podle něhož civilní 

soudy vedou řízení ve sporech a jiných právních věcech, které vyplývají z poměrů soukromého 

práva, není-li rozhodování o nich svěřeno zákonem jiným orgánům. 

Předseda senátu by měl posoudit, zda je v dané věci zákonným soudcem, tedy jestli se může 

věcí zabývat. Dojde-li k závěru, že věc do jeho pravomoci nespadá, usnesením řízení zastaví.85 Po 

právní moci tohoto usnesení soud věc postoupí příslušnému orgánu. Právní účinky spojené 

s podáním žaloby (návrhu) ale zůstávají zachovány, i proto je soud povinen žalobu před 

rozhodnutím o zastavení řízení doručit žalovanému. To má význam především z důvodu stavění 

promlčecích a prekluzivních lhůt, jelikož se u takového návrhu na zahájení řízení nastoluje situace, 

jako by bylo učiněno rovnou u orgánu s pravomocí jej řešit.86 

Shledá-li soud, že je ve věci pravomoc civilních soudů dána,  zkoumá svoji příslušnost. Jde o 

to, zda byla dodržena zákonná pravidla, na jaký konkrétní soud ze soudní soustavy se měl žalobce 

(navrhovatel) obrátit. Je třeba dodržet příslušnost věcnou (a případně funkční), tedy rozsah 

působnosti mezi soudy různých článků soudní soustavy, a zároveň příslušnost místní, kde jde o 

působnost horizontální. 

Rozdíl u přezkumu obou druhů příslušnosti tkví v tom, že rozhodování o věcné příslušnosti je 

centralizováno, a to především u vrchních soudů.87 Ty o ní rozhodují kdykoliv, kdy během řízení 

dojde okresní nebo krajský soud k názoru, že není věcně příslušný. Podle Ústavního soudu88 

nejenže nemá nesprávné posouzení věcné příslušnosti vrchním soudem za následek to, že se 

 
85 Viz § 104 odst. 1 o. s. ř. 
86 SVOBODA, Karel. Řízení v prvním stupni: civilní proces z pohledu účastníka. V Praze: C.H. Beck, 2019. Praktická 
knihovna (C.H. Beck). s. 340. 
87 Výjimečně může podle § 104a odst. 2 o. s. ř. rozhodovat Nejvyšší soud. 
88 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 6. 2010, sp. zn. I. ÚS 904/08. 
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z věcně nepříslušného soudu stane soud věcně příslušný, ale je vždy zároveň tímto rozhodnutím 

porušeno ústavně garantované právo na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 LZPS.  

Pro správné posouzení věcné příslušnosti jsou rozhodné okolnosti, které panovaly v době, kdy 

bylo řízení zahájeno a jejich následná změna v průběhu řízení nemá věcnou příslušnost soudu vliv. 

Toto pravidlo vyplývá ze zásady perpetuatio fori (trvání příslušnosti) a dle § 11 odst. 1 o. s. ř. se 

uplatní i u příslušnosti místní.89 

Má-li soud za to, že není věcně příslušný, nebo namítne-li to jeden z účastníků, mají v souladu 

s § 104a o. s. ř. účastníci právo se k důvodům nepříslušnosti vyjádřit. V praxi se tak děje výzvou, 

ve které soud účastníkům sdělí důvody věcné nepříslušnosti, vyrozumí je o následném postupu, 

tedy o předložení věci Vrchnímu soudu, a vyzve je, aby vyjádřili svůj názor.90 Oproti tomu místní 

nepříslušnost vyslovuje usnesením soud, u kterého bylo řízení zahájeno. Až případný kompetenční 

konflikt řeší soud nadřízený. 

Zásadním rozdílem z pohledu přípravy jednání je v tom, kdy k tomuto přezkumu dochází. 

Věcnou příslušnost lze přezkoumávat kdykoliv v průběhu řízení. Místní příslušnost zkoumá soud 

jen do skončení přípravného jednání. Není-li přípravné jednání provedeno, lze zkoumat místní 

příslušnost jen do té doby, než začne jednat o věci samé nebo do vydání rozhodnutí ve věci, nebylo-

li ústní jednání nařízeno vůbec. Zároveň platí, že později ji může soud zkoumat jen za 

kumulativního splnění dvou podmínek: nebyla-li provedena příprava jednání a na základě námitky 

účastníka, která byla vznesena při prvním procesním úkonu, který účastníkovi přísluší.91 

Místní příslušnost tak je procesní podmínkou (§ 103 o. s. ř.), ale zároveň nedostatek v místní 

příslušnosti není neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení. I z toho důvodu je třeba chápat 

§ 105 odst. 1 o. s. ř. jako projev zásady hospodárnosti řízení, s čímž se ztotožnil i Nejvyšší soud. 

Podle jeho názoru92 navíc z těchto pravidel neexistují výjimky, soud tak nesmí později 

přezkoumávat místní příslušnost ani v případě, kdy na začátku řízení pro její přezkum neměl 

dostatek relevantních informací a ani si je pro tento účel neobstaral. 

 
89 Zásada perpetuatio fori byla uplatněna už v rakouském civilním řádu soudním, konkrétně v § 29 c. ř. s. Hora k tomu 
navíc uvádí, že rozhodným byl z hlediska příslušnosti okamžik zahájení řízení, tedy v řízení sporném už podání 
žaloby, nikoliv až její doručení protistraně (viz HORA, Václav, SPÁČIL, Jiří, ed. Československé civilní právo 
procesní: I.-III. díl. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. Klasická právnická díla (Wolters Kluwer ČR). Díl 
I. s. 106). Zbývá jen poznamenat, že dnešní úprava je v tomto ohledu totožná (§ 82 odst. 1 o. s. ř.). 
90 Srov. JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského soudního 
řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). s. 213. 
91 Srov. § 105 odst. 1 o. s. ř. 
92 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3513/2017. 
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2.4.2 Poplatková povinnost 

Právní teorie se k řazení poplatkové povinnosti mezi procesní podmínky staví opatrně, na 

druhou stranu v praxi soudce většinou „nevezme spis do ruky“, dokud není poplatek řádně a včas 

zaplacen.93 Která řízení jsou zpoplatněna a jak se poplatek vyměřuje, určuje zák. 549/1991 Sb., o 

soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Nezaplacení soudního poplatku ani po výzvě 

soudu podle § 9 odst. 1 s. p. vede (až na výjimky) k zastavení řízení. 

Přestože zákon připouští, aby soud poplatek doměřil poté, co začal s přípravnými úkony, lze 

tento postup považovat minimálně za nešťastný, protože se úkony soudu mohou ukázat jako 

zbytečné, jestliže dojde k zastavení řízení pro nezaplacení poplatku.94 

2.4.3 Způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost 

Jakýmsi protikladem k civilní pravomoci soudu a jeho příslušnosti je na straně účastníků řízení 

samotná způsobilost být účastníkem a způsobilost procesní.95 Jelikož je v civilním soudnictví 

rozhodováno o konkrétních právech a povinnostech těchto účastníků, je záhodno, aby byly tyto 

subjekty jasně definovány a individualizovány.96 Způsobilost být účastníkem řízení má každý, kdo 

má právní osobnost a dále ten, komu ji zákon přizná. Jde tedy o způsobilost být nositelem 

procesních práv a povinností a odkazem soudního řádu na hmotněprávní úpravu (§ 19 o. s. ř.) 

zjišťujeme, že tato procesní subjektivita splývá se subjektivitou hmotněprávní a dostává se jí 

osobám fyzickým (i nascituru), právnickým a státu.97 Vedle toho ji může zákon přiznat entitám 

bez hmotněprávní subjektivity, jako například státnímu zastupitelství, daňovému správci, 

správnímu orgánu nebo jinému úřadu. I způsobilost procesní je vztahována k hmotnému právu, 

konkrétně k institutu svéprávnosti. V rozsahu, v jakém je každý svéprávný, je tedy rovněž 

oprávněn vykonávat před soudem procesní úkony. 

 
93 Přehlédne-li ale soud skutečnost, že účastník poplatek neuhradil, a začne jednat o věci samé, nemůže již později pro 
nezaplacení poplatku řízení zastavit (viz § 9 odst. 4 písm. a) s. p.). 
94 Srov. BUREŠ, Jaroslav. Komentář k § 114 [Zkoumání podmínek řízení]. In: DRÁPAL, L., BUREŠ, J., DLOUHÁ, 
E., DOLEŽÍLEK, J., FIALA, R., HORÁČEK, R., KRÁLÍČKOVÁ, Z., KRBEK, P., KRČMÁŘ, Z., MAZANEC, M., 
NOVOTNÝ, Z., POLEDNE, P., PUTNA, M., SIMON, P., ŠEBEK, R., ŠTENGLOVÁ, I. Občanský soudní řád I, II. 
1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 770. 
95 Už rakouský civilní soudní řád jasně rozlišoval způsobilost býti stranou sporu (Parteifähigkeit) a způsobilostí 
procesní (Processfähigkeit). Profesor Ott k tomu ve svém stěžejním díle uvádí, že způsobilost býti podmětem sporu 
(tj. způsobilost býti účastníkem řízení) se úplně kryje se způsobilostí k právům a požívají ji nejen osoby fyzické, nýbrž 
i právnické. Způsobilost ke sporu čili procesní, tedy způsobilost samostatně jednat vůči soudu, svěřil těm osobám, 
které můžou samostatně vstupovat do závazků (viz OTT, Emil, SPÁČIL, Jiří, ed. Soustavný úvod ve studium nového 
řízení soudního. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Klasická právnická díla. Wolters Kluwer ČR. s.155-
156.). 
96 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. 
Student (Leges). s. 339. 
97 Srov. ust. § 15 – § 21 o. z. 
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Stejně jako u dalších procesních podmínek, je i podmínka účastenství a procesní způsobilosti 

zkoumána soudem jak po zahájení řízení, tak i kdykoliv v jeho průběhu. Je totiž odpovědností 

soudu, aby v souladu s ustanovením § 18 o. s. ř. dostali účastníci stejný prostor k uplatnění svých 

procesních práv. Požadavek rovnosti před soudem je jasně deklarován i na ústavní úrovni, 

konkrétně v čl. 96 odst. 1 Ústavy a v čl. 37 odst. 3 LZPS. Nedodržení zásady rovnosti účastníků 

před soudem by bylo ze strany soudu závažnou procesní vadou a rozhodnutí soudu, které by bylo 

vydáno v takovém řízení, by bylo možné napadnout řádným i mimořádným opravným 

prostředkem. 

Nedostatek způsobilosti být účastníkem řízení je na rozdíl od nedostatku procesní způsobilosti 

neodstranitelnou vadou řízení, poněvadž v takovém řízení chybí jeden ze základních prvků, tedy 

jeden ze subjektů procesněprávního vztahu, strana způsobilá sporu.98 V takto vadném řízení nelze 

pokračovat a je na místě řízení zastavit (104 odst. 1 o. s. ř.). Vnikla-li překážka po zahájení řízení 

(zamřel-li například účastník) byl by nasnadě postup podle § 107 o. s. ř.  Nedostatek procesní 

způsobilosti je naopak odstranitelnou vadou řízení, protože lze zhojit procesním zastoupením a 

nebrání účastenství ve věci. Soud tak při přezkumu procesních podmínek přezkoumává i řádnost 

zákonného zastoupení, náležitosti plné moci a způsobilost zmocněnce k zastupování. 

2.4.4 Další procesní podmínky 

Mezi procesní podmínky,99 které soudce musí vzít v potaz při jejich přezkumu v rámci 

přípravy jednání, patří překážka litispendence (překážka již probíhajícího řízení) a rei iudicate 

(překážka věci rozhodnuté).100 Obě jsou projevem zásady ne bis in idem (ne dvakrát v téže věci) a 

obě jsou to překážky neodstranitelné. Z pohledu přípravy jednání je třeba zmínit logický závěr, že 

rozhodný okamžik pro posouzení existence překážky již probíhajícího řízení je nikoliv okamžik 

zahájení řízení, nýbrž stav v době vydání usnesení, kterým se soud s touto otázkou vypořádává.101 

Mezi procesní podmínky bývá často řazena i podmínka rozhodování zákonným a nepodjatým 

soudcem.  Zjistí-li soudce při seznámení se s žalobou, že jsou splněny podmínky v § 14 o. s. ř., 

 
98 DOLEŽÍLEK, Jiří. Komentář k § 19 [Způsobilost být účastníkem]. In: DRÁPAL, L., BUREŠ, J., DLOUHÁ, E., 
DOLEŽÍLEK, J., FIALA, R., HORÁČEK, R., KRÁLÍČKOVÁ, Z., KRBEK, P., KRČMÁŘ, Z., MAZANEC, M., 
NOVOTNÝ, Z., POLEDNE, P., PUTNA, M., SIMON, P., ŠEBEK, R., ŠTENGLOVÁ, I. Občanský soudní řád I, II. 
1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 102. 
99 Není bohužel v možnostech této práce pojednat obsáhle o jednotlivých podmínkách. Přesto je třeba mít na paměti, 
že jejich přezkum je jedním ze základních pilířů přípravy jednání v civilním procesu. 
100 Překážka litispendence je upravena v § 83 odst. 1 o. s. ř., překážka věci rozhodnuté v § 159a odst. 4 o. s. ř. 
101 DRÁPAL, Ljubomír. Komentář § 83 [Litispendence]. In: DRÁPAL, L., BUREŠ, J., DLOUHÁ, E., DOLEŽÍLEK, 
J., FIALA, R., HORÁČEK, R., KRÁLÍČKOVÁ, Z., KRBEK, P., KRČMÁŘ, Z., MAZANEC, M., NOVOTNÝ, Z., 
POLEDNE, P., PUTNA, M., SIMON, P., ŠEBEK, R., ŠTENGLOVÁ, I. Občanský soudní řád I, II. 1.vydání. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 548. 
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měl by dovodit jednoznačné důsledky, skutečnost oznámit předsedovi soudu a učinit v řízení jen 

ty úkony, které nesnesou odkladu. Účastníci také mohou namítat podjatost soudců a přísedících, a 

to nejpozději do prvního jednání ve věci, a to za předpokladu, že o důvodu podjatosti v té době 

účastník již věděl, jinak až do patnácti dnů po té, co se o důvodu dozvěděl.102  

Zkoumá-li soud existenci procesních podmínek a řeší-li jejich nedostatky, činí tak formou 

usnesení.103 Když soud shledá, že jsou procesní podmínky splněny, nevydává o tom samostatné 

rozhodnutí. 

2.5 Tradiční instituty přípravy jednání 

Přípravu jednání lze s ohledem na její zákonnou úpravu rozdělit do tří stádií. Prvním je 

přezkum návrhu na zahájení řízení, odstranění případných vad a zkoumání procesních podmínek. 

Z dikce zákona104 jednoznačně vyplývá, že předseda senátu tak činí hned po zahájení řízení, tedy 

po podání návrhu. Pokračovat v řízení a v přípravě jednání by tak měl předseda senátu až ve chvíli, 

kdy budou odstraněny vady stejně jako odstranitelné nedostatky, co se procesních podmínek týče, 

a není tak na místě řízení usnesením zastavit. 

 Druhá fáze zahrnuje přípravné úkony soudu podle § 114a o. s. ř. a § 114b o. s. ř. a na ně 

navazující úkony účastníků řízení. Jako třetí, fakultativní fázi lze označit konání přípravného 

jednání podle § 114c o. s. ř. Toto dělení je sice čistě teoretické, ale má-li příprava jednání 

proběhnout řádně a split svůj účel, je právě zde důležitý systematický postup předsedy senátu 

směřující k naplnění jeho zákonem stanovené odpovědnosti za rozhodnutí věci bez zbytečných 

průtahů a zpravidla při jediném jednání. 

Nemá tak například smysl předtím, než bude odstraněna vada žaloby spočívající v nejasném 

vymezení žalovaného nároku (například nedostatečné identifikace nemovitosti v žalobě na určení 

vlastnického práva k této věci), vyžádat v souladu s § 114a odst. 2 písm. c) od katastrálního úřadu 

příslušnou dokumentaci. Stejně tak je v rozporu se zákonem (a zejména se samotnou podstatou 

přípravy jednání) nařizovat přípravné jednání k vyjasnění sporných a nesporných skutečností, 

dokud soud nezjistí prvotní stanovisko žalovaného ve věci. 

Výčet úkonů, kterými soud může soud v rámci přípravy disponovat, není v zákoně taxativně 

vypočten. Vedle institutů, které jsou pro přípravu jednání charakteristické a které jsou níže 

rozvedeny, lze mezi ně zařadit i úkony související se splněním procesních podmínek, úkony 

 
102 § 15a o. s. ř. 
103 Viz § 167 odst. 1. o. s. ř. 
104 Viz § 114 o. s. ř. a § 114a o. s. ř. 
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reagující na návrh samotný (např. výzva k odstranění vad podání), úkony související se zaplacením 

soudního poplatku a další. Poté, co se přípravné řízení překlene přes výše uvedenou první fázi, 

dává zákon soudci poměrně široký prostor, jak ve věci postupovat a jakou „procesní taktiku“ 

zvolit. Jak již bylo výše zmíněno, příprava jednání může být vedena „od stolu“, nebo může už před 

ústním jednáním přijít soudce s účastníky řízení do přímého kontaktu. Soudce má dále možnost 

využít některého z institutů, které urychlují řízení na úkor procesního dokazování, a to institut 

platebního rozkazu podle § 172 a násl. o. s. ř., kvalifikované výzvy k vyjádření podle § 114b  

o. s. ř. nebo projednání věci samé bez nařízení jednání podle § 115a o. s. ř. se souhlasem 

účastníků.105  

2.5.1 Výzva soudu žalovanému k vyjádření podle § 114a odst. 2 písm. a) o. s. ř. 

Je-li žaloba po formální stránce bez vady, procesní podmínky jsou splněny a soud zároveň 

uzná, že by nebylo efektivní postupovat v řízení „zrychlujícím“ režimem, postupuje soud 

v přípravě jednání podle § 114a o. s. ř. V souladu s § 114a odst. 2 písm. a) o. s. ř. vyzve soud 

žalovaného, popřípadě další účastníky, aby se ve věci písemně vyjádřili a aby předložili listinné 

důkazy. Jde o tzv. výzvu prostou a soud v ní může stanovit soudcovskou lhůtu k vyjádření. 

Nereagování na výzvu prostou je důvodem pro vydání tzv. výzvy kvalifikované podle § 114b odst. 

1 o. s. ř.106 

Účelem výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) o. s. ř. je zjištění, zda je žalovaný procesně aktivní, 

soud může sankcionovat její ignorování pořádkovou pokutou.107  Žádat po žalovaném písemné 

vyjádření ve věci samé k žalobě není obligatorní, nejeví-li se to vzhledem k povaze věci jako 

účelné. Zákon postup bez vyzvání předpokládá pro záležitosti, které se jeví na první pohled 

jednoduché a zdá se, že je bude možné vyřešit až v rámci ústního jednání. Komentářová literatura 

se ale v tomto bodě shoduje, že takový postup je s ohledem na zásadu jediného jednání riskantní. 

Je totiž třeba mít na paměti, že i na první pohled relativně snadný spor může být v konkrétních 

poměrech skutkově komplikovaný a zjistí-li se tato skutečnosti až v průběhu ústního jednání na 

základě vyjádření žalovaného, bude jednání s největší pravděpodobností odročeno.108 Nejspíš i 

z toho důvodu zákon dál takovou situaci nekonkretizuje a věc nechává na soudcově úsudku. Lze 

 
105 Srov. SVOBODA, Karel. Řízení v prvním stupni: civilní proces z pohledu účastníka. V Praze: C.H. Beck, 2019. 
Praktická knihovna (C.H. Beck). s. 343. 
106 Srov. JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského soudního 
řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). s. 217. 
107 Viz § 53 o. s. ř. 
108 Srov. KRÁLÍK. M., VAŠÍČEK J. Komentář k § 114a. In LAVICKÝ, Petr. Civilní proces [online]. Praha: Wolters 
Kluwer, 2016 [cit. 2021-03-25]. Praktický komentář. Dostupné z: www.aspi.cz). 
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tak předpokládat, že soudce, který se bude chtít svědomitě připravit na nadcházející ústní jednání, 

zjistí i stanovisko žalovaného a dalších účastníků. 

V souladu se zásadou předvídatelnosti a obecnou poučovací povinností soudu109 by navíc mělo 

usnesení, kterým soud účastníka vyzývá k vyjádření, obsahovat i přiměřené poučení. Používají se 

za tím účelem oficiální kancelářské vzory vydané Ministerstvem spravedlnosti, v tomto případě 

vzor 076 o. s. ř. Je povinností soudu upozornit účastníka na jeho povinnost dbát pokynů soudu, 

tvrdit všechny rozhodující skutečnosti a plnit důkazní a další procesní povinnosti.110 Účastníkovi 

by mělo rovněž být připomenuto, že soud v souladu s ust. § 120 o. s. ř. nemusí při zjišťování 

skutkového stavu vyházet z důkazů, které nebyly účastníky navrženy k provedení. 

2.5.2 Úkony soudu dle § 114a odst. 2 písm. b) – f) o. s. ř. 

Ustanovení § 114a odst. 2 o. s. ř. vedle prosté výzvy demonstrativně vyjmenovává prostředky, 

kterých může předseda senátu využít za účelem řádné přípravy ústního jednání.  

Soud může upozornit účastníky na možnost vyřešit spor alternativními způsoby, kterými je 

mediace podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a změně některých zákonů (zákon o mediaci), a 

sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Co se mediace týče, 

soud může účastníkům setkání s mediátorem dokonce nařídit a řízení přerušit.111 Využití mediace 

je vyloučeno ve věcech ochrany před domácím násilím (§ 400 a násl. z. ř. s.), kde je zájem na co 

nejrychlejším projednání a rozhodnutí věci. Obecně je to ale věc v diskreční pravomoci soudu, 

který by měl s ohledem na okolnosti případu uvážit, zda má v daném řízení smysl mediaci 

nařizovat, nebo zda se tím jen oddálí rozhodnutí. Mediátor vede jednání s oběma stranami sporu 

tak, aby bylo možné dojít ke smírnému řešení a uzavření mediační dohody. Dohoda není sama o 

sobě exekučním titulem, může být ale podkladem pro schválení soudního smíru.112 

Sociální poradenství poskytuje jiný přístup k urovnání sporu než mediace. Spor se spíše než 

uzavřením dohody snaží vyřešit poskytnutím informací a rad týkajících se především 

potencionální zaměstnatelnosti a možné sociální pomoci a podpory. 

Dle písmena c) § 114a odst. 2 může soudce také vyžádat zprávu o skutečnostech, které mají 

význam pro řízení a rozhodnutí. V praxi jde o to, že účastníci řízení můžou v rámci žalob, 

 
109 Srov. § 6 o. s. ř. 
110 Srov. § 101 odst. 1 o. s. ř. 
111 Viz § 100 odst. 2 o. s. ř. Věcný záměr civilního řádu soudního nepočítá s možností mediaci nařídit, a nechává na 
vůli účastníků, zda chtějí pomoci mediátora využít (viz bod 78 Věcného záměru civilního řádu soudního. In 
crs.justice.cz [online]. Dostupné z: https://crs.justice.cz). 
112 SVOBODA, Karel. § 100 [Postup soudu po podání žaloby]. In: SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, 
ŠÍNOVÁ, Renáta. Občanský soudní řád. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 417. 
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vyjádření a dalších podání odkazovat na skutečnosti a důkazy, ke kterým sami nemají přístup. 

V souladu s § 128 o. s. ř. si tak může soud od těchto osob nebo státních orgánů informace dožádat, 

a ty jsou povinny mu je sdělit. Zmíněné ustanovení široce vymezuje subjekty, na které se povinnost 

vztahuje, i informace, kterých se povinnost týká – každý je povinen bezplatně na dotaz sdělit soudu 

skutečnosti, které mají význam pro řízení a rozhodnutí. Povinnost se tak vztahuje na osoby fyzické 

i právnické, na státní orgány i orgány samospráv. Podrobnosti k této informační povinnosti jsou 

uvedeny v jednacím řádu,113 kde se v příkladem uvádí, co může být skutečnostmi významnými 

pro řízení rozhodnutí. Vyhláška tak předpokládá zejména součinnost orgánů policie, 

zaměstnavatelů a orgánů obcí.114 Přestože dikce zákona vymezuje adresáta dotazu soudu podle § 

128 o. s. ř. velmi široce, následná judikatura tento okruh zúžila a stanovila podmínky, za kterých 

lze daného institutu využít.115 Jako poměrně zásadní se v tomto ohledu jeví rozhodnutí Nejvyššího 

soudu,116 ve kterém byl okruh adresátů zúžen na třetí osoby, tedy osoby, které nejsou v daném 

soudním řízení účastníky. 

Do novely o. s. ř. provedené zák. č. 59/2005 Sb. se v praxi znalec ustanovoval většinou až po 

prvním jednání ve věci. Od účinnosti zmíněné novely platí, že jsou-li splněny obecné podmínky 

pro ustanovení znalce podle § 127 o. s. ř., tedy závisí-li rozhodnutí ve věci na posouzení 

skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, je soud povinen ustanovit znalce už v této fázi 

řízení.117 V zájmu zrychlení celého řízení by tak soudce měl primárně vycházet z požadavku, že 

bude-li ve věci potřeba vypracovat znalecký posudek, měl by tento posudek být k dispozici jako 

podklad k rozhodnutí už při prvním ústním jednání. 

Předseda senátu musí rovněž v souladu s § 114a odst. 2 písm. e) zajistit důkazy, které bude 

třeba provést při nadcházejícím jednání. V případě, že by bylo zjevné, že některý z důkazů nebude 

možné provést při ústním jednání, má předseda senátu možnost v rámci přípravy dožádat 

provedení důkazu jiným soudem. Je-li už při přípravě jednání očividné, že konkrétní důkaz nebude 

možné při ústním jednání provést, měl by být takový důkaz dožádaným soudem proveden už 

v rámci přípravy jednání – bylo by v rozporu se zákonem, aby jen z tohoto důvodu bylo později 

 
113 Viz § 28 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb. ze dne 23. 12. 1991, o jednacím řádu pro okresní 
a krajské soudy. 
114 V praxi jsou tak soudem například dožádávány informace od orgánů policie o stavu souvisejícího trestního řízení 
nebo informace o tom, kde se zdržuje žalovaný, jehož pobyt není soudu znám, dále od katastrálních úřadů o právním 
stavu nemovitostí nebo od Orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve věcech péče o nezletilé. 
115 Srov. LAVICKÝ P. Komentář k § 128. In LAVICKÝ, Petr. Civilní proces [online]. Praha: Wolters Kluwer, 2016 
[cit. 2021-03-25]. Praktický komentář. Dostupné z: www.aspi.cz. 
116 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 2. 2009, č. j. 23 Odo 1612/2006. 
117 BUREŠ, Jaroslav. § 114a [Příprava jednání]. In: DRÁPAL, L., BUREŠ, J., DLOUHÁ, E., DOLEŽÍLEK, J., 
FIALA, R., HORÁČEK, R., KRÁLÍČKOVÁ, Z., KRBEK, P., KRČMÁŘ, Z., MAZANEC, M., NOVOTNÝ, Z., 
POLEDNE, P., PUTNA, M., SIMON, P., ŠEBEK, R., ŠTENGLOVÁ, I. Občanský soudní řád I, II. 1.vydání. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 777 
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jednání odročeno.118 Ustanovení navazuje na institut dožádání, který je upravený v § 39 o. s. ř., a 

představuje rovněž nástroj soudce, jak „obejít“ procesní pasivitu účastníka řízení, který přes výzvu 

soudu podle § 114a odst. 2 písm. a) nepředložil důkazy potřebné pro rozhodnutí. 

Pod jiná vhodná opatření uvedená pod § 114a odst. 2 písm. f) můžeme subsumovat zejména 

pokus o smír. Je ale vhodné zmínit, že podle rozhodnutí119 Nejvyššího soudu není povinností 

předsedy senátu tak učinit pokus o smír v rámci každé přípravy jednání, ale jen tam, kde se to jeví 

jako účelné. Za jiná vhodná opatření mohou být považovány i interní pokyny a organizační 

postupy v rámci soudu samotného, které jsou konány za účelem přípravy a zajištění ústního 

jednání. 

2.6 Výzva žalovanému k vyjádření podle § 114b odst. 1 o. s. ř. 

Tzv. kvalifikovaná výzva k vyjádření k žalobě podle § 114b odst. 1 o. s. ř. je institutem 

zavedeným velkou novelou občanského soudního řádu v roce 2000. Jde o institut pro českou 

procesní úpravu poměrně nezvyklý, jelikož se jedná se o značně formalistický prvek, který 

umožňuje při splnění určitých podmínek rozhodnout ve věci bez zjištění skutkového stavu. Z dikce 

zákona vyplývá, že výzva směřovaná žalovanému se vztahuje výhradně na předmět sporu, tj. na 

nárok, který je uplatněn žalobou. Prostřednictvím § 114b o. s. ř. proto nelze postupovat při řešení 

procesních otázek, předběžných otázek, posuzování procesních podmínek apod.120 

Kvalifikovanou výzvu vydává soud usnesením, proti kterému není odvolání přípustné a které musí 

obsahovat náležité poučení o následcích, které nastanou, jestliže se žalovaný včas nevyjádří. 

Žalovaný musí být poučen nejen o fikci uznání nároku, ale i o jejím následku, tedy možnosti 

vydání rozsudku pro uznání.121 

Výzva by se v jistém ohledu dala charakterizovat právnickým rčením vigilatibus iura scripta 

sunt, tedy že práva náleží bdělým, protože soud výzvou vyžaduje po žalovaném procesní aktivitu, 

konkrétně vyjádření se k žalobě (tj. uznání nároku nebo jeho popření) a absenci této aktivity 

spojuje s fikcí uznání uplatňovaného nároku. Tento procesní institut dovoluje, aby bylo ve věci 

meritorně rozhodnuto už ve fázi přípravy jednání a celý civilní proces tak zrychluje. Jeho hlavní 

podstatou ale není urychlení řízení, ale spíš posílení procesní odpovědnosti účastníků. 

Kvalifikovaná výzva je navíc užitečným nástrojem sloužícím soudci k naplnění zásady jediného 

 
118 Viz tamtéž, s. 777. 
119 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 4. 2007, sp. zn. 32 Odo 1622/2005. 
120 KRÁLÍK. M., VAŠÍČEK J. Komentář k § 114b. In LAVICKÝ, Petr. Civilní proces [online]. Praha: Wolters 
Kluwer, 2016 [cit. 2021-03-25]. Praktický komentář. Dostupné z: www.aspi.cz 
121 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 25 Cdo 2039/2008. 



 
 

41 

jednání. V praxi se uplatní v situaci, kdy účastník na výzvu prostou podle § 114a odst. 2 písm. a) 

nereaguje a předsedovi senátu, který nemá k dispozici dostatek podkladů pro meritorní rozhodnutí 

ve věci, se jeví jako pravděpodobné, že by bylo ústní jednání z toho důvodu odročeno. 

2.6.1 Podmínky vydání kvalifikované výzvy 

Kvalifikovanou výzvu lze použít výhradně ve sporném řízení, ve kterém lze uzavřít soudní 

smír, tedy v případech, kdy účastníci plně disponují předmětem řízení. Jedním z problémů 

kvalifikované výzvy je, že zákon definuje vágně, za jakých okolností lze výzvu vydat, tedy 

„vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu.“122 Soudy bohužel mají v praxi tendenci 

kvalifikované výzvy „sekat jako Baťa cvičky“123 bez přihlédnutí k specifickým okolnostem 

případu, což je přístup, který Ústavní soud opakovaně kritizuje.124 Další podmínky pro vydání 

výzvy podle § 114b o. s. ř. specifikuje judikatura. Nejvyššího soud rozhodl,125 že aby mohl soud 

vydat rozsudek pro uznání na základě § 114b odst. 5 o. s. ř., musí být žaloba projednatelná, tedy 

že musí obsahovat všechny rozhodující skutečnosti ve smyslu § 79 odst. 1 o. s. ř. Ústavní soud šel 

v tomto smyslu ještě dál, když judikoval,126 že soud by měl při aplikaci § 114b o. s. ř. vždy zvážit, 

zda žaloba poskytuje dostatečný základ pro vydání rozsudku pro uznání. Na takovou žalobu je 

podle Ústavního soudu „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.“ Ústavní soud také 

upozornil127 na to, že vydá-li obecný soud kvalifikovanou výzvu, aniž by přezkoumal podmínky 

jejího vydání nebo zvážil možnost vydání výzvy prosté, jedná v rozporu s právy účastníka 

zakotvenými v čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 LZPS. 

Existují řízení, jejichž povaha vydání kvalifikované výzvy vylučuje. Nevhodným se jeví 

takový postup v řízení o rozvod manželství, v řízení zahájeném na základě určovací žaloby, 

v řízení proti žalovanému, kterému byl ustanoven opatrovník nebo který je nezvěstný, nebo 

v řízení proti osobě, u které se zdá, že nemusí chápat smysl řízení nebo je neznalá práva.128 

 
122 Viz § 114b odst. 1 věta první o. s. ř. 
123 JIRSA, Jaromír. Fikce uznání nároku - příliš tvrdý trest pro žalovaného? Právní prostor [online]. 17.01.2017 [cit. 
2021-03-27]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/fikce-uznani-naroku-prilis-tvrdy-
trest-pro-zalovaneho. 
124 Viz kapitola 2.6.1 a 2.6.2 práce. 
125 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2004, sp. zn. 32 Odo 180/2004. 
126 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 10. 2015, sp. zn. I. ÚS 1261/15. 
127 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 3. 2018, sp. zn. III. ÚS 2964/17. 
128 Srov. JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského soudního 
řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). s. 233 
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V usnesení určí předseda senátu žalovanému lhůtu k vyjádření, která musí činit nejméně třicet 

dnů od doručení výzvy. Doručeno musí být žalovanému do vlastních rukou, a to bez možnosti 

náhradního doručení, možné je doručení do datové schránky prostřednictvím veřejné datové sítě. 

Výzva může být žalovanému doručena nejdříve s žalobou, případně platebním rozkazem, 

elektronickým nebo evropským platebním rozkazem. Výzva může být dokonce obsažena 

v odůvodnění takového platebního rozkazu.129 

Žalovaný ve své reakci může nárok uznat nebo jej popřít. V druhém případě musí na svou 

obranu uvést ve vyjádření rozhodující skutečnosti a označit příslušné důkazy k jejich prokázání, 

případně listinné důkazy k vyjádření přiložit. Je ale třeba mít na paměti, že vzhledem teorii 

důkazního břemene a břemene tvrzení nemusí žalovaný tvrdit nic a může pouze popřít jednotlivá 

žalobní skutková tvrzení, nemusí ani nabídnout důkazy na podporu svých tvrzení a může se omezit 

na návrh zamítnutí žaloby.130 I s tímto minimem pak soudce nemůže rozsudek pro uznání vydat. 

2.6.2 Kvalifikovaná výzva a přípravné jednání 

Při postupu v přípravě jednání je třeba mít na paměti, že je vyloučeno simultánní využití 

institutů kvalifikované výzvy a přípravného jednání. Vyplývá to ze zákona, když § 114b odst. 3  

o. s. ř. stanoví, že usnesení o kvalifikované výzvě nelze vydat ani doručit, proběhlo-li již přípravné 

jednání. Podle ustanovení § 114c odst. 1 o. s. ř. zároveň nemůže přípravné jednání proběhnout, 

postupoval-li předtím předseda senátu podle § 114b o. s. ř. Tato úvaha ale částečně vyplývá i ze 

zákonných koncentračních pravidel a z povahy přípravy jednání. Vzhledem k tomu, že při konání 

přípravného jednání nastává okamžik koncentrace právě jeho skončením, byla by bezpředmětná 

výzva, kterou by soud po účastníkovi řízení žádal další doplnění skutkových tvrzení a důkazů 

k provedení. Oba instituty jsou navíc spojeny s fikcí uznání nároku a zároveň se tak vylučují.131 

Kvalifikovaná výzva je projevem písemné (korespondenční) přípravy jednání, kdežto přípravné 

jednání je projevem přímé (ústní) přípravy. 

Na druhou stranu dosud judikaturně nevyřešenou otázkou zůstává, zda je možné nařídit 

přípravné jednání poté, co soud vydal usnesení podle § 114b o. s. ř., ale nepodařilo se jej doručit. 

 
129 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 9. 2003, sp. zn. 32 Odo 616/2003. 
130 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. 
Student (Leges). s. 336. 
131 Srov. např. BUREŠ, Jaroslav. Komentář k § 114b [Usnesení o výzvě k vyjádření]. In: DRÁPAL, L., BUREŠ, J., 
DLOUHÁ, E., DOLEŽÍLEK, J., FIALA, R., HORÁČEK, R., KRÁLÍČKOVÁ, Z., KRBEK, P., KRČMÁŘ, Z., 
MAZANEC, M., NOVOTNÝ, Z., POLEDNE, P., PUTNA, M., SIMON, P., ŠEBEK, R., ŠTENGLOVÁ, I. Občanský 
soudní řád I, II. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 788. 
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Lze se totiž v tomto ohledu setkat s názorem,132 že jelikož zákon v § 114c o. s. ř. stanoví, že konání 

přípravného jednání je vyloučeno, postupuje-li soud podle § 114 b o. s. ř., samotné vydání usnesení 

a jeho pokus o doručení není takovým postupem, a nařízení přípravného jednání tak není 

vyloučeno. 

2.6.3 Využití kvalifikované výzvy v soudní praxi 

Z dikce zákona vyplývají čtyři případy, kdy je možné může soud tohoto institutu využít: 

vyžaduje-li to povaha věci (1), nebo okolnosti případu (2), žalovaný se nevyjádřil k výzvě podle 

§ 114a odst. 2 písm. a) (3) nebo je-li s výzvou vydán platební rozkaz, elektronický platební rozkaz 

nebo evropský platební rozkaz (4). Na první pohled by se tak mohlo zdát, že se § 114b o. s. ř. 

uplatní spíše v případech, kdy se žalobní nárok zdá nepochybný, celá záležitost jasná a nejsou 

známy námitky, které by mohl žalovaný vznést. Zdá se ale, že rozhodovací praxe Nejvyššího a 

Ústavního soudu se snaží kvalifikované výzvě vtisknout jiný účel. Nejvyšší soud několikrát 

naznačil, že využití kvalifikované výzvy je diskutabilní ve zcela jednoduchých věcech, které 

nevyžadují téměř žádnou přípravu jednání, avšak s výjimkou těch případů, kdy je třeba znát názor 

žalovaného k meritu věci, avšak ten na výzvy soudu nereaguje.133 Rovněž mimo „povahu věci“ 

jsou případy zcela zjevně bezdůvodného uplatňování práva134 a řízení, ve kterých nelze uzavřít 

smír.135 Co se „okolností případu“ týče, podle názoru Nejvyššího soudu136 můžou být takovými 

okolnostmi poměry, stavy a jednání stran, pro které lze předpokládat, že vydání výzvy podle  

§ 114b o. s. ř. zajistí plynulost řízení.137 

Tento institut lze vnímat rovněž jako alternativu k přípravnému jednání, a lze jej tak podle 

názoru Nejvyššího soudu využít v případech, kdy je „zjišťování skutkového stavu věci s ohledem 

na předpokládané množství odlišných tvrzení účastníků a navrhovaných důkazů mimořádně 

obtížné, a kdy bez znalosti stanoviska žalovaného nelze první jednání připravit tak, aby při něm 

bylo zpravidla možné věc rozhodnout.“138 

Žalovaný má povinnost se v dané soudcovské lhůtě k žalobě vyjádřit a marným uplynutím této 

lhůty nastává fikce, že žalovaný skutková tvrzení uvedená v žalobě uznává jako pravdivá, a jsou 

 
132 Srov. JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského soudního 
řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). s. 235. 
133 Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 25 Cdo 2039/2008 nebo usnesení Nejvyššího soudu 
ze dne 12. 8. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1109/2004 
134 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2013, sp. zn. 33 Cdo 3163/2013.  
135 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2006, sp. zn. 33 Odo 1037/2004.  
136 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 23 Cdo 760/2015.  
137 SEDLÁČEK, M. Rozsudek pro uznání ve světle judikatury. Soudce, 2019, č. 7–8, s. 16. 
138 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 8. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1109/2004. 
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proto splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání podle § 153a odst. 3 o. s. ř. To neplatí, 

když se žalovaný nevyjádří z vážného důvodu, a to dokonce pokud tento vážný důvod sdělí až po 

uplynutí lhůty k vyjádření, nemohl-li tuto skutečnost soudu objektivně sdělit.139 Stejně jako u 

rozsudků pro uznání, které nebyly vydány podle § 153a odst. 3 o. s. ř., i zde platí, že v souladu s  

§ 205b o. s. ř. jsou odvolacími důvody jen vady uvedené v § 205 dost. 2 písm. a) o. s. ř., tedy 

nesplnění procesních podmínek, a dále skutečnosti nebo důkazy vyvracející důvody pro samotné 

vydání rozsudku pro uznání. 

2.6.4 Přezkum ústavní konformity kvalifikované výzvy a fikce uznání nároku 

Institut kvalifikované výzvy je ustanovením značně kontroverzním, které od svého uvedení v 

účinnost do jisté míry rozděluje odbornou veřejnost. Část procesualistů se kloní k názoru, že se 

jedná se ustanovení, které zavádí do civilního procesu nekoncepčně formální prvky.140 Na druhou 

stranu se lze setkat s názory, že chybou je pouhé vymezení institutu jako právní fikce a nikoliv 

domněnky a že samotné „vyvození meritorních závěrů z toho, že žalovaný (za dodržení všech 

garancí jako je poskytnutí dostatečné lhůty, doručení „usnesení“ do vlastních rukou, náležité 

poučení) nereagoval na pokyn soudu, není zásadně nepřiměřené a nežádoucí.“141 

Ohniskem sváru je tato problematika i z pohledu přípravy nového civilního kodexu. Komise 

pod vedením doc. Lavického, která byla přípravou nového procesního předpisu pověřena, při jeho 

přípravě vycházela z premisy, že je třeba vyhnout se právnímu formalismu a fikcím.142 Ve věcném 

návrhu c. ř. s. z toho důvodu podobná úprava zcela absentuje a nevyjádření se žalovaného k žalobě 

je za splnění určitých podmínek důvodem pro vydání rozsudku pro zmeškání.143 

Ústavní konformitou fikce uznání nároku se zabýval i Ústavní soud ČR.144 Optikou dura lex, 

sed lex dospěl v plenárním nálezu k závěru, že je-li při posuzování podmínek pro vydání rozsudku 

pro uznání a při užití kvalifikované výzvy obecně postupováno uvážlivě, tak aby nebylo porušeno 

právo na spravedlivý proces jen pro účastníkovu nezkušenost a jeho neschopnost zajistit si právní 

pomoc, není tím omezena svoboda vůle žalovaného. Ustanovení tak dle názoru Ústavního soudu 

nezasahuje do autonomie vůle ani neporušuje právo na spravedlivý proces. 

 
139 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 5. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2433/2004. 
140 LAVICKÝ, Petr. Zmeškání účastníka a fikce dispozičních procesních úkonů. Právní fórum, Praha: Wolters Kluwer 
ČR, a.s., 2009, roč. 6, č. 10, s. 401-413. ISSN 1214-7966. 
141 WINTEROVÁ, Alena. Koncentrace civilního soudního řízení. Bulletin Advokacie (online). 2001, 2001(4) [cit. 
2020-03-06]. s. 21. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/files/181/BA_01_04.pdf. 
142 Veronika Hejná. Česká justice. Lavický: Současná úprava kontumačních rozsudků je protiústavní [online]. Česká 
justice, 9. 10. 2019 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2019/10/lavicky-soucasna-uprava-
kontumacnich-rozsudku-protiustavni/ 
143 Viz bod 255 Věcného záměru civilního řádu soudního. In crs.justice.cz [online]. Dostupné z: https://crs.justice.cz 
144 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 31. 5. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 13/15. 
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Nález byl ale přijat těsnou většinou pléna Ústavního soudu a je tedy namístě citovat i 

disentující stanovisko soudců Kateřiny Šimáčkové a Jaroslava Fenyka: „Neměli bychom nikdy 

rezignovat na to, že přístup ke spravedlnosti a férový proces musí být zajištěn všem, tedy i těm, 

kteří opravdu nemusí sofistikovaným soudním výzvám porozumět či chápat, co jsou ty relevantní 

argumenty, jichž se mají dovolávat.“ 

Přestože byl § 114b o. s. ř. shledán jako ústavně konformní, bylo následně vydáno několik 

judikátů, na kterých je jasně vidět, že si Ústavní soud určitou zákonnou „tvrdost“ ustanovení § 

114b odst. 5 o. s. ř. uvědomuje a snaží se ji zmírnit. 

2.6.5 Korigování přísné aplikace § 114b odst. 5 o. s. ř. Ústavním soudem 

Pouze pár měsíců po vydání výše uvedeného nálezu přišel Ústavní soud s rozhodnutím,145 

které se na první pohled může jevit, jako že jde do určité míry proti závěrům „výchozího“ nálezu 

zabývajícího se ústavní konformitou § 114b odst. 5 o. s. ř. V tomto rozhodnutí totiž předkládající 

senát Ústavního soudu došel k závěru, že účinky fikce uznání nároku při nedodržení lhůty určené 

ve výzvě nemusí nastat vždy. Šlo o případ, kdy stěžovatel z prokazatelných zdravotních důvodů 

lhůtu stanovenou v kvalifikované výzvě nedodržel, avšak ještě před vydáním rozsudku stěžovatel 

nárok žalobce popřel, ve vyjádření vylíčil skutečnosti na svou obranu, připojil listinné důkazy a 

navrhl i provedení dalších důkazů k prokázání svých tvrzení. Výzva podle § 114b odst. 1 o. s. ř. 

byla navíc v daném případě spojena s platebním rozkazem, proti kterému žalovaný podal 

v zákonné lhůtě odpor. Ústavní soud zde došel k závěru, že v daném případě bylo vydáním 

rozsudku pro uznání zasaženo do stěžovatelova práva na spravedlivý proces, protože za explicitní 

vyjádření nesouhlasu stěžovatele s uplatňovaným nárokem lze považovat právě včas podaný 

odpor. Stěžovatel navíc ve svém opožděném vyjádření k výzvě jasně uvedl skutečnosti, které mu 

objektivně bránily v jejím časném podání, a jeho záměrem tak evidentně nebylo řízení zdržovat. 

Výše uvedený judikát ale není jediným rozhodnutím Ústavního soudu, ve kterém koriguje 

aplikaci § 114b odst. 5 o. s. ř. 146 V dalším nálezu147 se Ústavní soud přiklonil na stranu stěžovatele, 

který na kvalifikovanou výzvu včas reagoval vyjádřením, při jehož odesílání prostřednictvím 

veřejné datové sítě se ale z důvodu administrativní chyby právního zástupce odeslala pouze první 

strana daného podání. I z této jedné strany však bylo zřejmé, že jde o podání nekompletní. Ústavní 

 
145 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 3263/13. 
146 RATHOUSKÝ, Ondřej a Jana CHARVÁTOVÁ.: Je právní úprava fikce uznání nároku a rozsudku pro uznání 
skutečně tak přísná? Právní prostor [online]. 26.01.2017 [cit. 2021-03-26]. Dostupné z: 
https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/je-pravni-uprava-fikce-uznani-naroku-a-rozsudku-pro-uznani-
skutecne-tak-prisna 
147 Nález Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. IV. ÚS 842/16. 
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soud se neztotožnil se závěrem nalézacího soudu, který vydal rozsudek pro uznání s odůvodněním, 

že bylo vyjádření nedostatečné. Naopak, podle něj „v případech, kdy je z chování žalovaného 

zřejmé, že s žalobou nesouhlasí a hodlá se jí bránit (to lze dovodit třeba i ze skutečnosti, že se v 

řízení nechá zastoupit advokátem, se svým vyjádřením k žalobě nevyčkává až na konec stanovené 

lhůty apod.), stává se mechanická aplikace § 153a odst. 3 o. s. ř. neslučitelná se zásadami, na 

nichž stojí občanský soudní řád, a tím i s kautelami spravedlivého procesu.“ Nalézací soud tak 

neměl podle Ústavního soudu čekat na konec lhůty k vyjádření, ale měl naopak aktivně dát 

žalovanému najevo, v čem shledává nedostatečnost jeho vyjádření. 

Ve třetím nálezu148 z téhož roku zabývajícím se danou problematikou Ústavní soud judikoval, 

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.“ V posuzovaném případě byl stěžovatelce v prvoinstančním řízení 

doručen elektronický platební rozkaz obsahující rovněž výzvu podle § 114b odst. 1 o. s. ř. 

Stěžovatelka proti EPRu podala v zákonné lhůtě odpor. V něm sice nárok žalobce popřela, ale 

velmi neformálním způsobem, bez bližšího odůvodnění a bez potřebných důkazů a důkazních 

návrhů, soud tak ve věci rozhodl rozsudkem pro uznání.  

Ústavní soud se ale stěžovatelky v daném případě zastal s tím, že v případě, kdy se vyjádření 

žalovaného k výzvě podle § 114b o. s. ř. jeví jako nedostatečně kvalifikované, měl by i tehdy soud 

žalovaného poučit, jaké náležitosti by vyjádření mělo obsahovat, jaká skutková tvrzení považuje 

za neúplná atd. Soud by jej měl zároveň poučit o možnosti požádat o ustanovení zástupce, vyplývá-

li z okolností, že je účastník nemajetný. Je-li zde zřejmá snaha žalovaného aktivně se účastnit 

řízení a není-li jeho záměrem řízení obstruovat, nemůže soud bez dalšího rozhodnout rozsudkem 

pro uznání, o to spíš, jde-li o osobu právně neznalou. 

Podmínky, které by měly být při vydání rozsudku pro uznání v případě aplikace fikce uznání 

splněny, pak byly shrnuty v nálezu,149 ve kterém Ústavní soud upozornil na to, že by při takové 

aplikaci měly soudy přistupovat uvážlivě a restriktivně. Soud judikoval, že „fikce uznání nemůže 

zpravidla nastoupit a rozsudek pro uznání nelze vydat v situaci, kdy žalovaný není k žalobě 

 
148 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 1024/15. 
149 Nález Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2017, sp. zn. I. ÚS 2693/16. 
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lhostejný, obstrukčně pasivní, nechce nijak taktizovat a jeho jednáním nedošlo k průtahům ve 

věci.“150 

Nejvyšší soud ČR má někdy tendenci aplikovat zákonnou úpravu § 114b o. s. ř. mechanicky a 

bez důkladnějšího posouzení okolností. Na druhou stranu lze se setkat i s názorem,151 že právě jen 

takový přístup zaručí potřebnou dávku právní jistoty. Ústavní soud naopak začal v nedávné době 

upozorňovat, že plošná (a někdy tedy nepřípadná a nespravedlivá) aplikace ustanovení § 114b 

odst. 5 o. s. ř. může být v rozporu s právem na spravedlivý proces. Je trochu paradoxní, že tento 

trend byl nastartován poté, co soud shledal, že fikce uznání nároku žalovaným zakotvená v tomto 

ustanovení je v souladu s ústavním pořádkem. 

2.7 Přípravné jednání podle § 114c o. s. ř. 

Přípravné jednání je v českém právu relativně nový institut zavedený takzvanou souhrnnou 

novelou o. s. ř.  provedenou zákonem č. 7/2009 Sb., jímž zákonodárce posílil přípravné prvky 

jednání a zdůraznil požadavek zásady jediného jednání. Do té doby měl samosoudce k dispozici 

jen písemnou formu přípravy jednání v mezích ustanovení § 114a o. s. ř. a § 114b o. s. ř. Kromě 

toho zákon umožňoval soudci nařízení jiného soudního roku, což byla ale procesní pomůcka 

v praxi téměř nevyužívaná.  

2.7.1 Jiný soudní rok 

Nařízení přípravného jednání v řízení nesporném zákon výslovně vylučuje, zároveň ale dává 

soudu možnost v souladu s § 18 z. ř. s. svolat k přípravě a projednání věci jiný soudní rok. Je tak 

záhodno učinit ve chvíli, kdy je ve věci ještě prostor pro smírné řešení a situace se v rámci řízení 

zatím nevyhrotila. Uplatnění tak může najít například při rozvodu manželství, kde je třeba vyřešit 

 
150 V tomto nálezu byly poznatky z dosavadní judikatury shrnuty do východisek, kterými by se obecné soudy měly 
při vydávání rozsudků pro uznání v případě aplikace fikce uznání řídit. Je dle mého názoru vysoce pravděpodobné, 
že kdyby se obecné soudy těmito zásadami řídili, kvalifikovaná výzva jako taková by nemusela být zdaleka tak 
kontroverzním ustanovením, jakým je. Podle ústavního soudu by měly soudy postupovat při posuzování podmínek 
pro vydání takového rozsudku velmi uvážlivě, aby nedošlo k porušení práva účastníka na spravedlivý proces jen pro 
jeho nezkušenost či neschopnost zajistit si právní pomoc. Soudy by měly s fikcí uznání nároku zacházet citlivě a 
zvážit, zda je i přes splnění formálních procesních podmínek pro vydání rozsudku pro uznání na místě takový rozsudek 
vydat, když se zjevně o snahu o obstrukce nebo procesní pasivitu ze strany žalovaného nejedná. V případě, že je 
z jednání žalovaného zjevné, že s žalobním nárokem nesouhlasí a že má zájem se řízení aktivně účastnit, bylo by 
dovozovat fikci uznání v rozporu se zásadami, na kterých stojí občanské soudní řízení. Fikce uznání je tedy dle 
Ústavního soudu vyhrazena pro případy lhostejné či obstrukční pasivity žalovaného, a dal tak jasný signál, jak bude 
podobné případy v budoucnu posuzovat. 
151 Srov. RATHOUSKÝ, Ondřej a Jana KOSTĚNCOVÁ.: Fikce uznání nároku a rozsudek pro uznání, aneb dva roky 
poté. Právní prostor [online]. 16.05.2019 [cit. 2021-03-26]. Dostupné z: 
https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/fikce-uznani-naroku-a-rozsudek-pro-uznani-aneb-dva-roky-
pote 
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záležitosti manželů v širším kontextu – upravit nejen poměry k dětem, ale i poměry majetkové, 

vyřešit vyživovací povinnost a bydlení.152 S přípravným jednáním má jiný soudní rok společnou 

nižší míru formálnosti, než nacházíme u klasického soudního jednání. Na druhou stranu s ním není 

spojen okamžik koncentrace, jelikož ta se ve zvláštních řízeních neuplatní zejména s ohledem na 

vyšetřovací zásadu zakotvenou v § 20 a § 21 z. ř. s. Nedostavení se k jinému soudnímu roku nemá 

kontumační následky, jak je tomu u přípravného jednání. 

Nižší formalita jiného soudního roku souvisí i s možným účastenstvím osoby, u které je zájem 

na zvýšené soudní ochraně. Jeho nařízení může cílit na situace, kdy bude v zájmu takové osoby 

provést jednání mimo prostory soudu, jiným způsobem nebo v nestandardní čas, což si lze 

představit například při jednání o statusových otázkách člověka nebo v otázce vyslovení 

přípustnosti držení v zařízení sociálních služeb či ve věcech péče soudu o nezletilé. 

2.7.2 Účel a podmínky přípravného jednání 

Základní účel přípravného jednání je jednoznačně vymezen v prvním odstavci § 114c o. s. ř. 

Předseda senátu nařídí přípravné jednání, jeví-li se jako pravděpodobné, že by ve věci (ani po 

případné výzvě podle § 114a odst. 2 písm. a) nebylo možné jednání připravit takovým způsobem, 

aby mohlo být rozhodnuto při jediném jednání, a to s výjimkou případů, u kterých se to jeví 

s ohledem na jejich okolnosti jako neúčelné. Institut přípravného jednání posiluje funkci a roli 

přípravy jednání tak, aby tato fáze skutečně sloužila k přípravě jednání a aby u následného 

soudního jednání mohlo být prováděno dokazování ke sporným skutečnostem, a nikoliv 

odstraňování vad podání, přezkum procesních podmínek nebo vyjasňování si s účastníky, co 

sporné je a co není.153 

Účelem je tak civilní řízení zrychlit a zefektivnit a posílit procesní odpovědnost účastníků 

řízení, případně jim také omezit možnost obstrukcí. Účelem naopak není vydání meritorního 

rozhodnutí, to ostatně ani vydáno být nesmí, ale jeho smyslem je pro vydání rozhodnutí ve věci 

samé „připravit půdu.“ 

 
152 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha III. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 
Komentáře (Wolters Kluwer ČR). s. 72. 
153 KRÁLÍK. M., VAŠÍČEK J. Komentář k § 114c. In LAVICKÝ, Petr. Civilní proces [online]. Praha: Wolters 
Kluwer, 2016 [cit. 2021-03-25]. Praktický komentář. Dostupné z: www.aspi.cz 
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2.7.3 Průběh přípravného jednání 

Prvním krok spočívá v nařízení přípravného jednání, a to usnesením, jiná forma nepřichází 

v úvahu.154 V usnesení soud musí stanovit datum, čas a místo konání přípravného jednání. S tím 

souvisí zákonný požadavek, že usnesení musí být doručeno žalobci a žalovanému minimálně 

dvacet dnů před konáním přípravného jednání. 

Usnesení musí soud doručit účastníkům řízení do vlastních rukou, náhradní doručení je 

vyloučeno, výjimkou, stejně jako u výzvy podle § 114b o. s. ř., je doručení do datové schránky 

prostřednictvím veřejné datové sítě. Judikatura také jasně zdůraznila, že předvoláni musí být i 

zástupci obou stran,155 a nemají být předvoláni jen zástupci, ale i účastníci samotní.156 Odepře-li 

adresát výzvy písemnost převzít, považuje se výzva za doručenou.157 

V souladu s §114c odst. 6 a 7 o. s. ř. musí předvolání rovněž obsahovat poučení o sankcích za 

případně nedostavení se k jednání. Co se dalších náležitostí týče, shoduje se odborná literatura 

převážně na tom, že usnesení by mělo obsahovat i další okolnosti týkající se přípravného jednání 

stanovené v odstavcích 1 – 7. Soud by tak měl účastníky poučit o tom, že skončením přípravného 

jednání nastává okamžik zákonné koncentrace a co to pro účastníky s ohledem na tvrzení nových 

skutečností a navrhování provádění důkazů znamená.158 Soud by měl i uvést, jaký bude průběh 

přípravného jednání, zda budou vyzváni k doplnění potřebných tvrzení a návrhů důkazů, případně 

bude-li po přípravném jednání rovnou následovat jednání ve věci samé.159 

Nedostavení se k přípravnému jednání bez omluvy z důležitých důvodů160 spojuje zákon 

s přísnými sankcemi a bylo-li účastníkům předvolání k přípravnému jednání řádně doručeno, je 

jejich přítomnost na něm zákonem striktně vyžadována. Tento institut je tedy dalším prostředkem 

v rukou soudu, jak se domoci toho, aby účastníci řízení plnili své procesní role aktivně: nedostaví-

li se žalobce (a ani jeho zástupce), soud řízení zastaví, nedostaví-li se strana žalovaná, má se za to, 

že žalobcův nárok uznává a soud vydá v souladu s § 114c odst. 6 a § 153a odst. 3 o. s. ř. 

„kontumační“ rozsudek pro uznání. Jestliže se k přípravnému jednání nedostaví ani jeden 

 
154 DRÁPAL, L. Komentář k § 114c. In: DRÁPAL, L., BUREŠ, J., DLOUHÁ, E., DOLEŽÍLEK, J., FIALA, R., 
HORÁČEK, R., KRÁLÍČKOVÁ, Z., KRBEK, P., KRČMÁŘ, Z., MAZANEC, M., NOVOTNÝ, Z., POLEDNE, P., 
PUTNA, M., SIMON, P., ŠEBEK, R., ŠTENGLOVÁ, I. Občanský soudní řád I, II. 1.vydání. Praha: Nakladatelství 
C. H. Beck, 2009. s. 798. 
155 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. NS 23 Cdo 1213/2012. 
156 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2013, č.j. 23 Cdo 1213/2013. 
157 Srov. § 50c o. s. ř. 
158 K tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2013, sp. zn. 31 Cdo 4616/2010. 
159 Srov. § 115 odst. 2 o. s. ř. 
160 Omluvitelným důvodem může účast na jiném jednání (k tomu srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 
8. 2010, č.j. Cmo 252/2010-58), pracovní cesta, nemoc nebo jiná zdravotní indispozice (k tomu srov. usnesení 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 28 Cdo 2736/2015). 
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z účastníků, soud řízení zastaví. Tato konstrukce vychází z přesvědčení, že primárně žalobce je 

tím, kdo má v řízení řádně pokračovat a aktivně k němu přistupovat.161 Soud může k přípravnému 

jednání předvolat i třetí osoby, jejichž přítomnost uzná jako potřebnou. 

Koná-li se přípravné jednání, je konkrétní postup do značné míry v rukou soudce, o jeho 

průběhu se sepisuje protokol.162 Přípravné jednání je také méně formální, než standardní ústní 

jednání – nemusí se konat v soudní síni ale například v kanceláři soudce, není předepsán formální 

oděv, účastníci nevypovídají ve stoje. Právě nižší formalita má přispět k usmíření a lepšímu 

„utřídění“ sporné a nesporné látky mezi účastníky. Teoreticky je možné, aby přípravné jednání 

vedl i asistent soudce, 163vyšší soudní úředník164 nebo justiční čekatel.165  

Zákon dává v § 114c odst. 3 demonstrativní výčet úkonů, které v jeho rámci můžou 

proběhnout.  Soud zkoumá procesní podmínky hned po zahájení řízení (při přezkumu žaloby). U 

některých podmínek však nemusí být na první pohled z žaloby jasné, zda jsou splněny, či nikoliv. 

Soudce pak může postupovat písemnou formou a účastníky vyzvat k vyjádření, nebo může k jejich 

objasnění přistoupit právě při přípravném jednání.  

Zvláštní důraz by měl být při nařizování přípravného jednání i při jeho konání na to, pokusit 

se vyřešit daný spor smírně. Vychází se z předpokladu, že neformální povaha přípravného jednání, 

daná také jeho ústností a neveřejností přispívají k větší šanci na bezkonfliktní vyjasnění 

rozhodných skutečností a případné smírné vyřešení sporných otázek. Pro schválení smíru soudem 

platní obecná pravidla stanovená v § 99 o. s. ř. Smírným řešením za jistých situací jistě bude i to, 

že žalobce svou žalobu vezme zpět, nebo naopak žalovaný proti němu uplatňovaný nárok uzná. 

Soudce by si měl s účastníky „z očí do očí“ vyjasnit, jaká jsou skutková tvrzení účastníků, jaká 

práva a povinnosti považují za sporná a nesporná, jakými důkazy disponují nebo jaké důkazy 

navrhují provést na podporu svých tvrzení. V návaznosti na to by měl soudce účastníky upozornit 

na platnou právní úpravu a příslušnou judikaturu Nejvyššího soudu. Vyjde-li při přípravném 

jednání najevo, že je pro postup ve věci potřebné, aby některý z účastníků doplnil svá skutková 

tvrzení nebo důkazní návrhy, postupuje soud podle § 118a o. s. ř. – účastníka vyzve, aby svá 

tvrzení a důkazní návrhy doplnil. Postup podle § 118a o. s. ř., který jinak zákon předpokládá až 

 
161 Srov. SVOBODA, Karel. Řízení v prvním stupni: civilní proces z pohledu účastníka. V Praze: C.H. Beck, 2019. 
Praktická knihovna (C.H. Beck). s. 358. 
162 Srov. § 40 odst. 2 o. s. ř. 
163 Srov. § 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů. 
164 Srov. § 11 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o 
změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
165 Viz § 6a vyhlášky ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb. ze dne 23. 12. 1991, o jednacím řádu pro okresní 
a krajské soudy. 
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pro ústní jednání, se uplatní už při přípravném jednání. Velkou roli hraje v tomto smyslu poučovací 

povinnost soudu, jelikož ustanovení § 118a o. s. ř. je založeno právě na ní a nelze vůči účastníkům 

vyvozovat následky spojené s neunesením důkazního břemene a břemene tvrzení, jestliže o těchto 

následcích nebyli řádně poučeni.166 

Možnosti soudu, co se týče procesních nástrojů v rámci přípravného jednání, tím vyčerpány 

rozhodně nejsou, soud může dále stranám navrhnout (dokonce nařídit) setkání s mediátorem. 

Dojde-li k tomu, je řízení přerušeno,167 a nenastávají tak účinky koncentrace řízení. 

 
166 BUREŠ, Jaroslav. § 114c [Přípravné jednání]. In: In: DRÁPAL, L., BUREŠ, J., DLOUHÁ, E., DOLEŽÍLEK, J., 
FIALA, R., HORÁČEK, R., KRÁLÍČKOVÁ, Z., KRBEK, P., KRČMÁŘ, Z., MAZANEC, M., NOVOTNÝ, Z., 
POLEDNE, P., PUTNA, M., SIMON, P., ŠEBEK, R., ŠTENGLOVÁ, I. Občanský soudní řád I, II. 1.vydání. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 798. 
167 Viz § 100 odst. 2 o. s. ř. 
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3 Příprava jednání de lege ferenda – úvaha nad budoucí úpravou 

První část této diplomové práce ukázala, jak se s přípravou jednání vypořádaly dřívější civilně 

procesní kodexy, druhá pak detailněji popsala platnou právní úpravu. Třetí část se zaměří na určení 

nedostatků současné úpravy, v návaznosti na to zhodnotí věcný záměr civilního řádu soudního a 

v závěru se pokusím navrhnout řešení vlastní. 

3.1 Zhodnocení nedostatků účinné právní úpravy 

Ze samotného věcného návrhu civilního řádu soudního i z často vyhraněných projevů na 

odborných fórech konaných právě za účelem vyvolání diskuze o současné i plánované podobě 

procesního kodexu168 vyplývají dva hlavní. Krom obecné shody na nepřehlednosti a roztříštěnosti 

právní úpravy se jako nejproblematičtější jeví přísně nastavená pravidla zákonné koncentrace a 

fikce uznání nároku v § 114b odst. 5 a § 114c odst. 6 o. s. ř.169 

Mezi problémy české civilně procesní úpravy ale patří bezesporu i délka řízení a časté 

odročování jednání. V roce 2019 byla průměrná délka civilního nerozkazního řízení v prvním 

stupni 263 dnů.170 Přestože má tato hodnota v posledních letech klesající tendenci a v rámci zemí 

Evropské nám v témže roce patřila České republice solidní sedmá příčka,171 odborná veřejnost se 

shoduje, že zejména v nekomplikovaných případech trvají řízení bezdůvodně dlouho.  

V celkové délce soudního řízení hraje příprava jednání zásadní roli. Vždyť právě zásada 

jediného jednání předpokládá, že zejména ve sporech, které nejsou bůhvíjak složité povahy, může 

řízení trvat adekvátní dobu, jen když jednání nebude zbytečně odročováno. Jak bylo zmíněno výše, 

o. s. ř. poskytuje v tomto ohledu mimo jiné dva specifické instituty, které spolu s koncentračními 

účinky mají zajistit, aby řízení proběhlo rychle a mohlo být rozhodnuto při jediném jednání. 

3.1.1 Průzkum K nařizování přípravného jednání podle § 114c o. s. ř. 

Aspekty kvalifikované výzvy byly rozebrány v předchozí části práce, jak je ale v praxi 

využíván institut přípravného jednání? V rámci vypracování této práce byl zaslán dotaz předsedům 

pražských obvodních soudů, zda by laskavě nezjistili od všech soudců daných soudů, jestli institut 

přípravného jednání využívají. 

 
168 Viz kapitolu 3.2 práce. 
169 Zhodnocení těchto procesní aspektů je obsaženo v části druhé práce a v kapitolách 3.2 a 3.3 práce. 
170 Medián, který není ovlivněn extrémními případy, a má tak lepší vypovídací hodnotu , byl na 170 dnech. 
171 České soudnictví 2019: Výroční statistická zpráva, dostupná na: 
https://justice.cz/documents/12681/719244/Ceske_soudnictvi_2019_vyrocni_stat_zprava.pdf/28174b8b-c421-440b-
9a17-1f48cfc50efc 
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U výsledků ankety, které jsou shrnuty níže, je třeba vzít v potaz, že ankety se nezúčastnili 

všichni soudci daných soudů. Výsledky dle názoru autora dobře ilustrují, že nařizování 

přípravného jednání rozhodně není „pravidlem“, jak by se mohlo z dikce zákona zdát, a poskytují 

kvalitní vhled do soudní praxe. 

 

Obvodní soud pro Prahu 1 

Celkový počet soudců civilní agendy:172 29 Počet soudců nařizujících přípravné jednání: 5 

Z průzkumu uskutečněného mezi civilními soudci Obvodního soudu pro Prahu 1 vyplývá, že 

přípravné jednání provádí pět soudců (konkrétně JUDr. Hana Marsová, Mgr. Helena Gregorová, 

Mgr. Petr Novák, Mgr. Kateřina Tluchořová, JUDr. Martina Tvrdíková). Dle jejich výpovědi se 

tak ale děje v zásadě výjimečně, a to za účelem objasnění splnění procesních podmínek, sdělení 

předběžného právního názoru soudu účastníkům a udělení poučení ve smyslu ust. § 118a odst. 

1 a 3 o. s. ř. Přípravné jednání nařizují soudci v řízeních, v nichž nejsou splněny podmínky pro 

výzvu ve smyslu ust. § 114b o. s. ř. a současně jsou zde důvodné pochybnosti o splnění 

procesních podmínek, existence obtížnějších procesních otázek, k jejíchž vyjasnění se jeví 

rychlejším a spolehlivějším prostředkem přípravné jednání skýtající možnost bezprostřední 

součinnosti účastníků, dále pluralita nedostatečných skutkových tvrzení či důkazních návrhů 

nebo se takový postup jeví vhodnější z hlediska pokusu o smírné vyřešení sporu v kontextu se 

sděleným předběžným právním názorem soudu. Naprostá většina soudců zdejšího soudu však 

preferuje přípravu jednání v nejvyšší možné míře prostřednictvím písemných výzev ve smyslu 

ust. § 114a odst.2 písm. a) o.s.ř. a poté přistoupí přímo k nařízení ve věci samé. 

 

Obvodní soud pro Prahu 2 

Celkový počet soudců civilní agendy: 23  Počet soudců nařizujících přípravné jednání: 1 

K provádění přípravného jednání se přihlásila jediná soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 

(JUDr. Šárka Henzlová), dle svého sdělení přípravné jednání provádí v případě, kdy (by) výzva 

směřující k odstranění vad žaloby nebyla účinná (§ 79 odst.1, 2 o. s. ř.). Někdy soudkyně provádí 

přípravné jednání i po vyjádření žalovaného, kdy zjistí, že je potřeba, aby žalobce doplnil tvrzení 

a písemná výzva (by) nebyla účinná, případně v situaci, kdy žaloba je zčásti neprojednatelná a 

zčásti chybí skutková tvrzení, přičemž vždy pak výsledkem nařízených přípravných jednání 

bylo nařízení samotného jednání ústního. Všichni další civilní soudci reagující na předmětný 

 
172 Pro účely této ankety se civilní agendou myslí i agenda obchodní, byť jsou často v rámci organizace některých 
soudů tyto úseky odděleny. 
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dotaz sdělili, že přípravné jednání neprovádí. Důvody, pro které tak postupují, lze obecně 

shrnout tak, že efekt, který jim přípravné jednání přineslo, nevyvážila administrativní náročnost 

přípravy tohoto jednání (předvolání usnesením, doručení bez možnosti fikce). Účastníci podle 

nich pak stejně požadovali lhůtu pro doplnění tvrzení a návrhů důkazů před koncentrací řízení. 

Stejného výsledku lze podle nich dosáhnout, jsou-li příslušné výzvy a poučení dány na prvním 

jednání ve věci, pročež soudci postupují tímto způsobem a přípravná jednání neprovádí.   

 

Obvodní soud pro Prahu 3 

Celkový počet soudců civilní agendy: 14 Počet soudců nařizujících přípravné jednání: 2 

Dvě soudkyně sdělily, že institut přípravného řízení využívají, byť počet případů je minimální 

(JUDr. Zuzana Hanáková, LL.M., a JUDr. Jana Spanilá). Odpověď JUDr. Zuzany Hanákové, 

LL.M., cituji: „V roce 2020 jsem provedla jedno přípravné jednání, ve složitém sporu ze 

smlouvy o dílo, který díky přípravnému jednání skončil následným smírem. Díky této 

zkušenosti hodlám nadále přípravné jednání více využívat, momentálně mám nařízeno další 

jedno přípravné jednání ve sporu o vypořádání SJM.“ Z odpovědí ostatních soudců vyplynulo, 

že institut přípravy jednání dle § 114c o. s. ř. v současné době nevyužívají, neboť se jim 

neosvědčil. Důvodem je vesměs to, že stejného účelu, jakého může být dosaženo postupem dle 

§ 114c o. s. ř., lze dosáhnout prostřednictvím písemných výzev účastníkům dle § 114a odst. 2 

písm. a) a § 114b o. s. ř. a následně pak při jednání ve věci samé podle § 115 o. s. ř. Na rozdíl 

od přípravného jednání přitom takový postup není komplikován specifickými procesními 

pravidly a je možno případně provádět dokazování, což vede k urychlení řízení. Mezi zmíněná 

procesní pravidla patří též doručování předvolání k přípravnému jednání. Za situace, kdy 

předvolání musí doručeno do vlastních rukou a u osob nevyužívajících datovou schránku je 

náhradní doručení vyloučeno, je zbytečné takový postup riskovat. 

 

Obvodní soud pro Prahu 4 

Celkový počet soudců civilní agendy: 34 Počet soudců nařizujících přípravné jednání: 0 

Drtivá většina soudců nevyužívá možnosti nařízení přípravného jednání s tím, že se jim spíše 

osvědčuje postup, kdy řízení „koncentrují“ při prvním jednání podle § 118b o. s. ř. Ještě před 

zahájením jednání sdělí účastníkům předběžný právní názor a pokusí se o smír dle § 100 odst.1 

o. s. ř. Na rozdíl od této většiny soudců využívá přípravného jednání a má s ním dobré zkušenosti 

Mgr. Pavel Pražák, který vyzdvihuje zejména to, že na přípravné jednání jsou povinni se dostavit 

nejen zástupci účastníků, ale i sami účastníci, což velice usnadňuje možnost smírného řešení 
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věci. S ohledem na koncentraci řízení lze připravit následné jednání tak, aby bylo možno provést 

veškeré důkazy a věc skončit na jednom jednání, přičemž uzavírá, že s výsledky je spokojen. 

 

Obvodní soud pro Prahu 5 

Celkový počet soudců civilní agendy: 25 Počet soudců nařizujících přípravné jednání: 0 

Nikdo ze soudců civilní agendy neuvedl, že by přípravná jednání prováděli. Jako důvody uvedli, 

že přípravné jednání řízení pouze prodlužuje. S nařízením samotným mohou využít i institutu 

rozsudku pro zmeškání či pro uznání, už při prvním jednání mohou zjistit, zda je věc zralá na 

dohodu obou stran, případně ihned provádět důkazy a rozhodnout. Předsedkyně soudu (Mgr. 

Andrea Lomozová) upozornila na složité doručování – náhradní doručení je vyloučeno. Dále 

poukázala na dobu k přípravě na přípravné jednání (minimálně 30 dnů), přičemž bez 

přípravného jednání lze účastníky předvolat i jen 10 dnů předem a s možností náhradního 

doručení. Připojila se dále k názoru, že je lepší ihned po vyjasnění sporných skutečností 

přistoupit k dokazování. Strany nejsou schopny veškerá potřebná tvrzení při přípravném jednání 

uvést, argumentace (včetně podrobného popisu skutkového stavu) je napadá až v souvislosti 

s dokazováním. 

 

Obvodní soud pro Prahu 6 

Celkový počet soudců civilní agendy: 18 Počet soudců nařizujících přípravné jednání: 1 

Z odpovědí soudců vyplynulo, že přípravné jednání na Obvodním soudě pro Prahu 6 příliš není, 

soudci jej považují za „neefektivní, zbytečné“. Jedna soudkyně se vyjádřila tak, že přípravné 

jednání provádí v jednotkách za rok, a to pouze v případě, že se jedná o skutkově složitou věc, 

zejména ve sporech mezi korporacemi, mezi korporacemi a státem, o náhrady škod a vypořádání 

spoluvlastnictví. Místopředsedkyně soudu (JUDr. Kateřina Melková) uvedla, že rovněž 

přípravné jednání nevyužívá, předvolává rovnou k prvnímu jednání, před zahájením jednání ve 

věci samé věc s účastníky probere a případně vyzve, co je třeba dotvrdit a doložit, podle 

stanoviska účastníků buď jednání odročí či zahájí. Obdobně postupují i další ze soudců daného 

soudu, kteří poskytli součinnost. 

 

Obvodní soud pro Prahu 7 

Celkový počet soudců civilní agendy: 10 Počet soudců nařizujících přípravné jednání: 5 

Někteří soudci Obvodního soudu pro Prahu 7 přípravná jednání provádějí, někteří nikoliv. JUDr. 

Iva Kaňáková jej nařizuje u sporů o vypořádání SJM a u sporů, jejichž předmětem je spor ze 
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složitější smlouvy o dílo – u přípravného jednání probere s účastníky věc obecně a následně bod 

po bodu. U sporů z vypořádání SJM se zpravidla podaří dosáhnout toho, aby byly některé 

položky označeny jako nesporné, například vybavení domácnosti, movité věci, u některých 

položek proběhne shoda na ceně nebo na způsobu vypořádání. Obdobně postupuje v případě 

složitějších či rozsáhlejších smluv o dílo, ohledně kterých účastníci vedou spor. S přípravnými 

jednáními u těchto typů sporů má zkušenosti velmi dobré. U běžných věcí přípravná jednání 

neprovádí. Mgr. Jan Kobera má rovněž velmi dobré zkušenosti u sporů z vypořádání SJM, u 

ostatních věcí přípravné jednání neprovádí, neboť to věc jen komplikuje. U sporů ze smluv od 

dílo uplatňuje postup podle § 114c i Mgr. Pavel Punčochář. Přípravná jednání provádí spíše 

výjimečně Mgr. Jan Čvančara (jednou až dvakrát za rok), a to u složitých věcí. 

 

 

Obvodní soud pro Prahu 8 

Celkový počet soudců civilní agendy: 20 Počet soudců nařizujících přípravné jednání: 0+ 

Všichni soudci, kteří se vyjádřili, uvedli, že tento institut prakticky nevyužívají. Považují ho za 

zbytečný, pro přípravu jednání využívají prosté a kvalifikované výzvy, resp. poučení při prvním 

jednání ve věci dle §118a a 118b odst. 1 věta druhá o. s. ř. Jedná se dle jejich názoru o účelnější 

postup.   

 

Obvodní soud pro Prahu 9 

Celkový počet soudců civilní agendy: 24 Počet soudců nařizujících přípravné jednání: 0+ 

Institut přípravného jednání podle ustanovení § 114c o.s.ř. nevyužívají žádní soudci, kteří se 

k výzvě vyjádřili. Důvodem je nutnost předvolat na přípravné jednání jak účastníka, tak jeho 

zástupce, složitost při doručování bez možnosti náhradního doručení, nemožnost předchozího 

využití výzvy podle ustanovení § 114b o. s. ř. a konečně nepraktičnost uvedeného institutu. 

 

Obvodní soud pro Prahu 10 

Celkový počet soudců civilní agendy: 26 Počet soudců nařizujících přípravné jednání: 7+ 

Většina soudců sdělila, že institut přípravného jednání nepoužívají vůbec či zcela výjimečně; 

jako důvod je uváděno zejména časové hledisko, kdy pro běžný civilní senát se takový postup 

nejeví jako účelný a rychlý, spíše řízení v konečném důsledku prodlužuje. Obdobného efektu 

s rychlejším postupem ve věci lze dosáhnout písemným poučením podle § 118a odst.1 a 3 o. s. 
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ř. s následným zopakováním poučení při jednání bez stanovení lhůty pro doplnění tvrzení či 

důkazů (či stanovení lhůty minimální). 

Tři soudci civilní agendy, JUDr. Helena Kolbabová, Mgr. Blanka Ježková a JUDr. Petra 

Vlčková sdělili, že přípravná jednání nařizují zejména ve sporech o vypořádání SJM či 

podílového spoluvlastnictví, kde vede k vyjasnění požadavků stran a vymezení sporných 

skutečností. V takových případech často přípravné jednání přispěje k smírnému vyřešení sporu. 

V ostatních sporech však tohoto institutu také nevyužívají zejména pro přílišnou formálnost 

postupu.  

 

Městský soud v Praze 

Do ankety se z vlastní iniciativy zapojily i čtyři soudkyně Městského soudu v Praze, které 

přípravná jednání nařizují. JUDr. Jaroslava Pokorná, předsedkyně Městského soudu v Praze, 

shrnula, že má s přípravným jednáním u složitějších případů dobré zkušenosti, má-li soudce 

jeho průběh dobře připravený. Mgr. Lenka Marynková, JUDr. Eliška Galiazzo a JUDr. Andrea 

Borovičková, Ph.D. rovněž nařizovaly přípravné jednání ve složitějších věcech, nejčastěji u 

sporů ze smluv o dílo a z vypořádání společného jmění manželů, kde se jim tento institut 

osvědčil. 

 

Soudců, kteří přípravné jednání pravidelně nařizují, byl položen dotaz, jestli by mohli shrnout, 

v jakých typech řízení jej nařizují a v čem vidí jeho hlavní výhody. Odpovědi jsem shrnul 

v následujících dvou podkapitolách. 

3.1.2 Druhy řízení a situace, za kterých soudci přípravné jednání soudci nařizují 

− Soudci přípravné jednání nařizují ve chvíli, kdy žalobce nebyl schopen navzdory 

několika výzvám doplnit žalobu tak, aby obsahovala všechna skutková tvrzení potřebná 

pro rozhodnutí ve věci a je zřejmé, že probrání věci osobně povede ke kýženému 

výsledku. Jde tak v daném případě o nástroj, jak přimět žalobce ke splnění svých 

procesních povinností, jelikož vůči žalovanému lze podobného účinku dosáhnout 

vydáním kvalifikované výzvy. 

− Někteří soudci uvedli, že přípravné jednání nařídili, když v řízení dosud nebylo vydáno 

usnesení podle 114b o. s. ř. a bylo zřejmé, že budou velmi pravděpodobně splněny 

předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání. Byly tím myšleny situace, kdy se 

žalobcův nárok zdál nesporný a soudu bylo z jeho činnosti známo, že žalovaný je 
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právnickou osobou, která v jiných řízeních „kverulovala“ tím způsobem, že se ke 

kvalifikované výzvě vyjádřila pouze do té míry, aby zabránila vydání rozsudku pro 

uznání a v řízení jinými způsoby obstruovala. 

− Přípravné jednání je vhodné v praxi nařídit u složitějších sporů, kde není z písemných 

vyjádření účastníků zřejmé, jaké aspekty považují za sporné a jaké ne, ale zároveň jsou 

obě strany aktivní. Právě jeho nižší míra formality nahrává tomu, aby se tyto nejasnosti 

vyřešily. Příkladem sporů, kde se tak přípravné jednání uplatní, jsou spory ze smluv o 

dílo, z úvěrů, z vypořádání společného jmění manželů nebo složitější obchodněprávní 

spory například v oblasti mezinárodního bankovnictví. Zvlášť u sporů z vypořádání 

společného jmění manželů několik soudců docenilo možnost neformálně sepsat 

všechny položky, roztřídit je s bývalými manželi na spornou a nespornou množinu, což 

písemnou komunikací s nimi nebylo zpravidla možné. U sporného jmění pak soudce 

vyzval účastníky, aby v dodatečné lhůtě doplnili tvrzení a důkazní návrhy na podporu 

svých argumentů. 

− Nařizováno je přípravné jednání často i za situace, jeví-li se soudci, že je nadějné 

„odklizení“ sporu jiným způsobem než vydáním rozsudku při ústním jednání, tedy 

nejčastěji zpětvzetím žaloby žalobcem, uzavřením smíru mezi účastníky nebo uznáním 

nároku žalovaným. 

 

3.1.3 Výhody přípravného jednání 

− U přípravného jednání může soud vyžadovat účast jak zástupců účastníků, tak i 

účastníků samých, což výrazně zvyšuje šanci na smírné vyřešení sporu. 

− Účinek koncentrace řízení, který je s jeho konáním spojen, výrazně usnadňuje 

provádění všech důkazů při ústním jednání, a je tak spíše výjimkou, že by se jednání, 

kterému by předcházela příprava podle §114c o. s. ř., odročovalo. Někteří ze soudců 

uvedli, že do předvolání k přípravnému jednání uváděli výslovně body žaloby, které 

zamýšlí s účastníky probrat a jaké listinné důkazy mají za tím účelem účastníci 

k přípravnému jednání přinést. 

− Mezi advokáty není takový postup považován za běžný, a ti na něj proto bývají 

(paradoxně) lépe připraveni než na jednání samotné. A i „notoricky laxní“ advokáty 

lze při přípravném jednání namotivovat k žádoucí procesní spolupráci. 
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− Dojde-li v řízení zpětvzetí žaloby už při přípravném jednání, a nikoliv až při samotném 

jednání, vrátí soud žalobci část soudního poplatku.173 

Z reakcí soudců je ale rovněž evidentní, že mnoho z nich považuje nařizování přípravného 

jednání za neefektivní a zbytečné a jsou přesvědčeni, že jsou schopni jednání připravit stejně 

kvalitně i „od stolu“. Tito soudci za nedostatky přípravného jednání označili zvýšené nároky na 

doručování a nemožnost provádění dokazování. 

Jak tedy vyplývá z výše uvedeného, už současná úprav do jisté míry přichází s řešením, jak 

posílit význam zásady jediného jednání, a v důsledku tak i zrychlit celé řízení, a tím je právě 

institut přípravného jednání. Tento bohužel nevyužívaný procesní nástroj může soudcům i stranám 

pomoci dosáhnout smírného řešení nebo alespoň celou záležitost přiblížit konečnému rozhodnutí. 

3.2 Analýza věcného záměru civilního řádu soudního 

V odborných kruzích se o nové podobě procesního kodexu vedou mnohaleté spory. Jedním 

z hlavních dilemat je, zda se by měl v budoucnu formovat civilní proces v duchu tzv. koncepce 

liberální či sociální. 

Koncepce liberální přisuzuje aktivní roli stranám sporu, přičemž soud je spíše pasivním 

aktérem. Strany sporu můžou v duchu dispoziční zásady nakládat nejen se svými subjektivními 

právy, ale velký vliv mají i na způsob zjišťování skutkového stavu věci. Soud nepostupuje sám od 

sebe z úřední povinnosti, jeho činnost je podmíněna návrhy a úkony účastníků a význam zjištění 

skutečného stavu věci ustupuje zájmu stran o prosazení soukromého subjektivního práva.174 

Sociální koncepce naopak posiluje roli soudu, který řízení vede, aby byl objasněn skutkový stav, 

a preferuje tak rozhodnutí ve věci, které je založené na pravdivém zjištění všech rozhodných 

skutkových okolností.175 

Je v tomto ohledu nepochybné, že liberální koncepce, spojená spíše se zásadou formální 

pravdy, má tu výhodu, že má lepší předpoklady pro zrychlení civilního řízení. Na druhou stranu 

koncepce sociální se zdá být spravedlivější vůči účastníkům, kteří jsou ve slabším procesním 

postavení, a se rovněž snaží více prosazovat pravdu materiální. Debata o tom, jakou cestou by se 

měla česká procesuralistika v budoucnu ubírat je z pohledu úpravy přípravy jednání naprosto 

 
173 § 10 odst. 3 s. p. 
174 MACUR, Josef. Základní teoretické otázky legislativní koncepce civilního procesu. Bulletin advokacie, 1998, č. 9, 
str. 7-8. 
175 MACUR, Josef. Základní teoretické otázky legislativní koncepce civilního procesu. Bulletin advokacie, 1998, č. 9, 
str. 9-10. 
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zásadní. Je to právě tato fáze procesu, jejíž podobu určují zmíněné koncepce podstatným 

způsobem. 

Zbývá v tomto ohledu dodat, že novelizace o. s. ř. z let 2000 a 2009 daly zakomponováním 

kvalifikované výzvy a koncentračních pravidel českému civilnímu procesu výrazně liberálnější 

charakter, než do té doby měl. Právě koncentrace řízení a institut kvalifikované výzvy jsou 

hlavními body sváru, co se podoby nového kodexu týče. Jak ukazuji níže, věcný záměr civilního 

řádu soudního je oproti dnešní platné úpravě výrazněji ovlivněn sociální koncepcí a je inspirován 

zejména německou procesní úpravou. 

Většina odborné veřejnosti se shodne na potřebě nové úpravy, zejména z toho důvodu, že 

současná úprava je mnohokrát novelizovaná, a tak velmi nepřehledná. V dubnu 2016 pověřil 

tehdejší ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. vypracováním návrhu nového 

procesního kodexu pětičlennou odbornou pracovní komisi ve složení doc. JUDr. Petr Lavický, 

Ph.D., prof. JUDr. Alena Winterová, CSc., JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M., JUDr. Zdeněk 

Pulkrábek, Ph.D., a JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. 

V listopadu 2017 byl na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti zveřejněn návrh 

věcného záměru civilního řádu soudního, který by měl v budoucnu nahradit současný občanský 

soudní řád, s tím cílem, aby se nad ním následně rozproudila odborná i laická diskuze.176  

V průběhu roku 2018 se uskutečnila řada diskusních fór, a to na právnických fakultách v Praze a 

Brně, pod záštitou veřejného ochránce práv a na Ministerstvu spravedlnosti. V listopadu 2018 se 

za podpory Nejvyššího soudu ČR uskutečnila konference zabývající se věcným záměrem c. ř. s. 

z pohledu praxe. Obecně se dá konstatovat, že se na věcný záměr z odborných řad snesla spíše 

kritika než chvála.177 

 

Příprava ústního jednání je ve věcném záměru CŘS upravena v bodech 108 až 129. První 

významnější rozdíl můžeme spatřit už v momentu podání žaloby. Věcný záměr totiž na rozdíl od 

platné úpravy rozlišuje mezi okamžikem zahájení řízení, tedy momentem, kdy je k soudu podána 

žaloba a kdy se staví promlčecí lhůty, a okamžikem zahájení sporu, který je spojen s doručením 

žaloby žalovanému.178 Až tímto momentem se žalovaný stává subjektem civilněprocesního 

 
176 LAVICKÝ, Petr, WINTEROVÁ, Alena, DOBROVOLNÁ, Eva, DVOŘÁK, Bohumil, PULKRÁBEK, Zdeněk. 
Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Právní rozhledy, 2019, č. 5, s. 153-159. 
177 Kritizován byl například záměr udělat z dovolání řádný opravný prostředek, absence úpravy vykonávacího nebo 
insolvenčního řízení, někteří kritizovali fakt, že zůstane striktně oddělena úprava sporného a nesporného řízení.  
178 Autoři věcného záměru obhajují tuto změnu argumentem, že platná úprava popírá zásadu kontradiktornosti, když 
vyhází ze starší zásady kooptace, která spočívá v přesvědčení, že v občanském soudním řízení jde o bezkonfliktní 
spolupráci procesních stran. Přestože je tato zásada dnes již překonaná ve prospěch modernější zásady 
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vztahu, teprve tehdy může vzniknout překážka zahájeného sporu a další procesní i hmotněprávní 

účinky.179 

Následně je postup soudu a účastníků rozdělen do dvou fází, první „počáteční fáze“ řízení 

slouží k odstranění vad žaloby, zkoumání procesních podmínek a řešení poplatkových a 

souvisejících otázek.180 Projde-li žaloba tímto „testem“, doručí se žalovanému s výzvou k 

vyjádření181 a následuje tzv. přípravný rok.182 

Autoři dle svého tvrzení dál vycházejí z premisy, že na přípravu jednání je třeba dát v zákonné 

úpravě důraz, protože jen s kvalitně připraveným jednáním může dojít k rychlému a důkladnému 

projednání věci. Podle názoru autorů byla role přípravného jednání potlačena Občanským soudním 

řádem z roku 1950, jehož následky si bohužel nese české soudnictví dodnes, když řádná příprava 

jednání je spíše výjimkou a první jednání ve věci bývá často jen „zahřívacím kolem.“183 Zároveň 

je ale upozorněno na fakt, že zákonodárce, který se snažil posílit význam přípravy jednání 

novelami o. s. ř. z let 2000 a 2009, naopak její význam přecenil. Hlavní problém spatřuje pracovní 

skupina v institutu kvalifikované výzvy podle § 114b o. s. ř., která paradoxně často zabraňuje 

účastníkům řízení dostatečně rozvinout a kterou dokonce považují za protiústavní, a to přes fakt, 

že daná úprava testem ústavnosti u Ústavního soudu prošla. 

Věcný záměr tak institut kvalifikované výzvy opouští a přichází s jinou koncepcí, jak 

sankcionovat přílišnou procesní pasivitu žalovaného. Výzva podle bodu 113 věcného záměru je 

totiž v jistém ohledu kombinací výzvy prosté a výzvy kvalifikované. Soud v ní musí dát 

žalovanému lhůtu pro vyjádření se k žalobě ne kratší než třicet dnů. Nevyjádří-li se žalovaný včas, 

rozhodne soud na návrh žalobce rozsudkem pro zmeškání, přičemž tvrzení žalobce se považují za 

pravdivá, jestliže nejsou v rozporu s obsahem spisu.184 Na rozdíl od kvalifikované výzvy ale není 

žalovaný povinen uvádět na svou obranu skutková tvrzení a navrhovat důkazy. Stačí mu 

poskytnout soudu jakoukoliv reakci, ve které žalobcův nárok neuznává, a podmínky pro vydání 

rozsudku pro zmeškání nejsou splněny.   

Obdobou pro přípravné jednání je přípravný rok upravený v bodech 125 a následujících 

věcného záměru. Stejně jako u platné úpravy počítá věcný záměr s rokem, který je méně formální 

 
kontradiktornosti, úprava stále bagatelizuje roli žalovaného, když spojuje zahájení řízení právě už s momentem, kdy 
žalobce učiní první procesní úkon vůči soudu (viz bod 115 Věcného záměru civilního řádu soudního. In crs.justice.cz 
[online]. Dostupné z: https://crs.justice.cz). 
179 WINTEROVÁ, Alena, DOBROVOLNÁ, Eva, DVOŘÁK, Bohumil, PULKRÁBEK, Zdeněk, LAVICKÝ, Petr. 
Věcný záměr civilního řádu soudního. Právní rozhledy, 2017, č. 23-24, s. 801-810. 
180 Viz bod 122 Věcného záměru civilního řádu soudního. In crs.justice.cz [online]. Dostupné z: https://crs.justice.cz. 
181 Viz bod 133, tamtéž. 
182 Viz bod 126, tamtéž. 
183 Viz oddíl 2 (přípravný rok), tamtéž. 
184 Viz bod 255, tamtéž. 
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a neveřejný, a není tak součástí ústního jednání. Přesto ale návrh nevylučuje, aby na sebe přípravný 

rok a jednání plynule navazovaly. Hlavním účelem je i nadále přezkoumání, zda jsou splněny 

procesní podmínky, a vyjasnění za účasti stran, jaké záležitosti jsou sporné a jaké nikoliv. 

Přípravný rok by měl poskytnout příležitost k pokusu o smír a k doplnění rozhodných tvrzení a 

důkazních návrhů, a nedojde-li k uzavření smíru, tak k projednání a naplánovaní dalšího průběhu 

řízení. 

Ani zmeškání přípravného roku věcný záměr nespojuje s fikcí uznání nároku ale 

s rozhodnutím rozsudkem pro zmeškání, navrhne-li to protistrana.185 Dochází zde k poměrně 

zásadní změně, jelikož se posiluje postavení žalovaného. Platná úprava při zmeškání přípravného 

jednání žalobcem předpokládá zastavení řízení (jakási fikce zpětvzetí žaloby), přičemž soud nemá 

možnost v takovém případě rozhodnout rozsudkem pro zmeškání. Jak je vidět z dikce příslušného 

ustanovení věcného záměru, následky nedostavení se k přípravnému roku stranou sporu jsou stejné 

pro žalobce i žalovaného.   

Tato záměna fikce uznání za kontumační následky by měla dalekosáhlé důsledky, i co se 

řádného opravného prostředku týče. Věcný záměr totiž v ustanoveních upravujících odvolání186 

nespecifikuje, jaký druh rozsudku lze řádným opravným prostředkem napadnout. Jinými slovy, 

věcný záměr neobsahuje ustanovení jako má o. s. ř.,187 které by limitovalo odvolací důvody proti 

rozsudkům pro zmeškání a pro uznání. 

Soud nemusí výjimečně v jednoduchých věcech vyzvat žalovaného k vyjádření ani nemusí 

nařizovat přípravný rok. Hlava III věcného záměru dále upravuje řízení v tzv. nepatrných 

(bagatelních) věcech.188 Jde o speciální úpravu, která se uplatní v řízení o žalobách, kde žádaná 

částka nepřesáhne určitou hodnotu.189 Leitmotivem tohoto režimu je požadavek, aby soud věc 

projednal a rozhodl v ní co nejrychleji a co s nejnižšími náklady. Návrh úpravy reflektuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady,190 kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. V 

odstavci 7 preambule tohoto nařízení je vyzdvihováno zavadění speciálních zjednodušených 

režimů občanskoprávních řízení pro drobné nároky ve členských státech EU, neboť „náklady, 

 
185 Viz bod 256 Věcného záměru civilního řádu soudního. In crs.justice.cz [online]. Dostupné z: https://crs.justice.cz. 
186 Viz bod 305 a násl., tamtéž. 
187 § 205b o. s. ř. 
188 Viz body 300–304 Věcného záměru civilního řádu soudního. In crs.justice.cz [online]. Dostupné z: 
https://crs.justice.cz. 
189 Výši této částky autoři nespecifikovali, jelikož jde dle jejich názoru o politického uvážení a toto rozhodnutí by měl 
udělat zákonodárce.   
190 Návrh úpravy reflektuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. 7. 2007, kterým se 
zavádí evropské řízení o drobných nárocích. V odstavci 7 preambule tohoto nařízení je vyzdvihováno zavadění 
speciálních zjednodušených režimů občanskoprávních řízení pro drobné nároky, neboť „náklady, časová náročnost 
a další obtíže související se soudním řízením nejsou vždy úměrné hodnotě nároku.“ 
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časová náročnost a další obtíže související se soudním řízením nejsou vždy úměrné hodnotě 

nároku.“  

Autoři ale upozorňují, že tento druh řízení by při zdůraznění procesní ekonomie neměl být na 

úkor ostatním principům spravedlivého procesu a skutkový stav by neměl být soudem objasňován 

laxně. V rámci tohoto druhu řízení by šlo využít tzv. formulářových žalob. Co je ale zásadní 

z pohledu přípravy jednání, soud by v tomto případě nemusel za jistých okolností vyzývat 

žalovaného, aby se vyjádřil k žalobě a mohl by rovněž upustit od přípravného roku.191 Tato volba 

by zůstala v diskreci soudu, který má v těchto případech širokou škálu možností, jak řízení vést.  

3.3 Vlastní zhodnocení věcného záměru civilního řádu soudního 

Pracovní skupina vyházela při vypracování věcného záměru ze sociální koncepce civilního 

procesu.192 Z toho důvodu byly vypuštěny koncentrační pravidla spojená s institutem přípravného 

jednání a prvním jednání ve věci. Argumentem autorů je, že paušální zákonná prekluzivní lhůta  

(§ 118b o. s. ř.) je v praxi neživotná a sami soudci ji často obcházejí například tím, že „opomenou“ 

účastníky o účincích koncentrace upozornit.193 Podle věcného záměru tak můžou strany přednášet 

skutková tvrzení a navrhovat provedení důkazních prostředků až do skončení ústního jednání, 

chybí tedy již podmínka, že se musí jednat o jednání první.194 V následujícím bodě pak věcný 

záměr přichází s určitým zpřísněním tohoto pravidla stanoví, že nový skutkový přednes nebo 

důkazní návrh se nepřipouští, jestliže jej strana neuvedla dříve z hrubé nedbalosti a jeho 

připuštěním by se rozhodnutí věci zdrželo. Toto pravidlo je dle mého názoru určitou formou 

soudcovské koncentrace, ne zcela nepodobné té, která nyní platí na Slovensku (viz níže), přestože 

je nastavena pro účastníky výrazně mírněji. 

S ohledem na výše uvedenou anketu si nemyslím, že by záměrné vyhýbání se paušální 

prekluzivní lhůtě ze strany soudů195 bylo tak častým jevem. I kdyby tomu tak bylo, nemyslím si, 

že řešením je zavádění zásady arbitrárního pořádku do českého procesního práva a ustupování tím 

laxnosti soudců.  

 
191 Viz bod 303 Věcného záměru civilního řádu soudního. In crs.justice.cz [online]. Dostupné z: https://crs.justice.cz. 
192 WINTEROVÁ, Alena, DOBROVOLNÁ, Eva, DVOŘÁK, Bohumil, PULKRÁBEK, Zdeněk, LAVICKÝ, Petr. 
Věcný záměr civilního řádu soudního. Právní rozhledy, 2017, č. 23-24, s. 801-810 
193 LAVICKÝ, Petr, WINTEROVÁ, Alena, DOBROVOLNÁ, Eva, DVOŘÁK, Bohumil, PULKRÁBEK, Zdeněk. 
Věcný záměr civilního řádu soudního z pohledu advokacie. Bulletin advokacie, 2018, č. 1-2, s. 11-21 
194 Viz bod 149 Věcného záměru civilního řádu soudního. In crs.justice.cz [online]. Dostupné z: https://crs.justice.cz. 
195 LAVICKÝ, Petr, WINTEROVÁ, Alena, DOBROVOLNÁ, Eva, DVOŘÁK, Bohumil, PULKRÁBEK, Zdeněk. 
Věcný záměr civilního řádu soudního z pohledu advokacie. Bulletin advokacie, 2018, č. 1-2, s. 11-21 
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Naopak věřím, že zachováním koncentračních pravidel (viz můj vlastní návrh právní úpravy) 

a řádnou osvětou soudců i advokátů v této oblasti by se řízení mělo samo časem zrychlit, aniž by 

tomu bylo na újmu slabších procesních subjektů. Je třeba mít také na paměti, že povinnosti 

vyplývající z §118b o. s. ř jsou v české právní poměrně krátkou dobu na to, aby si je soudci navyklí 

rutinní činnosti stihli zcela osvojit. Nové generace soudců, které budou profesně růst v prostředí, 

kde je zásada koncentrace nikoliv jejich nepřítelem, ale spíše užitečným prostředkem, budou 

s těmito pravidly umět v praxi lépe procesně nakládat.  

  Je-li navíc argumentem autorského kolektivu pro vypuštění koncentračního bodu spojeného 

s prvním jednáním ve věci jeho časté obcházení ze strany soudců, je nanejvýš pravděpodobné, že 

ti samí soudci by byli velmi benevolentní k účastníkům, kteří by skutková tvrzení a důkazní návrhy 

přednášeli na poslední chvíli za účelem zdržení konečného rozhodnutí. Dělo by se tak navíc na 

úkor účastníků, kteří ke svým procesním povinnostem přistupují zodpovědně a nesnaží se záměrně 

o průtahy řízení. Pouhá možnost soudu k těmto přednesům nepřihlížet se podle mě nejeví jako 

dostatečná pojistka proti procesním obstrukcím a kverulacím. 

Odpoutání okamžiku koncentrace od prvního jednání ve věci mi tedy přijde jako řešení 

extrémní. Jsem toho názoru, že za zrychlující civilní řízení v posledních letech vděčíme do jisté 

míry právě zavedeným koncentračním pravidlům a je tedy evidentní, že si jak odborná tak laická 

veřejnost začala na tyto pravidla zvykat. Navrácení úpravy před rok 2000 by tak dle mého mínění 

pozitivní tendenci zvrátilo. 

Podle mého názoru je chvályhodné, že věcný záměr zavádí v souladu s evropským trendem 

speciální režim pro bagatelní nároky. Kromě zavedení možnosti žalobu v takové věci 

prostřednictvím formuláře jsou ale ustanovení této hlavy dost neurčitá. Záměr sice dává možnost 

soudci upustit od výzvy žalovanému nebo od konání přípravného roku, na druhou stranu možnost 

učinit tak už soudce má z obecných ustanovení, jeví-li se mu, že pro jednoduchost věci není třeba 

těchto institutů využít. Je tedy otázkou, zda by neměla úprava procesu v bagatelních věcech kromě 

obecných požadavků na procesní ekonomii obsahovat konkrétnější ustanovení, která by soud i 

strany sporu motivovala k rychlému vyřízení věci. Jak ukazuji ve vlastním návrhu zákonné úpravy, 

dokážu si představit, že by se v bagatelních věcech mohla navrátit tzv. soudcovská koncentrace. 

Autoři věcného záměru vyzdvihují význam přípravného roku, když vychází z premisy, že jeho 

nekonání má být výjimkou z pravidla, a může se tak stát jen v jednoduchých případech. Je dobře, 

že věcný záměr institut přípravného jednání (roku) nepouští a klade na něj důraz, i když jak bylo 

uvedeno výše, představa o jeho pravidelném nařizování ze stran soudů je spíše iluzorní. Je třeba 

podle mého názoru pamatovat na skutečnost, že se přípravné jednání za dvanáct let, co je procesní 
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kodex zavedl, stále dostatečně nezapsalo do podvědomí soudců a advokátů. Myslím si, že jeho 

využívanost bude časem přirozeně stoupat.196 Z toho důvodu jsem přesvědčen, že spíše než se 

snažit zpřísnit právní režim přípravné jednání upravující, tedy vymýšlet zákonná pravidla, která 

by soudce nutila přípravná jednání nařizovat, je cestou spíše obecná osvěta soudcovského, ale i 

advokátního stavu. Důležitou roli by v této vzdělávací činnosti měla podle mého hrát profesní 

sdružení, tedy Soudcovská unie a Česká advokátní komora. Ve chvíli, kdy si soudci uvědomí, že 

je i pro ně snazší přípravné jednání nařídit, než pak věc odročovat a připravovat se na ústní jednání 

znovu, jeho využívání v praxi bude samo stoupat. Advokáti pak zcela jistě ocení méně formalitami 

zatíženou komunikaci se soudem, budou lépe vědět, co od jednání samotného očekávat, a budou 

tak i lépe připraveni. 

Přestože § 114b o. s. ř. prošel testem ústavnosti, ztotožňuji se s autory věcného záměru c. ř. s. 

v tom, že kvalifikovaná výzva je minimálně kontroverzním institutem, který tak, jak je v zákoně 

nastaven, nemá v jiných právních řádech obdoby. Problematické je zejména její spojení s fikcí 

uznání nároku, které rovněž považuji za přílišný zásah do práv žalovaného. Dalším problémem 

kvalifikované výzvy je dle mého názoru její nadužívání. Institut, který byl do právního řádu 

zaveden jako nástroj, který měl být prostředkem proti obstrukční nebo lhostejné pasivitě 

žalovaného, dnes soudy využívají i v případech, kdy není důvod pasivitu účastníka presumovat. 

Kvitoval bych tedy její nahrazení výzvou, na kterou bude po nevyjádření se ze strany žalovaného 

navazovat rozsudek pro zmeškání. Výhoda tohoto řešení je, že takový rozsudek nebude v rozporu 

s objektivní skutečností ani s obsahem spisu. 

3.4 Stručný návrh vlastního řešení nové procesně právní úpravy přípravy jednání 

V předchozí kapitole jsem se snažil nastínit nedostatky věcného záměru v oblasti přípravy 

jednání. Myslím si, že sen autorů o kodexu, který bude psán přísně v duchu sociální koncepce a 

zároveň dojde ke zrychlení řízení, je trochu odtržený od reality. V této části práce se proto pokusím 

navrhnout vlastní zákonnou úpravu a u jednotlivých ustanovení vysvětlit, proč jsem takovou 

podobu zvolil a proč ji považuji za vhodnější, než jak danou oblast upravuje o. s. ř. nebo věcný 

záměr c. ř. s. Zaměřím se pouze na fázi přípravy jednání, nebudu se tedy podrobněji zaobírat 

problematikou zahájení samotného řízení, náležitostí žaloby nebo jednotlivých úkonů účastníků, 

stranou rovněž nechávám rozkazní řízení. 

 
196 Ostatně i oba soudci Obvodního soudu pro Prahu 4, kteří se mnou pro účely této práce sdíleli své zkušenosti 
s nařizováním přípravného jednání a kterým za to patří dík, byli do soudcovského stavu jmenováni v relativně 
nedávné době. Nové generace soudců tak budou dle mého názoru aktivnímu využívání tohoto institutu otevřenější. 
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Svůj návrh jsem rozdělil na pět částí. První část obsahuje obecné vyjádření zásady jediného 

jednání a postup soudu po doručení žaloby. Do druhé části jsem vložil tři druhy výzev, které by 

měl soudce k dispozici. Třetí se zaobírá přípravným rokem (jednáním) a čtvrtá upravuje 

koncentrační pravidla. Poslední, pátá, část pak přichází se speciálním režimem pro bagatelní 

nároky. 

Není dle mého názoru nutné, aby byla všechna tato ustanovení v zákoně pohromadě a 

bezprostředně na sebe navazovala. Nebylo by podle mého na škodu, předcházel-li by přezkum 

žaloby, procesních podmínek a úprava úkonů soudu k odstranění nedostatků v tomto ohledu 

úpravě zcizení sporu, započtení, vzájemné žalobě, zpětvzetí nebo smíru.197 Stejně tak si myslím, 

že úprava koncentračních pravidel by měla být zahrnuta až v rámci ustanovení o dokazování a 

speciální režim pro nepatrné nároky by se nacházel až na konci části upravující prvostupňové 

řízení. 

3.4.1 Postup soudu po doručení žaloby 

V první části upravující postup soudu po doručení žaloby bych v duchu zásady „nehas, co tě 

nepálí“ nic zásadního neměnil. Po doručení žaloby by soud zkoumal její náležitosti a to, zda jsou 

splněny procesní podmínky, a případně by učinil vhodné kroky k odstranění těchto nedostatků. 

Nepodařilo-li by se je odstranit, soud by řízení zastavil nebo by žalobu odmítnul. V tomto ohledu 

se ztotožňuji s kolektivem autorů v tom ohledu, že by měla zákonná úprava rozlišovat okamžik 

zahájení řízení a zahájení sporu, jelikož argumenty pro toto rozlišení se jeví jako přesvědčivé.198 

Zákonná úprava by nadále měla obsahovat výchozí požadavek na rozhodnutí věci zpravidla 

při jediném jednání. Dále by obsahovala demonstrativní výčet opatření, které by za tím účelem 

mohl učinit, jako ustanovení znalce, vyžádání si od třetích osob zpráv o skutečnostech, které mají 

význam pro řízení a rozhodnutí nebo výzva účastníku řízení nebo třetí osobě, aby identifikovala 

svědka navrženého k výslechu nebo předložila listiny navržené jako důkazní prostředky. 

3.4.2 Výzvy žalovanému k vyjádření 

V druhé části mého návrhu právní úpravy přípravy jednání jsem se snažil vymyslet řešení, jež 

by zmírnilo přílišnou přísnost institutu kvalifikované výzvy, zároveň by ale dávalo soudu 

 
197 Tak to ostatně činí věcný záměr CŘS, který v dané části upravuje i výzvu žalovanému k vyjádření a úpravu 
samotné přípravy jednání zúžil na samotný přípravný rok. 
198 Viz komentář k bodu 115 Věcného záměru civilního řádu soudního. In crs.justice.cz [online]. Dostupné z: 
https://crs.justice.cz. 
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prostředky, jak sankcionovat přílišnou pasivitu žalovaného. Můj návrh tak obsahuje tři výzvy, pro 

zjednodušení je nazývám výzva prostá, výzva zostřená a výzva kvalifikovaná. 

Ta první je obdobou výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) o. s. ř. Výzva prostá je základním a 

nejméně složitým způsobem, jak zjistit stanovisko žalovaného. Šlo by tedy o výzvu bez hrozby 

kontumační sankce, kterou by soud vyzval žalovaného nebo jiné účastníky, kteří nepodali návrh 

na zahájení řízení, aby se k žalobě písemně vyjádřili a předložili listinné důkazy, jichž se 

dovolávají. 

Můžou nastat určité situace, kdy by soud ani prostou výzvu vydávat nemusel. Mohla by to být 

jednak situace, kdy by se žalobcův nárok jevil tak nesporným, že bude soud přesvědčen, že dokáže 

ve věci rozhodnout při jednání, které rovnou nařídí. Jak už ale bylo zmíněno výše, tento postup se 

může soudci „vymstít“. Ze sporu, který se jeví na první pohled jako nekomplikovaný, se může při 

ústním jednání vyklubat případ skutkově náročný. Výzva prostá by tak měla být určitým 

minimálním standardem přípravy jednání, a to i z toho důvodu, že soud může díky ní snadno zjistit, 

že žalovaný nekomunikuje, a vytvoří si tak podmínky pro vydání výzvy kvalifikované (viz níže). 

Výzva zostřená by tvořila určité kompromisní řešení mezi výzvou prostou a výzvou 

kvalifikovanou a byla by inspirována výzvou podle bodu 113 věcného záměru c. ř. s. Na rozdíl od 

výzvy prosté by byla spojena s lhůtou k vyjádření, ne kratší než třicet dnů. Nezareagoval-li by 

žalovaný ve lhůtě, byly by splněny podmínky pro vydání rozsudku pro zmeškání, navrhnul-li by 

to žalobce. Rozdíl oproti výzvě kvalifikované by spočíval v tom, že výzva zostřená by striktně 

nevyžadovala od žalovaného, aby na svou obranu uváděl skutková tvrzení nebo označoval důkazy. 

Žalovanému by stačilo, aby se k žalobě vyjádřil jakkoliv, výzva zostřená by tak zejména 

prostředkem, jak si zajistit hned na začátku řízení alespoň minimální procení aktivitu účastníků. 

Její výhodou by rovněž bylo, že by mohla být vydána soudem hned na začátku řízení a mohl by ji 

doručit žalovanému rovnou se žalobním návrhem. Zároveň ale můj návrh nevylučuje, aby soud 

vydal nejdříve výzvu prostou a následně výzvu zostřenou (a následně třeba i výzvu 

kvalifikovanou).  

Výzva prostá nebo zostřená by nemusely být vydány, jednalo-li by se o zjevně bezúspěšné 

uplatňování práva, nebo pokud by šlo o jednoduchou věc, kde by byl soud skálopevně přesvědčen, 

že bude schopen rozhodnout za dodržení zásady jediného jednání i bez provedení přípravy.  

Třetí výzvou by byla výzva kvalifikovaná, kterou bych ale oproti jejímu znění ve smyslu  

§ 114b o. s. ř. v několika ohledech modifikoval. V první řadě by mohla být vydána jen za situace, 

kdy by se žalovaný nevyjádřil k výzvě prosté. Zabránilo by se tak dle mého názoru jejímu 
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nadužívání, kdy je vydávána soudy paušálně. Byla by tak spíše prostředkem soudu, jak dát 

žalovanému, který na výzvu prostou nereagoval, druhou (a poslední) příležitost se k věci vyjádřit. 

Druhý rozdíl by byl v tom, že její ignorování žalobcem by již zákon nespojoval 

s problematickou fikcí uznání nároku, a místo toho by byly splněny podmínky pro vydání 

rozsudku pro zmeškání, stejně jako u nevyjádření se k výzvě zostřené nebo zmeškání bez omluvy 

přípravného roku (viz níže). Výhodou rozsudku pro zmeškání je, že soud sice považuje žalobcova 

tvrzení za pravdivá, nesmí ale rozhodnout v rozporu s obsahem spisu.  

Ostatní aspekty kvalifikované výzvy by zůstaly zachovány, její podstatou by byla povinnost 

žalovaného vylíčit na svou obranu všechny rozhodující skutečnosti, připojit listinné důkazy a 

označit další důkazy k prokázání svých tvrzení. Zároveň ale platí, že by kvalifikovaná výzva 

musela obsahovat poučení o všech jejích právních aspektech výše uvedených a musela by být 

doručena do vlastních rukou bez možnosti náhradního doručení. 

3.4.3 Přípravný rok 

V zákoně bych akcentoval důležitost přípravného roku.199 Jeho nekonání by mělo být 

výjimkou, soud by jej nemusel nařizovat v případech, kdy by se to vzhledem k povaze sporu jako 

neúčelné a bylo by zjevné, že věc bude i tak možné rozhodnout při jediném jednání. Stejně jako 

v platné právní úpravě by bylo vyloučeno konat přípravný rok, byla-li žalovanému doručena 

kvalifikovaná výzva (a naopak). 

K neveřejnému přípravnému roku by byli předvoláni účastníci řízení a jejich zástupci, soud by 

ale mohl předvolat i třetí osoby, shledal-li by jejich přítomnost na přípravném roku žádoucí. 

Vzhledem ke koncentračnímu bodu spojenému s jeho konáním (viz níže) by předvolání 

k přípravnému roku muselo být účastníkům řízení nebo jeho zástupcům doručeno do vlastních 

rukou bez možnosti náhradního doručení, a to v dostatečném předstihu před jeho konáním. 

Po vzoru věcného záměru c. ř. s. bych v rámci úpravy přípravného roku posílil pozici 

žalovaného. Při zmeškání roku jednou ze stran sporu by tak soud vydal rozsudek pro zmeškání na 

návrh druhé strany. Mnou navržený předpis by dál obsahoval demonstrativní výčet úkonů, které 

by při něm měly v režii soudu proběhnout. Mělo by být v první řadě objasněno, zda jsou splněny 

procesní podmínky, a případně by byla přijata opatření k odstranění nedostatků v tomto ohledu, 

následně by měl soud objasnit a probrat s účastníky skutkovou i právní podstatu věci. Účastníci 

by také mohli být vyzvání, aby do protokolu doplnili potřebná skutková tvrzení a návrhy na 

provedení důkazů. 

 
199 Převzal jsem terminologii věcného záměru, která mi přijde pro tento institut vhodnější. 
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Soud by se v každém případě měl pokusit o smírné řešení věci. Pokud by se nepodařilo věc 

smírně vyřešit, měl by soud probrat soud účastníky další průběh řízení a stanovit plán ústního 

jednání. Účastníci by museli být před skončením přípravného roku upozorněni na účinky 

koncentrace řízení, aby mohli v návaznosti na to požádat o dodatečnou lhůtu pro doplnění svých 

tvrzení a důkazních návrhů. 

3.4.4 Rozsudek pro zmeškání 

V čem se platná právní úprava a věcný návrh c. ř. s. dramaticky odlišují, je úprava následků 

procesní pasivity účastníků. Zákon nyní obsahuje podle mnohých názorů přísnou úpravu, věcný 

návrh c. ř. s. naopak přichází se  „shovívavějším kontumačním řešením“. 

V mé vlastní úpravě bych se snažil vzít „to dobré“ z obou právních textů. Zcela bych opustil 

fikci uznání nároku, a po vzoru věcného návrhu c. ř. s. bych ji nahradil „kontumační“ úpravou. 

Tím by soud rozhodoval ve čtyřech případech: při zmeškání přípravného roku, jednání nebo při 

nevyjádření se žalovaného k výzvě zostřené nebo kvalifikované. Nespornou výhodou rozsudku 

pro zmeškání by bylo, že tvrzení strany, která rok, jednání nebo úkon nezmeškala, by se 

považovala za pravdivá, ledaže by to bylo v rozporu s obsahem spisu. Kontumační rozsudek by 

tak soudu ponechával možnost právního posouzení věci a jeho vydání by bylo vyloučeno 

v případě, kdy by se žaloba jevila na základě tvrzených skutečností jako nedůvodná.200 Účinky 

zmeškání by mohly nastat jen v případě, že bylo předvolání nebo výzva účastníku řádně doručeny, 

a ten byl o tomto následku poučen. 

Na rozdíl od rozsudků pro uznání vydaných na základě § 114b odst. 5 a § 114c odst. 6 o. s. ř., 

které můžou být ze samé podstaty v rozporu s objektivní skutečností, by rozsudky pro zmeškání 

vycházely z domněnky, že strana, která jednání, rok, či úkon zmeškala, nemá na svou obranu co 

uvést.201 Souhlasím s názorem, že toto pojetí kontumace by mělo vůči účastníkům a jejich procesní 

aktivitě spíše funkci motivační než represivní.202 

Jsem toho názoru, že z důvodu větší právní jistoty účastníků by bylo vhodné zachovat současné 

pravidlo obsažené v § 205b o. s. ř. Proti kontumačním rozsudkům (a rovněž rozsudkům pro uznání) 

by měly zůstat omezené odvolací důvody, tedy napadení samotných předpokladů pro jejich vydání 

 
200 Taková právní úprava by navíc více odpovídala modernímu pojetí právní úpravy kontumačních rozsudků, jak ji 
nalezneme například v německé nebo slovenské právní úpravě, a lze tak uzavřít, že pro by pro tyto účely byla 
vhodnější (k tomu srov. SEDLÁČEK, Miroslav. Kontumační rozsudek – analýza, komparace a náměty ke koncepci 
budoucí úpravy. Právní rozhledy [online]. 2020, č. 10. [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: www.beck-online.cz. 
201 K tomu srov. SVOBODA, Karel. Dokazování. Praha: ASPI, 2009. Právní monografie (ASPI). s. 19. a dále srov. 
Macur, J. Rozsudek na základě fikce uznání nároku podle § 114b o. s. ř. Bulletin Advokacie [online]. 2002, č. 2. 
Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/files/182/BA_02_02.pdf 
202 LAVICKÝ, Petr. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 146. 
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a namítání závažných procesních překážek, jako nedodržení procesních podmínek nebo 

rozhodování nepříslušného, nesprávně obsazeného nebo vyloučeného soudu. Na druhou stranu 

bych zdůraznil možnost zvrácení nepříznivých následků zmeškání, a to posílením institutu 

prominutí zmeškání dané lhůty z omluvitelných důvodů. 

3.4.5 Pravidla koncentrace řízení 

Věcný záměr c. ř. s. výslovně zdůrazňuje zásadu arbitrárního pořádku.203 Podle mého názoru 

je třeba vnímat zásadu koncentrace řízení nejen jako procesní povinnost účastníků řízení, ale i jako 

(a především) závazek soudu, že se všechny rozhodné skutečnosti a důkazní návrhy dozví 

v dostatečném předstihu a mohl tak rozhodnout zpravidla při jediném jednání. 

Souhlasím s tím, že současná úprava může nahrávat z procesního hlediska nešťastné situaci, 

kdy koncentrace nastane dřív, než by bylo záhodno. Tzv. nezralá koncentrace znamená, že 

z důvodu pevně stanovených zákonných koncentračních pravidel nastane okamžik, kdy účastníci 

nemohou dál tvrdit rozhodující skutečnosti nebo navrhovat k provedení nové důkazy (tzv. důkazní 

stopstav), dříve, než mohli účastníci své procesní povinnosti řádně splnit, a soudu se tak nepodaří 

dostatečně objasnit skutkový stav věci. Jsem přesvědčen, že problémem není ani tak samotná 

zákonná úprava dané problematiky, ale spíše laxní přístup některých soudců. Část z nich bohužel 

nepřistupuje k přípravě jednání dostatečně pečlivě a nastalou neblahou situaci pak řeší tím, že se 

snaží koncentrační účinek obejít procesně pochybnými způsoby. Přitom, i když soudce při 

přípravném jednání nebo při jednání samotném zjistí, že by bylo žádoucí, aby byl ještě účastníkům 

dán prostor k doplnění tvrzení nebo k navržení důkazů, může jim k tomu poskytnout dodatečnou 

lhůtu. 

 Nejsem tak zastáncem myšlenky, že by bylo nutné koncentrační pravidla uvolňovat, a tomuto 

trendu tak ustupovat. Z toho důvodu bych zachoval oba koncentrační body, jen bych prodloužil 

maximálně třicetidenní lhůtu, kterou může soud poskytnout po skončení přípravného jednání 

k splnění procesních povinností. 

3.4.6 Bagatelní nároky 

Speciální úprava pro bagatelní nároky se jeví s ohledem na zásadu rychlosti a procesní 

ekonomie jako velmi vhodná. Zachoval bych možnost podat žalobu pomocí formuláře, stejně jako 

si myslím, že by měla tato zvláštní úprava obsahovat apel na soudce, aby věc rozhodl co nejrychleji 

a s co nejnižšími náklady. 

 
203 Viz bod 146 Věcného záměru civilního řádu soudního. In crs.justice.cz [online]. Dostupné z: https://crs.justice.cz. 



 
 

71 

Vzhledem k legitimnímu očekávání žalobce (ale ostatně i žalovaného), že spory o nízké částky 

budou soudy vyřízeny v relativně krátkém časovém úseku a bez zbytečných průtahů, posílil bych 

v rámci řízení o bagatelních nárocích procesní odpovědnost účastníků za to, že budou skutková 

tvrzení a návrhy důkazů přednášeny včas. Vhodným prostředkem by podle mého názoru u 

takových řízení byla soudcovská koncentrace, její podoba by klidně mohla být inspirována platnou 

slovenskou právní úpravou. V polovině roku 2016 vstoupil na Slovensku v účinnost nový civilně-

procesní kodex, zákon č. 160/2015 Z. z., civilný sporový poriadok. Ten v rámci sporných řízení 

obsahuje jak koncentraci zákonnou,204 tak soudcovskou.205 Účastníci řízení tak mohou použít 

prostředky procesního útoku a obrany jen do usnesení, kterým se končí dokazování, zároveň je tak 

ale musí činit vždy včas, tj. tehdy, kdy by je uplatnila strana jednající se zřetelem na rychlost a 

hospodárnost řízení.206 Dojde-li soud k závěru, že jeden z účastníků řízení obstruuje nebo k řízení 

nepřistupuje dostatečně zodpovědně, nepřihlédne k jeho tvrzením a důkazním návrhům 

s odůvodněním, že nebyly včas uplatněny. 

Druhou možností, jak soudcovskou koncentraci u řízení o nepatrných nárocích pojmout, by 

byl režim, který upravoval dnes již zrušený § 118c o. s. ř. Soudce by mohl ve chvíli, kdy by 

docházelo k průtahům,  řízení na návrh účastníka „zkoncentrovat“, tzn. určit usnesením lhůtu, ve 

které musí strany sporu uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich 

prokázání. Vzhledem k tomu, že toto řešení se v praxi příliš neosvědčilo, byl bych spíše pro první 

variantu, která se mi zdá pružnější.  

Jak bylo zmíněno výše, u jednoduchých typů řízení o nízké částky soudci často přípravu 

jednání omezují na nutné minimum a využití kvalifikované výzvy nebo přípravného roku se může 

jevit jako nadbytečné, nebo dokonce nevhodné. V takovém případě by právě nastupovala 

koncentrace soudcovská po vzoru slovenské právní úpravy, která účastníky i soud motivovala 

k rozhodnutí ve věci bez průtahů. 

 
204 Srov. § 153 zákona č. 160/2015 Z. z., civilný sporový poriadok.  
205 Srov. § 154 zákona č. 160/2015 Z. z., civilný sporový poriadok. 
206 Srov. SZALONNÁS, Ondřej. Za návrat soudcovské koncentrace. Právní prostor [online]. 20.5.2016 [cit. 2021-
03-27]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/za-navrat-soudcovske-koncentrace-101462.html 
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Závěr 

Mohlo by se zdát, že příprava jednání v civilním procesu je pouhou předehrou k samotnému 

dramatu, ke kterému dojde v soudní síni, tedy fází, která zůstává mimo jevištní reflektory nebo je 

takříkajíc ve stínu samotného ústního jednání. Jak jsem se ale snažil ukázat ve své práci, takové 

domněnky jsou hrubým nepochopením samé podstaty přípravy jednání a bez velké nadsázky by 

se dalo říct, že značí zkreslení vnímání smyslu celého civilního soudního řízení. Právě představa, 

že přípravu jednání lze odbýt a že si nezaslouží mnoho pozornosti, nevyhnutelně vede 

k nepříjemnostem jak pro soudce, tak i pro účastníky řízení. Co víc, takový přístup v důsledku 

nevrhá dobré světlo ani na justici jako na celek. 

Listina základních práv a svobod, která zaručuje právo na soudní ochranu, v článku 38 odst. 2 

explicitně uvádí právo každého, aby byla jeho věc projednána bez zbytečných průtahů. A jak jsem 

ukázal ve své práci, příprava jednání je z tohoto pohledu naprosto stěžejní. Pouze je-li řádně 

provedena, může být věc zpravidla rozhodnuta tak, aby soudní ochrana přišla dostatečně brzy a 

měla pro účastníka řízení ještě smysl. Listina základních práv a svobod rovněž v článku 37  

odst. 3 jasně říká, že účastníci si jsou v řízení rovni. V první části mé diplomové práce jsem popsal, 

jak se charakter přípravy jednání v nedávné historii vyvíjel a jak stát pomocí svých zákonodárných 

sborů toto pravidlo rovnosti uváděl v život v různých procesních kodexech. Ty byly někdy v tomto 

ohledu kvalitní a nadčasové, někdy však byla rovnost zaručena nedostatečně a praxe za těmito 

ideály pokulhávala ještě výrazněji. I dnešní diskuse ohledně nového procesního kodexu se do 

značné míry točí (opět) kolem toho, jak právní úpravu správně nastavit. Řízení by mělo být rychlé 

a ekonomicky přístupné, ale zároveň neuspěchané, aby rychlost nebyla na úkor procesních práv 

účastníků. Také je důležité, aby buď žalobce, nebo žalovaný nebyli bezdůvodně znevýhodněni. 

S tím souvisí i právo každého účastníka řízení vyjádřit se ke všem prováděným důkazům. V 

kapitole 2.6 práce bylo ukázáno, jak Ústavní soud již několikrát jasně deklaroval, že soudy můžou 

při přípravě jednání jednat v rozporu s tímto právem, nejčastěji při nešetrné aplikaci § 114b  

o. s. ř. Přestože Ústavní soud došel k závěru, že fikce uznání nároku žalovaným je v souladu 

s ústavním pořádkem ČR, je česká právní úprava k žalovanému poměrně přísná, a je tedy důležité 

s institutem kvalifikované výzvy nakládat citlivě a důkladně zvážit jeho aplikaci v každém 

jednotlivém případě.  

Někdy kostrbatá právní evoluce přípravy jednání ale přinesla své neoddiskutovatelné plody 

v podobě zásad, které postupem času vykrystalizovaly a dnes moderní přípravu řízení ovládají. 

Právě tyto zásady odráží nároky, které na soudy klade Listina základních práv a svobod. V druhé 

části práce jsem tyto principy popsal a snažil jsem se ukázat, že nejsou jen nehmatatelnými a realitě 
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všedního dne vzdálenými idejemi. Zásady mají několik stěžejních funkcí, jež z nich dělají základní 

kameny, na kterých je třeba právní teorii i praxi stavět. Měli by na ně pamatovat soudci při 

interpretaci a aplikaci právní normy ale i autoři nového procesního kodexu. 

Většinu práce jsem věnoval rozboru platné právní úpravy přípravy jednání. Ukázalo se, že 

přestože je jí v zákoně věnováno jen málo ustanovení, díky bohaté judikatuře a komentářové 

literatuře jde o rozsáhlou oblast právní teorie, která má zásadní přesah do soudní praxe. 

Nejvíc pozornosti jsem věnoval dvěma stěžejním institutům přípravy jednání, a to 

kvalifikované výzvě a přípravnému jednání. U prvního institutu jsem poukázal na problémy s ním 

spojené, zejména jsem optikou judikatury Ústavního soudu zhodnotil možnosti její aplikace. Došel 

jsem k závěru, že přestože výzva podle § 114b sleduje legitimní cíl, je z pohledu ochrany 

žalovaného úprava nastavena možná až příliš přísně. Praxe obecných soudů má tendenci (s určitým 

posvěcením Nejvyššího soudu) odtrhávat tento institut od původního významu, který mu před 

dvěma dekádami vtiskl zákonodárce. Tím jistě nebylo právně neznalé účastníky „nachytat na 

švestkách“ a kvůli její poměrně složité konstrukci fikce uznání, které přes obligatorní poučení 

mnoho žalovaných nemusí při prvním seznámení porozumět, si vydobýt půdu pro vydání rozsudku 

pro uznání. Účelem bylo spíše dát soudu prostředek obrany proti kverulantům, kteří si jsou svých 

procesních vědomostí dobře vědomi, ale volí taktiku co možná nejzazšího oddálení rozhodnutí. 

Právě Ústavní soud se ale v poslední době snažil tuto nešťastnou interpretaci korigovat, což jen 

potvrzuje domněnku, že celá koncepce kvalifikované výzvy není pojata ideálně. 

Ve třetí části jsem analyzoval věcný záměr civilního soudního řádu, kde autoři pod záminkou 

přísně sociální koncepce rozvolnili koncentrační pravidla řízení a kvalifikovanou výzvu zcela 

vypustili. Pominu-li fakt, že na takovou radikální změnu není dle mého názoru justice připravena, 

poukázal jsem i na to, že jde dle mého názoru o řešení rovněž extrémní, byť mířené druhým 

směrem. Jsem přesvědčen, že taková právní úprava by vedla k prodloužení průměrné délky řízení 

a byla by neúměrně nepříznivá pro poctivé žalobce. Proto jsem ve třetí části práce navrhl vlastní, 

do jisté míry kompromisní, řešení, které by kvalifikovanou výzvu zachovalo, ale navázalo by ji na 

podmínku, že žalobce už projevil známky přílišné procesní pasivity. 

U přípravného jednání jsem se kromě samotného rozboru zaměřil na jeho hlavní výhody. 

Z komunikace s několika soudy jsem došel ke dvěma hlavním (a do jisté míry paradoxním) 

závěrům. Přestože počítá zákon s jeho pravidelným nařizováním, děje se tak v praxi spíš vzácně. 

Soudci, kteří je využívají, je ale hodnotí převážně kladně a sdíleli se mnou několik cenných 

poznatků o jeho praktické užitečnosti. Ve třetí části jsem stejně jako autoři věcného záměru 

dovodil, že řešením není dávat v zákoně větší důraz na to, aby se přípravné jednání konalo v co 
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největším možném počtu řízení, tedy dělat jej více obligatorním. Toto kazuistické pojetí není 

moderním evropským kodexům vlastní, diskrece by v tomto ohledu měla zůstat v rukou soudců. I 

z toho důvodu jsem ve vlastním návrhu podstatu přípravného jednání neměnil, jen jsem současnou 

fikci uznání nároku nahradil případnou kontumací. Myslím si, že přípravné jednání bude hojněji 

nařizováno, až dospějí nové generace soudců, které budou tomuto institutu více otevřené. Myslím 

si, že správnou cestou je proto spíše obecná osvěta v rámci praxe justičních čekatelů a asistentů 

soudců. 

Asi nejproblematičtější se ukázala zásada koncentrace řízení, u níž, jak se zdá, ani dlouhý 

právní vývoj nepřispěl k tomu, aby o tomto fenoménu platil obecný konsensus. Současný kodex ji 

novelami z let 2000 a 2009 přijal za svou, návrh nové právní úpravy je naopak řízen opačnou 

zásadou arbitrárního pořádku. Jsem toho názoru, že u civilních řízení vděčíme zrychlující se 

tendenci posledních let mimo jiné právě koncentračním pravidlům, které bych z toho důvodu 

neopouštěl. 

Myslím si, že se mi v práci podařilo ukázat, že současná úprava má určité slabiny, na druhou 

stranu se jednoznačně nejedná o úpravu nepoužitelnou, jelikož občanský soudní řád je bezpochyby 

kvalitním dílem. Je-li mu vyčítána primárně nepřehlednost způsobená mnoha novelizacemi a 

skutečnost, že jsou sporná, exekuční a insolvenční řízení vyčleněna do zvláštních právních 

předpisů, nemyslím si, že je věcný záměr c. ř. s. vhodnou odpovědí na tyto připomínky, přestože 

bezesporu jde o návrh dobře zpracovaný.  

Jsem sám zvědav, jak se bude dál debata o novém procesním předpisu, a tedy i o podobě 

přípravy jednání, vyvíjet. Tato diskuse je určitě namístě, neměli bychom ale zapomenout na to, že 

i v občanském procesním právu platí, že šedivá je teorie, zelený strom praxe. I sebelepší právní 

norma nám tedy nebude k ničemu, když nebude interpretována a aplikována soudy zodpovědně, 

uvážlivě a v duchu zásad, které civilní proces ovládají. Úplným závěrem bych v tomto ohledu 

připomněl slova legendárního soudce Josefa Rubeše, který (prý) říkal, že procesní právo vlastně 

není žádné právo – je to jen podpůrný prostředek a „berlička“ k nalezení práva hmotného. O 

procesu se nemá mluvit a psát, ale má se vést. Rozumně, s citem pro věc, srozumitelně pro 

účastníka řízení a samozřejmě spravedlivě.207 

  

 
207 JIRSA, Jaromír. Jaké problémy řeší aktuálně české civilní soudy (aneb na co se může připravit účastník civilního 
řízení). Právní rádce [online]. 24. 5. 2011 [cit. 2021-03-31]. Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-51924620-
jake-problemy-resi-aktualne-ceske-civilni-soudy-aneb-na-co-se-muze-pripravit-ucastnik-civilniho-rizeni 
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Abstrakt 

Příprava jednání v civilním procesu 

Tématem práce je příprava jednání v civilním procesu. Jde o fázi, která je z jedné strany 

ohraničena podáním žaloby a z druhé strany samotným ústním jednáním. Na jednání je třeba 

nahlížet jako na vyvrcholení civilního procesu, z toho důvodu je správný postup při přípravě 

jednání neméně důležitý než jednání samotné. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na tuto 

problematiku, a to jak ohlédnutím se do minulosti, rozborem platné právní úpravy i výhledem de 

lege ferenda. 

Práce je rozdělena do tří částí. První část je historickým exkurzem, kde je popsán právní vývoj 

přípravy jednání, a to zejména od 19. století do současnosti. Na začátku druhé části jsou popsány 

právní zásady, které se při této právní evoluci zformovaly a dnes přípravu jednání ovládají, důraz 

je kladen na zásadu jediného jednání a zásadu koncentrace řízení. Většina druhé části se věnuje 

rozboru platné právní úpravy jednání, obsažené převážně v § 114 až § 114c o. s. ř. Nejprve se 

práce věnuje postupu soudu po podání žaloby, tedy přezkumem žaloby samotné a procesních 

podmínek, které musí být splněny, aby mohl soud ve věci meritorně rozhodnout. Dále je rozebrán 

§ 114a o. s. ř., který obsahuje požadavek, aby soudce připravil jednání tak, aby ve věci mohlo být 

rozhodnuto zpravidla při jediném jednání. Následně jsou popsány nástroje, které tento paragraf 

soudci dává k ruce, aby bylo možné tohoto zákonného požadavku dosáhnout. 

Jádrem práce je rozbor dvou základních institutů přípravného jednání, a to kvalifikované výzvy 

podle § 114b o. s. ř. a přípravného jednání podle § 114c o. s. ř. U kvalifikované výzvy je kladen 

důraz na podmínky, za kterých může být vydána, a pro jaké druhy řízení je vhodná. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o institut kontroverzní, je v práci dán prostor i jejím kritikům. Popsán je 

přezkum ústavní konformity, kterým prošla, i další relevantní judikatura, kterou Ústavní soud 

v nedávné době korigoval situace, kdy nebylo obecnými soudy šetřeno jejího smyslu. U 

přípravného jednání je kladen důraz na příklady jeho praktického využití, a to za přispění 

poznatků, které autor získal od soudců obecných soudů. 

V poslední části jsou jednak zhodnoceny nedostatky platné právní úpravy, následně jsou 

analyzována relevantní ustanovení věcného záměru civilního soudního řádu. Závěr práce pak 

obsahuje zamyšlení nad tím, jak by podle autora práce měla právní úprava přípravy jednání 

v novém procesním kodexu vypadat.  
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Abstract 

Preparation of a hearing in the civil procedure 

The topic of this thesis is preparation of a hearing in civil procedure. It represents a phase of 

civil procedure which starts the moment the action it brought to the court and ends with the hearing 

itself. The hearing should be regarded as the culmination of the whole procedure, which is why 

the right approach to the preparation of a hearing is not any less important than the hearing itself. 

The aim of this thesis is to give a comprehensive overview of this issue by reviewing the past, 

analysing the present legislation and providing de lege ferenda reflection. 

The thesis is divided into three parts. The first one is a historical overview, in which the author 

describes the legal development of the preparation of a hearing since 19th century until present. 

Legal principles, that has formed during this legal evolution and that are affecting today’s 

legislation, are described in the beginning of the second part of the thesis. Principle of 

concentration and of single hearing being the two most emphasized principles. The majority of the 

second part deals with the current legislation, which is primarily contained in the art. 114 to 114c 

of the Czech Civil Procedure Code. The thesis describes the specific steps that the court has to 

undertake after the action is filed, meaning the review of the action itself and of the procedural 

requirements. Subsequently the thesis analyses art. 114a of the Civil Procedure Code which 

contains a requirement for the case to be resolved during one hearing. It also provides the court 

with specific procedural instruments to fulfil this requirement, which are also examined. 

The core of the thesis is the analysis of the two fundamental provisions of the Code that are 

governing qualified notice and preparatory hearing. The emphasis is put on the conditions, under 

which the qualified notice can be issued and for which specific kinds of procedures it is suitable 

with respect to its characteristics. Since it is provision rather controversial, there are also 

mentioned views of its critics. The thesis also describes the review its constitutional conformity, 

which it had to undergo. Concerning the preparatory hearing, the thesis stresses out its practical 

aspects and it includes summary of its benefits, as contributed by several judges. 

The last part contains evaluation of the positive and negative aspects of the current legislation, 

subsequently the relevant articles of the proposal of the new procedural code are analysed. Finally, 

the thesis includes a contemplation how the preparation of the hearing in the civil procedure should 

look like in the future legislation according to the author of the thesis. 
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