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 Úvod 

Český civilní proces se již více jak půl století řídí občanským soudním řádem z roku 

1963. Za dobu účinnosti tohoto civilního procesního kodexu, a zvláště po roce 1989, došlo 

k mnohým novelizacím, které významně pozměnily jeho podobu. Nicméně již delší dobu 

existuje odborná komise, jejímž cílem je vytvořit zcela nový civilní procesní řád. Každá 

rekodifikace v sobě skrývá veliký potencionál, proto je nanejvýš vhodné, aby probíhala 

co nejširší diskuze, a to jak o stávající podobě civilního procesu, tak i o jeho budoucnosti. 

Z mnohých témat a institutů civilního procesu, jenž by z tohoto hlediska zasloužily naši 

pozornost, jsem se rozhodl věnovat tuto práci žalobě na obnovu řízení. Důvodem pro volbu 

právě tohoto mimořádného opravného prostředku, byl můj zájem o opravné prostředky 

v občanském soudním řízení, zejména pak právě o žalobu na obnovu řízení. Zároveň toto téma 

stále považuji za aktuální právě díky dosud neuzavřené debatě o podobě nového občanského 

soudního řádu. Tato práce má tudíž za cíl stát se drobným příspěvkem do této stále probíhající 

diskuze.  

Práci jsem se rozhodl rozdělit do pěti kapitol. První kapitola je věnována vymezení 

základních pojmů a představení systému, jehož je žaloba na obnovu řízení součástí. V této části 

práce se postupně věnuji příčinám, které odůvodňují existenci opravných prostředků. Následně 

se zabývám současnou právní teorií, která se vztahuje k okruhu problémů souvisejících 

s opravnými prostředky a opravnými systémy. Do této kapitoly jsem také zařadil stručný 

historický exkurz pokrývající vývoj právní úpravy opravných prostředků od přijetí Obecného 

soudního řádu z roku 1781 (tzv. Josefínský soudní řád) až po věcný záměr civilního řádu 

soudního ve verzi z roku 2020. Tento exkurz by měl čtenáři v nezbytné míře umožnit vhled 

do právního vývoje a právních tradic, ze kterých současná úprava a návrhy té budoucí 

(ne)vychází. 

Druhá kapitola se již věnuje samotné žalobě na obnovu řízení. Smyslem této kapitoly je 

předložit čtenáři její současnou zákonnou úpravu. Tomu také odpovídají její podkapitoly, které 

se postupně zabývají jednotlivými složkami žaloby na obnovu řízení, a to přibližně v tom 

pořadí, v jakém jsou uvedeny v občanském soudním řádu. Kapitolu zakončuji stručným 

shrnutím. 

Třetí kapitola se zabývá komparací české a slovenské úpravy žaloby na obnovu řízení. 

Právní řád našich východních sousedů jsem si pro účely srovnání vybral v zásadě ze dvou 

příčin. Jednak je to poměrně unikátní možnost pozorovat postupné změny zákona 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve dvou odlišných státech a za druhé možnost využít pro 
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účely komparace zcela nový civilní procesní kodex účinný na Slovensku od roku 2016. Jelikož 

Česká republika stále zůstává ve fázi vytváření nové podoby svého civilního procesního řádu, 

považuji již ukončenou (s výhradou budoucích novelizací) slovenskou rekodifikaci za vhodný 

objekt pro srovnání s tím, co dosud nabízí český občanský soudní řád v oblasti žaloby na obnovu 

řízení. 

Provedení komparace se slovenskou  úpravou považuji za vhodné i díky prakticky 

identické výchozí pozici obou států po roce 1989 (respektive 1992), neboť spolu sdílely po více 

jak 40 let vedle právních předpisů i společnou judikaturu. Byť nelze samozřejmě opomíjet ani 

tradice, jenž předcházely právní unifikaci československého civilního procesního práva 

(završené v roce 1950), a které vycházely z právních řádů rakouské a uherské části někdejšího 

Rakousko-Uherska.  

Struktura této kapitoly je úmyslně koncipována víceméně identicky jako kapitola druhá, 

a to včetně stručného shrnutí. Smyslem podobné struktury obou těchto kapitol je umožnit 

čtenáři lépe podchytit odlišnosti a podobnosti obou úprav. 

Předposlední kapitola se věnuje úpravě žaloby na obnovu řízení ve věcném záměru 

civilního řádu soudního ve verzi z roku 2020. Jelikož je po personálních změnách 

v rekodifikační komisi, které proběhly během roku 2021, osud této podoby věcného záměru 

nejistý, neprovádím kompletní analýzu všech ustanovení této varianty, ale zaměřuji se jen 

na některé vybrané problémy. Kapitola je proto stručnější než předchozí dvě a také neobsahuje 

shrnutí.  

Poslední kapitola se zaobírá úvahami de lege ferenda. Tato část práce obsahuje mé 

názory a postoje na to, jak by měly vypadat některé aspekty budoucí úpravy žaloby na obnovy 

řízení.  

Práce si tedy klade za cíl představit současnou podobu institutu žaloby na obnovu řízení 

obsaženou v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, provést její komparaci se slovenskou 

úpravou a na základě toho vymezit společné a rozdílné přístupy obou úprav. V posledních dvou 

kapitolách je mojí snahou představit pohled do budoucna, a to jednak skrze věcný záměr 

civilního řádu soudního, u nějž také provádím srovnání s nynější úpravou, jednak skrze mé 

vlastní postřehy.  
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Při zpracování této práce jsem se snažil vycházet z učebnic, odborných článků a také 

z odborné literatury v podobě komentářů. Pozornost jsem taktéž věnoval poměrně bohaté 

judikatuře, kterou jsem používal primárně v druhé kapitole.1 

Pro dosažení cíle, který jsem si v této práci předsevzal, jsem používal převážně metodu 

deskriptivní a komparativní. První z uvedených metod užívám zejména v  první a druhé 

kapitole. V kapitolách věnovaných slovenské úpravě a věcnému záměru civilního řádu 

soudního pak používám i druhou ze zmíněných metod.    

                                                           
1 Zde bych rád zmínil, že mi s výběrem judikatury pomáhala kniha Přehled judikatury ve věcech mimořádných 

opravných prostředků v občanskoprávním řízení od Roberta Waltra, kterou sice v textu necituji, ale uvádím 

ji v seznamu použitých zdrojů. 
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1. Zakotvení institutu žaloby na obnovu v řízení v systému 

civilního práva procesního  

1.1. Příčiny existence opravných prostředků   

Cílem každého soudního řízení je vydat takové rozhodnutí, které lze pokládat za věcně 

a procesně správné, prosté chyb a také spravedlivé. Zároveň si je třeba připustit, že tomu tak 

často není. Hlavní příčina tohoto stavu spočívá v tom, že jako v každé jiné lidské činnosti, i zde 

dochází k pochybením, opomenutím či jiným vadám. To bezprostředně souvisí s tím, že lidé 

jsou omylní, přičemž chybu nelze zcela vyloučit ani u největších odborníků v daném oboru. 

Je tudíž přirozené, že v tak zásadní věci jakou je rozhodování o právech a povinnostech 

druhých, jsou dány prostředky umožňující přezkoumat předmětné rozhodnutí, které jsou 

zároveň schopné odstranit zjištěné nedostatky.2 

Druhý neméně významný faktor odůvodňující existenci opravných prostředků, je pocit 

čistě subjektivní nespokojenosti těch účastníků řízení, jenž ve své věci neuspěli, a proto 

považují rozhodnutí soudu za nesprávné a také nespravedlivé.3  

Velmi zajímavý poznatek lze nalézt u Hory. Podle něj je potřeba v souvislosti 

s opravnými prostředky vzít v potaz i zájem soudců, kteří si díky nim mohou svoji odpovědnost 

za vydané rozhodnutí rozložit mezi větší počet svých kolegů. Zároveň opravné prostředky 

představují pojistku proti těm soudcům, kteří svoji práci nevykonávají s náležitou 

svědomitostí.4 Hora dozajista mluvil z vlastní zkušenosti,5 mám ale za to, že by tento důvod 

neměl mít na formování opravných prostředků vliv. Soudci rozhodující sami nebo s jinými, 

by zásadně měli mít již od okamžiku, kdy je jim věc předložena, snahu a vůli vydat konečné 

rozhodnutí a nespoléhat se přitom na soudy vyššího stupně. Tento přístup by se dle mého názoru 

měl uplatňovat bez ohledu na instanci, ve které je rozhodováno.6 

Od případů, kdy je soudní řízení či soudní rozhodnutí stiženo vadami právními anebo 

ve  skutkových zjištěních, je třeba odlišit administrativní nesprávnosti. Těmi se rozumí chyby 

v psaní, počtech a další zjevné chyby (jako příklad lze uvést vadu způsobenou technickou 

                                                           
2 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., FRINTOVÁ, D. Apelace, kasace, revize v civilním procesu. 

In PAUKNEROVÁ, Monika, TOMÁŠEK, Michal et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV. Proměny 

soukromého práva. Praha: Karolinum, 2009, s. 374 či LAVICKÝ, Petr. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova 

univerzita, 2014, s. 200. 
3 K této příčině srov. LAVICKÝ, Petr. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 200.  
4 HORA, Václav, SPÁČIL, Jiří, ed. Československé civilní právo procesní: I.–III. díl. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2010, s. 7–8. 
5 Mezi roky 1898–1911 aktivně působil v justici. K jeho životu viz OEHM, Jaroslav. Univerzitní profesor JUDr. 

Václav Hora. Právník. 2009 roč. 148, č. 1, s. 75–105. 
6 K tomu dle mého mínění dostatečně vybízí zásada hospodárnosti a rychlosti řízení. 
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závadou tiskárny, v jejímž důsledku bude část rozsudku nečitelná).7 Smysl rozlišování 

administrativních nesprávností od těch věcných se opírá o dva základní důvody. První z nich je 

jejich odlišný význam. Kupříkladu špatný přepis jména jednoho z účastníků nelze srovnávat 

s vadou spočívající v nesprávném právním posouzení věci. S tím souvisí i druhá příčina, která 

se zakládá na snaze vyhnout se účinkům, které jsou s aplikací opravných prostředků spojeny. 

Zejména se jedná o odklad právní moci a vykonatelnosti, které by řízení zbytečně a nadměrně 

prodlužovaly.8  

 

1.2. Pojem opravných prostředků  

Opravné prostředky můžeme definovat jako procesní úkony, kterými se mohou 

účastníci domáhat přezkoumání soudního rozhodnutí.9 Alternativní vymezení hovoří 

o  institutech procesního práva, které dávají účastníkům možnost iniciovat (zahájit) opravné 

řízení.10  

Z hlediska možného dělení lze opravné prostředky rozčlenit do dvou základních skupin, 

a to podle toho zda směřují proti nepravomocnému rozhodnutí nebo naopak proti rozhodnutí, 

které již nabylo právní moci. V prvním případě hovoříme o řádných a v tom druhém 

o mimořádných opravných prostředcích. Současný český občanský soudní řád zná pouze jeden 

řádný opravný prostředek, kterým je odvolání. Naopak do kategorie mimořádných opravných 

prostředků zařadil zákonodárce tři opravné prostředky, a to dovolání, žalobu na obnovu řízení 

a žalobu pro zmatečnost.   

Vzájemně se opravné prostředky liší také v tom, jaké jsou podmínky jejich přípustnosti. 

Samotnou přípustnost lze dále dělit na subjektivní a objektivní. Subjektivní podmínky 

přípustnosti určují, které subjekty jsou oprávněny podat daný opravný prostředek a zda mají 

povinnost být zastoupeny advokátem, případně i jinou osobou. Mimořádné opravné prostředky 

jsou zde limitovány tím, že oproti řádným opravným prostředkům, je k jejich podání oprávněn 

zpravidla pouze účastník řízení. Objektivní podmínky přípustnosti pak stanovují, proti jakým 

                                                           
7 O těchto vadách podrobněji viz LAVICKÝ, Petr. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický 

komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 804. 
8 K problematice opravy administrativních nesprávností viz WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. 

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 513. 
9 HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2009, s. 638. 
10 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 514. Definic by se zde dalo snést značné množství. Například 

Zahradníková hovoří o „procesním úkonu účastníků civilního procesu a jiných legitimovaných subjektů umožňující 

požadovat přezkum vadných a  nesprávných rozhodnutí soudu za účelem jejich změny nebo zrušení“. 

Viz ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, s. 335.  
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konkrétním rozhodnutím může opravný prostředek směřovat. V případě řádných opravných 

prostředků se uplatňuje tzv. princip univerzality. Dle tohoto principu je možné řádným 

opravným prostředkem napadnout každé rozhodnutí soudu prvního stupně, vyjma těch případů, 

kdy to zákon výslovně vylučuje. Naproti tomu je aplikace mimořádných opravných prostředků 

vázána na splnění přísnějších podmínek objektivní přípustnosti, neboť účastník řízení jimi 

napadá pravomocná rozhodnutí a tím je narušován princip právní jistoty.11 

Další odlišnost představují účinky podaných opravných prostředků. Patří sem jednak 

devolutivní (odvalující) účinek, který znamená, že opravný prostředek bude projednávat 

a  rozhodovat o něm soud vyšší instance (takzvaný opravný soud),12 jednak o suspenzivní 

(odkladný) účinek, kterým se odkládá právní moc a obvykle i vykonatelnost napadeného 

rozhodnutí. Devolutivní účinek lze v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen 

„OSŘ“ či „občanský soudní řád“) najít u odvolání a dovolání, kdežto žalobě na obnovu řízení 

a  žalobě pro zmatečnost chybí. Suspenzivní účinek týkající se právní moci (a zpravidla 

i  vykonatelnosti) má automaticky ze zákona pouze odvolání. V případě mimořádných 

opravných prostředků, ale může soud za splnění stanovených podmínek, a to i bez návrhu 

účastníků řízení, odložit vykonatelnost předmětného rozhodnutí. U dovolání má soud pravomoc 

takto odložit i právní moc.13 

V OSŘ lze také najít instituty, které pro nedostatek náležitostí nelze zařadit do kategorie 

opravných prostředků. Přesto jsou ale schopné vést ke změně nebo dokonce zrušení již 

vydaného rozhodnutí. Patří sem například odpor proti platebnímu rozkazu podle § 172 OSŘ, 

námitky proti směnečnému a šekovému platebnímu rozkazu dle § 175 OSŘ či žaloba na zrušení 

soudního smíru dle § 99 odst. 3 OSŘ. Do této skupiny lze také zařadit i některé instituty, které 

v OSŘ upraveny nejsou. Zejména se jedná o ústavní stížnost a stížnost k Evropskému soudu 

pro lidská práva (dále jen „ESLP“). Odborná literatura se však zcela neshoduje na tom, jak tuto 

kategorii terminologicky zakotvit. Zahradníková hovoří o řádných (odpor proti platebnímu 

rozkazu, námitky proti směnečnému a šekovému platebního rozkazu) a mimořádných (žaloba 

na zrušení soudního smíru) opravných prostředcích sui generis.14 Oproti tomu Šínová všechny 

                                                           
11 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Plzeň:  Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, s. 336.  
12 K termínu opravný soud např. SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, 

s. 594– 595. 
13 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, s. 335–336. V případě obnovy řízení nastává automatický odklad 

vykonatelnosti napadeného rozhodnutí ze zákona až tehdy, kdy soud povolí obnovu řízení. K tomu srov. 

§ 235g OSŘ. 
14 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, s. 335–336. Stížnosti k Ústavnímu soudu a k ESLP zmiňuje Lavický. Viz 

LAVICKÝ, Petr. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014, str. 206–207. 
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tyto nástroje řadí pod termín jiné prostředky nápravy vadných rozhodnutí. Šínová navíc mezi 

prostředky nápravy přiřazuje i autoremeduru.15 

V kontextu příprav nového civilního procesního řádu se nabízí otázka, zda je současná 

podoba opravných prostředků v OSŘ vyhovující. Proto považuji za účelné zde upozornit 

na několik sporných bodů nynější úpravy opravných prostředků. Především je to na první 

pohled patrná disparita mezi jediným řádným opravným prostředkem a třemi mimořádnými 

opravnými prostředky.16 Nicméně mám za to, že tento nepoměr nepředstavuje takový problém, 

aby vyžadoval urychlenou nápravu.17 

Svým způsobem navazující problém pak představuje otázka, kolik by mělo existovat 

řádných instancí. Zda ponechat současný systém, který je postaven na dvou instancích nebo 

zavést instance tři. Z našich sousedů stále používá třístupňové řízení například Rakousko 

a na našem území bylo toto uspořádání používáno až do roku 1949.18 Na straně druhé nelze 

opominout tradici, kterou si vytvořilo dvouinstanční řízení.19 

Dalším otazníkem je vhodnost označovat jak žalobu na obnovu řízení, tak žalobu pro 

zmatečnost za mimořádné opravné prostředky. K tomuto tématu se dlouhodobě ve svých 

pracích vyjadřuje Šínová. Ta argumentuje tím, že u obou žalob chybí devolutivní účinek. 

U  žaloby na obnovu řízení pak navíc zmiňuje to, že ji nelze podřadit pod žádný z existujících 

opravných systémů a navíc nesměřuje k přezkumu napadeného rozhodnutí.  Přiklání se proto 

k závěru, že je v jejich případě nutno opustit dosavadní terminologii. Jak bylo zmíněno výše, 

používá pro oba tyto mimořádné opravné prostředky označení jiné prostředky nápravy vadných 

rozhodnutí.20 

                                                           
15 ŠÍNOVÁ, Renáta, HAMUĽÁKOVÁ, Klára. Civilní proces: Obecná část a sporné řízení. 2. vydání. V Praze: 

C. H. Beck, 2020, s. 393. Lavický užívá oba termíny. Srov. LAVICKÝ, Petr. Moderní civilní proces. Brno: 

Masarykova univerzita, 2014, str. 206. 
16 K této problematice viz WINTEROVÁ, Alena. K opravným prostředkům v civilním procesu. In: LAVICKÝ, 

Petr (eds.) Současnost a perspektivy českého civilního procesu: sborník statí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

Právnická fakulta, 2014, s. 61 a násl. 
17 „Osamocenost“ odvolání jako jediného řádného opravného prostředku je dle mého názoru natolik spjata 

se současnou podobou OSŘ, že nepokládám za vhodné v této oblasti provádět žádné novelizace. Za vhodný nástroj 

případné změny považuji pouze rekodifikaci. V takovém případě bych ale podporoval zakotvení rekursu jako 

řádného opravného prostředku směřujícímu proti usnesení soudu.   
18 1. února 1949 nabyl účinnosti zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, který třístupňový systém nahradil 

dvoustupňovým. Viz SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 596.  
19 K otázce počtu instancí srov. např. WINTEROVÁ, Alena. K opravným prostředkům v civilním procesu. 

In: LAVICKÝ, Petr (eds.) Současnost a perspektivy českého civilního procesu: sborník statí. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014, s. 59. Tato otázka (a návrh jejího řešení) již překračuje rámec 

této práce, nicméně jsem považoval za vhodné ji alespoň zmínit jako ilustraci problémů, které se v oblasti 

opravných prostředků objevují. 
20 ŠÍNOVÁ, Renáta, HAMUĽÁKOVÁ, Klára. Civilní proces: Obecná část a sporné řízení. 2. vydání. V Praze: 

C. H. Beck, 2020, s. 392–393. Této terminologické otázce se dále věnuji v páté kapitole této práce.  
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V neposlední řadě je třeba upozornit na fakt, že ač jsou opravné prostředky běžnou 

součástí právních řádů a praxe i teorie s nimi běžně pracují, není právo podat opravný 

prostředek součástí práva na spravedlivý proces tak, jak je formulován v čl. 6 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod. Podobně o právu podat opravný prostředek mlčí i český 

ústavní pořádek. Tento stav reflektoval i Ústavní soud ČR, který zdůraznil, že řízení nemusí 

být z ústavněprávního hlediska povinně dvoustupňová (s výjimkou trestních věcí). Jako příklad 

jednostupňového soudnictví je Ústavním soudem uváděno řízení v tzv. bagatelních věcech.21 

Osobně považuji za významnou překážku pro zahrnutí práva na podání opravného prostředku 

pod právo na spravedlivý proces, jednak různou právní úpravu jednotlivých států, ale i jejich 

odlišné právní tradice (hovoříme-li o případné úpravě na mezinárodní úrovni). Svou roli také 

hraje značná variabilita toho, co lze pod pojem práva na podání opravného prostředku podřadit. 

Jeví se mi proto jako vhodnější ponechat reálné vymezení tohoto práva na zákonodárci, než 

ho nechat „zafixovat“ úpravou na úrovni Ústavy či mezinárodní smlouvy. Na základě těchto 

důvodů považuji vynechání výslovné zmínky o právu na opravný prostředek z práva 

na spravedlivý proces za správné.22 

Z hlediska výše zmíněného zde tudíž zůstává významná povinnost každého 

zákonodárce, jenž spočívá v potřebě nějakým způsobem vyřešit rozpor mezi vůlí účastníků 

řízení, znovu a opakovaně přezkoumávat předmět procesu na straně jedné a požadavkem 

na rychlé a efektivní rozhodnutí ve věci na straně druhé. Řešení pak bude vždy určitou formou 

kompromisu mezi oběma těmito póly.23 

  

                                                           
21 Z mnoha nálezů Ústavního soudu na toto téma viz např. Nález Ústavního soudu ze dne 18. 6. 2001, sp. zn. IV. 

ÚS 101/01. 
22 K tématu podrobněji srov. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., FRINTOVÁ, D. Apelace, kasace, revize 

v civilním procesu. In PAUKNEROVÁ, Monika, TOMÁŠEK, Michal. et al. Nové jevy v právu na počátku 

21. století. IV. Proměny soukromého práva. Praha: Karolinum, 2009, s. 375–376. 
23 O nutnosti kompromisu viz WINTEROVÁ, Alena. K opravným prostředkům v civilním procesu. 

In:  LAVICKÝ, Petr, ed. Současnost a perspektivy českého civilního procesu: sborník statí. Brno: Masarykova 

univerzita, 2014, s. 59.  
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1.3. Opravné systémy 

  Odborná literatura definuje opravné systémy jako obecnější vymezení principů 

ovládajících opravné řízení.24 K jejich rozčlenění bylo formulováno několik znaků, kterými 

se od sebe navzájem odlišují. Řadí se sem rozsah přezkumné činnosti soudu, to jaké soud může 

vydat rozhodnutí, a také objem práv a povinností osob, které se dovolávají přezkoumání své 

věci.25 

Teorie obecně rozlišuje tři typy opravných systémů. Jedná se o systém apelační, kasační 

a revizní. Je ovšem třeba poznamenat, že se ve všech třech případech jedná o určité ideální 

kategorie, jejichž „čistá“ podoba je výsledkem vědy o civilním právu procesním a představuje 

tudíž spíše vzorový teoretický koncept. Zákonodárce tedy může, a také tak i činí, tyto systémy 

kombinovat či různě přetvářet anebo upravovat.26 

Apelační (neboli odvolací z latinského appelatio) opravný systém poskytuje možnost 

přezkoumat rozhodnutí soudu po stránce právní i skutkové. Soud může v následném opravném 

řízení napadené rozhodnutí buď potvrdit, sám ho změnit nebo může výjimečně přistoupit 

i k jeho zrušení.  

Tento systém lze dále rozdělit na úplnou apelaci a apelaci neúplnou. Klíčový rozdíl 

spočívá v oprávnění účastníků řízení uplatňovat v systému úplné apelace tzv. nova (lze se setkat 

i s výrazem novoty). Těmi se rozumí ty skutečnosti a důkazy, které nebyly dosud z nějakého 

důvodu v řízení použity. Na druhé straně systém neúplné apelace nova z užívání vylučuje. 

Současná podoba OSŘ zná obě varianty apelace. Neúplnou apelací se řídí úprava odvolání 

ve sporných věcech, naopak nesporná řízení či řízení vykonávací je postaveno na úplné 

apelaci.27 

Dalším v pořadí je kasační (neboli zrušovací z latinského cassatio) opravný systém. 

Ten se vyznačuje tím, že opravný soud může věc přezkoumat pouze z právního hlediska, 

přičemž posuzuje, zda došlo k porušení hmotného nebo procesního práva. Navíc je omezen 

                                                           
24 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 515. Podobnou definici navrhuje i Šínová, která hovoří 

o „souborech pravidel, které ovládají opravné řízení, respektive určují jeho předmět a cíl“. ŠÍNOVÁ, Renáta, 

HAMUĽÁKOVÁ, Klára. Civilní proces: Obecná část a sporné řízení. 2. vydání. V Praze: C. H. Beck, 2020, 

s. 394. 
25 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 515. 
26 K tomuto tématu viz WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A., FRINTOVÁ, D. Apelace, kasace, revize v civilním 

procesu. In PAUKNEROVÁ, Monika, TOMÁŠEK, Michal et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV. 

Proměny soukromého práva. Praha: Karolinum, 2009, s. 378.  
27 Srov. např. LAVICKÝ, Petr. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014 s. 203 nebo 
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 515–516.  
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i ve formě rozhodování, kdy má pravomoc rozhodnutí buď potvrdit, nebo ho zrušit. Kasační 

opravný systém tudíž vylučuje, aby opravný soud ve věci sám rozhodl. V OSŘ splňuje 

podmínky kasačního opravného systému žaloba pro zmatečnost.28 

Poslední typ se označuje jako revizní opravný systém. Tento systém je konstruován 

podobě jako kasace. I zde je účastník řízení limitován tím, že může původní rozhodnutí 

napadnout jen po stránce právní. Naproti tomu má soud v tomto případě větší pravomoci 

týkající se jeho rozhodování. Napadnuté rozhodnutí může totiž nejen potvrdit a zrušit, ale také 

změnit. Ke změně ovšem může soud přistoupit pouze tehdy, pokud soud nižšího stupně správně 

zjistil skutkový stav věci a změna, kterou hodlá revizní soud učinit, se bude týkat pouze právní 

kvalifikace.29 O tento druh opravného systému se opírá nynější úprava dovolání.30 

 

1.4. Stručná historie právní úpravy opravných prostředků 

Počátky moderního civilního procesu se na našem území spojují s přijetím 

tzv. Josefínského soudního řádu z roku 1781. Již tento zákon činil rozdíly mezi opravnými 

prostředky řádnými a mimořádnými. Mimo to také rozlišoval, zda opravné prostředky směřují 

proti rozsudkům nebo proti usnesením. Řádné opravné prostředky proti rozsudkům se dělily 

podle toho, zda napadaly rozsudek soudu prvního stupně (odvolání) nebo druhého stupně (řádná 

revize). Řízení tedy bylo upraveno jako třístupňové. Oběma těmito řádnými opravnými 

prostředky se účastník mohl domáhat změny napadeného rozhodnutí ve věci. Tím podobnost 

nekončila, protože oba opravné prostředky měly jak devolutivní tak suspenzivní účinek, 

zároveň u obou platil zákaz reformatio in peius a byly u nich také vyloučeny tzv. novoty. 

Mimořádnými opravnými prostředky proti rozsudku byly mimořádná revize, zmateční stížnost 

(v jejím případě ale mohlo jít i o řádný opravný prostředek, protože mohla směřovat vůči 

pravomocným, ale i nepravomocným rozhodnutím) a restituční žaloba, směřující proti újmě 

strany, kterou nešlo tolerovat z hlediska spravedlnosti (např. pokud strana nezaviněně zmeškala 

některou z lhůt).  

Řádnými opravnými prostředky proti usnesení byly rekurs a řádný revizní rekurs. Oba 

dva sice měly devolutivní účinek, ale nikoliv suspenzivní účinek (ve vztahu k jejich 

                                                           
28 Z mnohé literatury srov. např. ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. 3. aktualizované vydání. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, s. 338.  
29 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 516. 
30 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, s. 338. 
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vykonatelnosti). Jediným mimořádným opravným prostředkem proti usnesení byl mimořádný 

revizní rekurs.31  

Josefínský soudní řád byl nahrazen až v roce 1898, kdy nabyl účinnosti zákon 

č. 113/1895 Ř. z., tzv. rakouský civilní řád soudní. Tento zákon byl také po vzniku 

samostatného Československa recipován do jeho právního řádu. Rozčlenění na řádné 

a mimořádné opravné prostředky zůstalo zachováno. Řádné opravné prostředky znal tento 

civilní soudní řád čtyři a rozlišoval, zda směřují proti rozsudku (odvolání u prvního stupně 

a dovolání u druhého stupně) nebo proti usnesení (rekurs u prvního stupně a dovolací rekurs 

u druhého stupně). Civilní řád soudní z roku 1895 byl tedy stejně jako jeho předchůdce 

postaven na třech instancích. Odvolání bylo postaveno na neúplné apelaci, kdežto dovolání 

se řídilo revizním principem. K tomu znal tento zákon i dva mimořádné opravné prostředky. 

Jednalo se o žalobu o zmatečnost (tu bylo možné podat pro některé závažné procesní vady) 

a žalobu o obnovu, kterou šlo použít například tehdy, kdy se strana dozvěděla o nových 

skutkových okolnostech nebo důkazech, jejichž přednesení nebo použití v dřívějším řízení by 

pro ni způsobilo příznivější rozhodnutí ve věci hlavní nebo jestliže tyto skutečnosti či důkazy 

byla schopna použít až později.32 

Rakouský civilní soudní řád, podobně jako jiné mnohé zákony, „nepřežil“ 

tzv. právnickou dvouletku.33 S účinností od 1. ledna 1951 byl nahrazen zákonem 

č. 142/1950 Sb., občanský soudní řád. Inspiračním zdrojem tohoto nového zákona byl 

občanský procesní řád Ruské sovětské federativní socialistické republiky z roku 1923. Nový 

československý civilní procesní řád měl dva řádné opravné prostředky, kterými byly odvolání 

a stížnost (dovolání zákonodárce zrušil), přičemž byly oba koncipovány podle systému úplné 

apelace a u obou také platil zákaz reformatio in peius.34 Mimořádnými opravnými prostředky 

se staly návrh na obnovu řízení a stížnost pro porušení zákona.35 

                                                           
31 FIALA, Josef. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. Praha: 

Univerzita Karlova, 1974, Acta Universitatis Carolinae, s. 40–41. Fiala upozorňuje také na speciální opravný 

prostředek nazvaný remonstrativní zmateční stížnost. Touto stížností bylo možné napadnout například rozhodnutí 

o neplatnosti manželství, které vydal k tomu nepříslušný soud.  
32  Tamtéž, s. 49–51. K důvodům pro podání žaloby na obnovu řízení srov. § 530 a § 531 zákon č. 113/1895 Ř. z., 
civilní řád soudní. 
33 K tzv. právnické dvouletce podrobněji srov. KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945–1989. Praha: 

Linde, 2009, s. 122–128. 
34 SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 596–597. 
35 Stížnost pro porušení zákona byla do československého právního řádu (pod názvem stížnost pro zachování 

zákona) zařazena již zákonem č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví. Tento zákon navíc, jak bylo řečeno výše, 

v rámci simplifikace soudního řízení zrušil původní tři instance a ponechal pouze dvě. Zároveň došlo k odstranění 

dovolání a dovolacího rekursu z československého právního řádu. Srov. BULÍN, Hynek. Dovolání v občanském 

soudním řízení podle novelizovaného občanského soudního řádu. Časopis pro právní vědu a praxi. [online]. 1995, 

č. 4. [cit. 9. 8. 2021]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9355, s. 16–17. 
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Další rekodifikace československého právního řádu, která proběhla během první 

poloviny 60. let 20. století, se opět dotkla i civilního práva procesního. Od 1. dubna 1964 začal 

být na území Československé socialistické republiky aplikován zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád. Ten již ve své původní podobě znal pouze jediný řádný opravný prostředek, kterým 

bylo odvolání. V rámci mimořádných opravných prostředků zůstaly jak návrh na obnovu řízení, 

tak stížnost pro porušení zákona.36 

Po roce 1989 začalo docházet k významnějším novelizacím občanského soudního řádu, 

které měly za cíl reflektovat změněné společenské podmínky. První výraznou novelizaci 

představoval zákon č. 519/1991 Sb., který zrušil stížnost pro porušení zákona a místo ní zařadil 

mezi mimořádné opravné prostředky dovolání (tato diskontinuita spočívající v přeřazení 

dovolání z řádných do mimořádných opravných prostředků neměla praktické opodstatnění 

a jednalo se o čistě politické rozhodnutí).37 Zřetelným zásahem do systému opravných 

prostředků byl také zákon č. 30/2000 Sb. (tzv. velká novela OSŘ). Touto novelou se začal 

uplatňovat systém neúplné apelace u odvolání ve sporných věcech. Důvodem byla snaha 

o zavedení prvků koncentrace do českého civilního procesu. Další novinkou bylo 

znovuzavedení žaloby pro zmatečnost jako jednoho z mimořádných opravných prostředků.38 

Dosud každopádně platí, že OSŘ stálé zůstává součástí českého právního řádu. Civilní 

proces tak dosud čeká na rekodifikaci, kterou se i přes mnohé úsilí zatím nepodařilo dovést 

do zdárného konce.39 Prozatím posledním pokusem zůstává věcný záměr civilního řádu 

soudního z roku 2017, který byl v roce 2020 představen v nové verzi doplněné o některé 

vznesené připomínky.40 Další osud věcného záměru zůstávají ovšem nejasný. V červenci 2021 

totiž došlo k personální obměně v čele pracovní komise pro civilní řád soudní, kdy jejího 

dosavadního předsedu docenta Petra Lavického nahradil místopředseda nejvyššího soudu Petr 

Šuk.41  

                                                           
36 SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 596–597. 
37 K souvislostem podrobněji viz DVOŘÁK, Bohumil. Nad koncepcí dovolání v civilních věcech. Právník. 2018, 

roč. 157, č. 4, s. 348.  
38 SCHELLE, Karel, BÍLÝ, Jiří. Dějiny českého soudnictví. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 442–443.  
39 Srovnáme-li situaci občanského práva v okolních státech s podobným historickým vývojem, dojdeme k poněkud 

ambivalentním závěrům. Maďarsko zvládlo obměnit jak svůj občanský zákoník (účinný stejně jako český 

občanský zákoník od roku 2014), tak i svůj civilní procesní řád (účinný od roku 2018). Polsko naopak neprošlo 

rekodifikací vůbec a stále používá úpravu občanského práva hmotného i procesního z roku 1964. Na Slovensku je 

sice stále platný občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Zb.), ale v roce 2016 nabyl účinnosti nový civilní soudní 

řád.  
40 Věcný záměr civilního řádu soudního. Finální znění druhé verze. Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. 2020 

[cit. 1. 11. 2021]. Dostupné z: https://www.justice.cz/documents/12681/2549255/Věcný+záměr+CŘS_Finální 

+verze+druhého+znění.pdf, s. 58–60. 
41 PASEKOVÁ, Eva. Místopředseda NS Šuk předsedá nové komisi pro civilní řád soudní. Česká justice [online].  

21. 7. 2021 [cit. 8. 8. 2021]. Dostupné z:  https://www.ceska-justice.cz/2021/07/mistopredseda-ns-suk-predseda-

nove-komisi-pro-civilni-rad-soudni/. 
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Současná varianta věcného záměru civilního řádu soudního z roku 2020 (dále jen 

„CŘS“) rozlišuje opravné prostředky a jiné prostředky nápravy. Za rozhodující rozlišující znak 

pro zařazení konkrétního opravného prostředku do jedné z těchto skupin, považují autoři 

věcného záměru CŘS přítomnost devolutivního a zpravidla i suspenzivního účinku. Věcný 

záměr CŘS předpokládá, že by jako řádné opravné prostředky fungovaly jak odvolání, tak ale 

i dovolání.42  

Oproti dosavadní úpravě zavádí CŘS rovněž staronový opravný prostředek ve formě 

rekursu, kterým lze napadnout usnesení prvostupňového i odvolacího soudu (verze věcného 

záměru z roku 2017 místo rekursu hovořila o stížnosti).43 Záměr také obsahuje žalobu pro 

zmatečnost a žalobu na obnovu řízení, které ale nejsou označeny jako mimořádné opravné 

prostředky, nýbrž se pro ně užívá již zmíněný termín jiné prostředky nápravy (v rámci 

systematiky CŘS se pak příslušná část, kam jsou obě žaloby zařazeny, nazývá Obnovení 

řízení).44 

  

                                                           
42 Věcný záměr civilního řádu soudního. Finální znění druhé verze. Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. 2020 

[cit. 1. 11. 2021]. Dostupné z:https://www.justice.cz/documents/12681/2549255/Věcný+záměr+CŘS_finální+ 

verze+druhého+znění.pdf, s. 326.     
43 Srov. bod 359 verze z roku 2017 a bod 428 ve verzi z roku 2020. Viz Věcný záměr civilního řádu soudního. 

Ministerstvo Spravedlnosti ČR [online]. 2017 [cit. 1. 11. 2021]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/section/,srov.; 

Věcný záměr civilního řádu soudního. Finální znění druhé verze. Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. 2020 

[cit. 1. 11. 2021]. Dostupné z: https://www.justice.cz/documents/12681/2549255/Věcný+záměr+CŘS_ 

finální+verze+druhého+znění.pdf, s. 387.  
44 Tamtéž, s. 397 a násl.  
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2. Žaloba na obnovu řízení  

2.1. Úvod  

Jak již bylo zmíněno výše, je žaloba na obnovu řízení řazena mezi mimořádné opravné 

prostředky. Pokud ji tedy soud připustí, automaticky tím dochází k zásahu do právní moci 

soudního rozhodnutí, a tudíž i k prolomení principu právní jistoty. Jelikož tento princip patří 

mezi základní atributy právního státu, může být obnovení řízení umožněno pouze tehdy, pokud 

v původním řízení nemohlo dojít k náležitému zjištění skutkového stavu.45 

Je to také tradiční právní institut, který je (jak dokládá předchozí kapitola) kontinuálně 

aplikován na našem území již několik desítek let, a s kterým se počítá i v současné variantě 

věcného záměru připravované rekodifikace civilního procesu.  

V rámci nynější úpravy žaloby na obnovu řízení je také potřeba upozornit na její spojení 

s žalobou pro zmatečnost, která byla do OSŘ zavedena novelou č. 30/2000 Sb. Zákonodárce 

přistoupil k značnému propojení obou těchto mimořádných opravných prostředků, takže 

se v rámci systematiky našeho občanského soudního řádu nacházejí ve společné hlavě a sdílejí 

spolu některá ustanovení. Zákon hovoří separovaně o obou žalobách tam, kde uvádí jejich plný 

název. Naopak společná ustanovení jsou uvozena pojmem „žaloba“. Toto vzájemné prolínání 

ale nelze považovat za příliš šťastně provedené. Místy se tento přístup dostává téměř do rozporu 

s požadavkem srozumitelnosti.46  

Žaloba na obnovu řízení je společně s žalobou pro zmatečnost koncipována jako 

procesní žaloba. Tento termín znamená, že těmito žalobami neuplatňuje účastník řízení svůj 

hmotněprávní nárok, ale namísto toho jimi napadá exitující pravomocná rozhodnutí soudu, 

protože existují důvody, které zpochybňují správnost těchto rozhodnutí.47 

Klíčový rozdíl mezi oběma opravnými prostředky spočívá v důvodech jejich aplikace. 

Žaloba na obnovu řízení směřuje proti nedostatkům ve skutkových zjištěních, kdežto žaloba 

pro zmatečnost si klade za cíl odstranit rozhodnutí, které bylo vydáno v řízení, které trpí 

vadami.48 

Lze konstatovat, že smyslem žaloby na obnovu řízení, je možnost znovu projednat 

pravomocně skončený spor (případně jinou právní věc) a dosáhnout tak nápravy věci, jejíž 

                                                           
45 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2018, sp. zn. 27 Cdo 381/2018. 
46 Srov. zejména § 230 OSŘ. Kritika předmětného ustanovení viz JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení 

(soudcovský komentář). Kniha IV. 201–250l občanského soudního řádu. 3. vydání, doplněné a upravené. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 148. Otázkou propojení obou žalob se podrobněji zabývám v páté kapitole této 

práce.  
47 SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 679–680. 
48 Srov. § 228 a § 229 OSŘ. K obou žalobám viz WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo 

procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 559 a s. 564. 
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skutkový stav nebyl v původním řízení zjištěn zcela nebo částečně správně. Tímto právním 

institutem ovšem nelze napadat ta pochybení, které spočívají v nesprávném právním posouzení 

věci nebo trpí procesněprávními vadami. V takovém případě je vždy potřeba použít jiného 

vhodnějšího opravného prostředku, který je oprávněným osobám k dispozici.49 

 

2.2. Přípustnost žaloby na obnovu řízení  

Občanský soudní řád ve svém § 228 stanovuje taxativní výčet případů, kdy lze podat 

žalobu na obnovu řízení. Z něho vyplývá, že žalobu je možné užít pouze proti pravomocnému 

rozsudku nebo pravomocnému usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé.50 Přitom 

nehraje roli, zda se jedná o rozhodnutí soudu prvního stupně nebo soudu odvolacího.51 

Lze jí také napadnout rozsudek částečný i mezitímní.52 

 Mimoto je tento mimořádný opravný prostředek přípustný proti pravomocnému 

usnesení, kterým byl schválen smír. Přičemž není podstatné, zda se smír opírá o § 99 OSŘ nebo 

o proběhlé smírčí řízení dle § 67 až § 69 OSŘ.53 Přitom ale platí, že je možné žalobu užít pouze 

tehdy, pokud lze důvody obnovy vztáhnout na předpoklady, za nichž byl smír schválen. Soud 

pak bude navíc přihlížet pouze k těm novým skutečnostem, při jejichž znalosti by původní smír 

neschválil (účastník se tedy nemůže domáhat obnovy řízení s poukazem na to, že pokud by on 

o této nové skutečnosti věděl, tak by takový smír neuzavřel).54  

Dále může žaloba podle § 228 odst. 2 OSŘ směřovat proti pravomocnému platebnímu 

rozkazu, pravomocnému rozsudku pro zmeškání a pravomocnému rozsudku pro uznání. I zde 

je možné důvod obnovy užít jen na předpoklady, za nichž došlo k vydání platebního rozkazu, 

rozsudku pro uznání nebo rozsudku pro zmeškání.55 

Zákon také výslovně specifikuje případy, kdy je nepřípustné žalobu podat. 

Dle § 230 odst. 1 písm. a) OSŘ není žaloba na obnovu řízení přípustná proti usnesení, jímž bylo 

                                                           
49 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2017, sp. zn. 29 Cdo 826/2016. K nemožnosti užít žalobu na 

obnovu řízení proti pochybením při právním posouzení věci a proti procesněprávním vadám viz Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2010, sp. zn. 23 Cdo 2391/2009.  
50 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2012, sp. zn. 21 Cdo 4288/2011, které dovodilo nepřípustnost 

žaloby na obnovu řízení, jímž soud odmítl nebo zamítl návrh na nařízení předběžného opatření, odmítl návrh na 

zahájení řízení a rozhodl o vyloučení věci k samostatnému řízení, protože se nejedná o rozhodnutí ve věci samé. 

Ze stejného důvodu byla konstatována nepřípustnost žaloby na obnovu řízení proti usnesení, jimiž soud zastavil 

řízení. Viz Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2015, sp. zn. 29 Cdo 1330/2015. 
51 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 10. 2011, sp. zn. 30 Cdo 57/2011, ve kterém NS shledal nemožnost 

napadnout rozhodnutí dovolacího soudu žalobou na obnovu řízení. V takovém případě totiž chybí soudu funkční 

příslušnost. Jelikož se jedná o neodstranitelnou vadu, musí soud přistoupit k zastavení řízení.  
52 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2001, sp. zn. 20 Cdo 2824/99. 
53 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2012, sp. zn. 33 Cdo 4364/2011. 
54 Tamtéž.  
55 SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 682.  
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rozhodnuto o žalobě z rušené držby. Toto ustanovení se dostalo do OSŘ zákonem 

č. 293/2013 Sb. a nahradilo tak předchozí znění, které uvádělo, že žaloba není přípustná proti 

„rozsudkům, kterými bylo vysloveno, že  se manželství rozvádí, že je neplatné nebo že zde není“. 

Smyslem řízení o žalobě z rušené držby je sloužit jako zvláštní procesní nástroj ochrany proti 

neoprávněným zásahům do držby tak, jak to formuluje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „OZ“) v § 1003 až 1009. Samotnou úpravu řízení o žalobě z rušené držby lze nalézt 

v § 176 až 180 OSŘ. Rozdíl tohoto řízení oproti jiným prostředkům ochrany držby, jako je třeba 

vlastnická, negatorní nebo reivindikační žaloba souvisí s jeho zrychleným režimem. Ten 

spočívá v povinnosti soudu vydat rozhodnutí ve formě usnesení do 15 dnů od zahájení řízení. 

Soud navíc není nucen nařizovat jednání. Žaloba na obnovu řízení je vyloučena z toho důvodu, 

že toto řízení je již od počátku koncipováno jako provizorní a počítá se s možností podat běžné 

žaloby, které povedou ke konečnému vyřešení sporu.56 

Dále zákon nepřipouští, aby žaloba směřovala pouze proti výrokům rozhodnutí 

o nákladech řízení, o lhůtě k plnění a o předběžné vykonatelnosti (neboli proti vedlejším 

výrokům rozhodnutí).57  Tyto vedlejší výroky rozhodnutí jsou totiž závislé na výroku o věci 

samé, tím pádem je není možné napadnout samostatně, bez toho aniž by nebyl zároveň napaden 

výrok o věci samé.58  

Vyloučena je také možnost užít žalobu jen proti důvodům rozhodnutí. Toto omezení 

se opírá o § 159a OSŘ, který proklamuje toliko závaznost výroku rozhodnutí, nikoliv jeho 

odůvodnění. Je třeba podotknout, že z žaloby musí explicitně vyplývat, že směřuje skutečně 

výlučně proti důvodům rozhodnutí, aby byl dán důvod její nepřípustnosti.59 

V § 230 odst. 2 OSŘ se hovoří o nemožnosti podat žalobu na obnovu řízení proti 

rozsudkům a usnesením, jejíchž zrušení nebo změny lze dosáhnout jinak, nepočítaje 

v to dovolání. Toto ustanovení se opírá o požadavek procesní ekonomie a umožňuje použít 

prostředky, které jsou rychlejší a jednodušší než by byla aplikace žaloby na obnovu řízení.60 

V praxi se jedná o speciální úpravu některých typů řízení zakotvených v zákoně 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“), které reagují na změnu 

podmínek, za kterých bylo vydáno původní rozhodnutí. Patří sem § 42 ZŘS týkající se zrušení 

rozsudku o omezení svéprávnosti, § 57 ZŘS rušící rozhodnutí o prohlášení člověka za mrtvého 

                                                           
56 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha IV. 201–250l občanského soudního 

řádu. 3. vydání, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 149. 
57 SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 683.  
58 DAVID, Ludvík. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s. 1187. 
59 Tamtéž, s. 1188. 
60 SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 683. 
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a § 64 ZŘS, který umožňuje změnu data dne smrti. Znění § 191 ZŘS pak povoluje zrušit 

rozhodnutí o dědictví, pokud se ukáže, že je zůstavitel naživu. Řadí se sem i úprava obsažená 

v § 362 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), (dále 

jen „InsZ“), který umožňuje insolvenčnímu soudu při splnění stanovených podmínek zrušit 

rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu.61 

V podobném duchu je koncipován i § 163 OSŘ. Tento paragraf se vztahuje na rozsudky 

odsuzující k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách. Jelikož se jedná 

o rozhodnutí vydávaná s výhradou změny poměrů, dochází k jejich případné změně bez 

nutnosti použití opravného prostředku. Pokud by ale okolnosti zakládající důvod pro změnu 

rozhodnutí nastaly ještě před jeho vydáním, nebylo by možné § 163 OSŘ aplikovat. Proto 

je v takovém případě přípustné použít žalobu na obnovu řízení.62 

Další omezení použití žaloby na obnovu řízení se opět nacházejí v  ZŘS. Ten explicitně 

vylučuje užití tohoto mimořádného opravného prostředku v řízeních o určení existence 

manželství a jeho neplatnosti,63 o rozvodech manželství (přičemž Nejvyšší soud konstatoval, 

že žalobu na obnovu řízení nelze použít ani na řízení o uznání cizího rozhodnutí o rozvodu 

manželství),64 ve statusových věcech partnerských (tj. určení zda tu partnerství je či není, zda 

je neplatné a o zrušení partnerství),65 a také v řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech 

mezinárodních únosů dětí.66 V případě statusových věcí manželských a partnerských je hlavním 

důvodem snaha předejít vzniku dvojího manželství nebo partnerství, které český právní řád 

nejen vylučuje, ale v případě dvojího manželství i sankcionuje.67 U navrácení uneseného dítěte 

se pak jedná o snahu zajistit co  největší rychlost daného řízení.68 Nejen žaloba na obnovu 

řízení, ale i opravné prostředky jako takové, jsou pak také vyloučeny v řízení ve věcech voleb 

do rad zaměstnanců dle § 353 odst. 3 ZŘS.  

                                                           
61 Srov. ŠÍNOVÁ, Renáta, HAMUĽÁKOVÁ, Klára. Civilní proces: Obecná část a sporné řízení. 2. vydání. 

V Praze: C. H. Beck, 2020, s. 427. 
62 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 560. 
63 Srov. § 382 ZŘS. 
64 Srov. § 398 ZŘS. K uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství viz Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

16. 8. 2016, sp. zn. 32 Ncu 44/2016.  
65 Srov. § 399 ZŘS.  
66 Srov. § 491 ZŘS. 
67 Srov. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha III: zákon č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních. 3. vydání, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 830. 

K trestnosti dvojího manželství viz § 194 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.  
68 Srov. SVOBODA, Karel. Zákon o zvláštních řízeních soudních: komentář. 2. vydání. V Praze: C. H. Beck, 2020, 

s. 1078. 
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V neposlední řadě je žaloba na obnovu řízení také výslovně vyloučena ve vykonávacích 

řízeních dle § 254 odst. 2 OSŘ, exekučních řízeních podle § 35 odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb., 

Exekuční řád a insolvenčních řízení dle § 96 odst. 1 InsZ.69 

 

2.3. Důvody podání žaloby na obnovu řízení  

Aby mohla oprávněná osoba podat proti pravomocnému rozhodnutí žalobu na obnovu 

řízení, potřebuje k tomu zákonný důvod. V OSŘ lze rozlišovat dvě hlavní skupiny důvodů, 

umožňujících podat tento mimořádný opravný prostředek. Takto zákonem podaný výčet je 

taxativní. 

Dle § 228 odst. 1 písm. a) musí existovat skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které 

účastník nemohl bez své viny použít v původním řízení před soudem 1. stupně, respektive i před 

soudem odvolacím, pokud byly splněny podmínky uvedené v § 205a a § 211a OSŘ. Zároveň 

je možné tyto skutečnosti, rozhodnutí a důkazy uplatnit pouze tehdy, pokud mohou pro 

účastníka řízení přivodit příznivější rozhodnutí ve věci.  

Platí, že důvodem obnovy nemohou být ty skutečnosti, ke kterým došlo až po skončení 

původního řízení. Vždy se tedy musí jednat o takové skutečnosti, které existovaly již v době 

původního řízení, a které nemohl účastník bez své viny uplatnit. Tento výklad se opírá o fakt, 

že není možné, aby se účastník dovolával nezaviněné nemožnosti použít relevantní skutečnosti, 

které ale během trvání původního řízení vůbec neexistovaly. Dalším argumentem je, že žalobou 

má dojít pouze k obnově původního řízení. Na něj nelze přirozeně aplikovat skutkový stav, 

který nastal až po jeho skončení.70 

Účastník nemůže také uplatnit skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které mu sice byly 

známy, a které v původním řízení soudu předkládal, označoval či navrhoval, ale soud k nim 

nakonec nepřihlédl a k jejich dokazování nepřikročil, protože je považoval za nerozhodné.71  

Poněkud odlišný přístup se týká rozhodnutí, protože u nich se účastník může dovolávat 

i těch, které byly vydány až po skončení původního řízení. Jedná se zejména o problematiku 

předběžných otázek dle § 135 OSŘ, kdy je soud vázán při svém rozhodování rozhodnutím 

jiného orgánu, respektive při rozhodování vychází z rozhodnutí vydaného dříve příslušným 

orgánem. Důvod obnovy je dán, pokud soud nebo jiný příslušný orgán nakonec rozhodne 

o předběžné otázce odchylně. Podobná situace nastane, pokud soud v souladu 

                                                           
69 K nepřípustnosti podání žaloby na obnovu řízení v insolvenčním řízení srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

28. 2. 2013, sp. zn. 29 ICdo 34/2012.  
70 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2004, sp. zn. 22 Cdo 2347/2003.  
71 Srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2009, sp. zn. 28 Cdo 470/2009. 
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s § 135 odst. 2 OSŘ o předběžné otázce rozhodne sám s tím, že se následně zjistí, že o dané 

věci již existuje rozhodnutí příslušného orgánu.72  

Důvodem pro podání žaloby na obnovu ale nebude situace, kdy Ústavní soud ve svém 

nálezu uvede jiné právní posouzení určité otázky, které je odlišné od řešení uplatněného 

v řízení, o jehož obnovu má jít.73 

K povolení obnovy pak soud přistoupí tehdy, pokud je alespoň pravděpodobné, že nové 

skutečnosti, důkazy či rozhodnutí mohou zajistit žalobci příznivější rozhodnutí v jeho věci. 

Soud tedy nemusí nejdříve dojít k bezpečnému závěru, že tomu tak nakonec skutečně bude, aby 

mohl povolit obnovu řízení.74  

Druhá skupina důvodů je obsažena v § 228 odst. 1 písm. b). Zde se hovoří o možnosti 

provést ty důkazy, které nemohly být provedeny v původním řízení před soudem prvního stupně 

a opět také i před soudem odvolacím, pokud byly splněny podmínky dle § 205a a 211a OSŘ.  

Toto ustanovení řeší situaci, kdy účastník v původním řízení řádně splnil svoji důkazní 

povinnost a označil důkazy, které měly prokázat jeho tvrzení. Navržené důkazy ale nemohly 

být provedeny z důvodu existence objektivní překážky. Pokud ale tato překážka po skončení 

původního řízení odpadla (například došlo k nalezení dosud ztracené smlouvy či těžce nemocný 

svědek se uzdravil a je schopen svědčit apod.), může se účastník domáhat obnovy řízení. I zde 

soud žalobě vyhoví jedině tehdy, kdy bude existovat určitá pravděpodobnost na příznivější 

rozhodnutí ve věci.75 

Žalobce ovšem nemůže použít tento důvod v případě, že by se chtěl domáhat obnovy 

řízení proti platebnímu rozkazu. Ten je totiž vydáván v tzv. zkráceném řízení dle § 175 OSŘ, 

ve kterém nedochází k dokazování.76 Obdobně nelze aplikovat § 228 odst. 1 písm. b) 

u rozsudku pro zmeškání, protože i u něj není předpokladem jeho vydání dokazování.77 

A tentýž přístup se bude vztahovat i na rozsudek pro uznání. Ani jeho vydání totiž nepředchází 

žádné dokazování a žalobní nárok je zde uznán na základě fikce.78 

  

                                                           
72 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 1. 1995, sp. zn. 15 Co 21/95. 
73 Usnesení Nejvyššího soud ze dne 28. 1. 1999, sp. zn. 20 Cdo 322/98.  
74 Z ustálené judikatury srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1419/2000. 
75 SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 690.  
76 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5983/2016.  
77 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 25 Cdo 2959/2007.  
78 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2004, sp. zn. 33 Odo 294/2004.  
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2.4. Osoby legitimované k podání žaloby na obnovu řízení  

K žalobě je na prvním místě aktivně legitimován účastník původního řízení. Podání mají 

právo podat také nástupci účastníka řízení bez ohledu na to, zda se jedná o singulární nebo 

univerzální sukcesi. Plně se zde uplatňuje dispoziční zásada, tudíž bez aktivního postupu 

ze strany účastníka nemůže k obnově řízení dojít. Zároveň je vyloučeno podání žaloby osobou, 

které bylo v její věci plně vyhověno.79 

Další oprávněnou osobou může být dle § 231 odst. 1 OSŘ vedlejší účastník.80 Aby byla 

jeho žaloba přípustná, je vedlejší účastník nucen splnit dvě podmínky. Na prvním místě se musí 

účastnit původního řízení, a to až do okamžiku, kdy došlo k nabytí právní moci rozhodnutí, 

které má být předmětem žaloby na obnovu řízení. Pokud by tento požadavek nebyl splněn, 

protože vedlejší účastník z tohoto řízení vystoupil ještě před nabytím právní moci rozhodnutí, 

respektive bylo rozhodnuto o nepřípustnosti vedlejšího účastenství dle § 93 odst. 2 OSŘ, bude 

soud oprávněn jeho žalobu bez jednání zamítnout (z důvodu podání žaloby osobou k tomu 

neoprávněnou).81 Druhou podmínkou je udělení souhlasu k podání žaloby na obnovu řízení 

ze strany podporovaného účastníka. Při absenci souhlasu by soud opět přikročil k jejímu 

zamítnutí z důvodu nepřípustnosti. 

Teorie se v zásadě shoduje na tom, že podporovaný účastník řízení nemusí dát 

vedlejšímu účastníkovi k podání žaloby výslovný souhlas. Nabízí se ovšem otázka, jaká 

by měla být role soudu při zjišťování toho, zda podporovaný účastník s podáním žaloby 

skutečně souhlasí. Svoboda konstatuje, že se soud v podstatě nemusí ptát podporovaného 

účastníka na jeho souhlas.82 Oproti tomu Schelleová argumentuje podstatou vedlejšího 

účastenství, jehož smyslem je pomoci účastníku řízení. Je tudíž nepřípustné, aby byly žaloby 

podány v rozporu s vůli podporovaného účastníka. Soud se proto musí vždy zabývat tím, zda 

podporovaný účastník vyjadřuje s podáním žaloby souhlas.83 Mottl a Vacková sice taktéž 

připouštějí, že není potřeba výslovného souhlasu ze strany podporovaného účastníka, 

zdůrazňují ovšem potřebu dohody mezi vedlejším účastníkem, který hodlá žalobu podat 

a podporovaným účastníkem, v jehož zájmu se tak děje. Za účelem zajištění hospodárnosti 

řízení by proto měl vedlejší účastník ve své žalobě uvést, že byl v původním řízení vedlejším 

                                                           
79 SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 684. 
80 Vedlejší účastník má taktéž možnost podat žalobu pro zmatečnost. Naopak v případě dovolání judikatura 

dovodila, že k němu není oprávněn. K tomu viz např. rozsudek Nevyššího soudu ze dne 12. 10. 2010, sp. zn. 28 

Cdo 1896/2010.  
81JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha IV. 201–250l občanského soudního 

řádu. 3. vydání, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 151. 
82 SVOBODA, Karel. Opravné prostředky: civilní proces z pohledu účastníka. V Praze: C. H. Beck, 2020, s. 295. 
83 SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 684–685.  
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účastníkem, na které straně v tomto řízení vystupoval, a také jaké je stanovisko jím 

podporovaného účastníka k žalobě. Pokud by stanovisko nebylo uvedeno, měl by soud 

podniknout takové kroky, aby ho zjistil.84 

Osobně se přikláním k variantě aktivního soudu, který pokaždé a co nejdříve zjišťuje 

názor podporovaného účastníka. Obecně ale znění § 231 odst. 1 OSŘ nepovažuji za vhodné ani 

praktické. Dle mého názoru by měl soud mít v době rozhodování o povolení obnovy k dispozici 

jasně projevenou vůli podporovaného účastníka řízení. Tím, že současná úprava souhlas 

podporovaného účastníka v zásadě presumuje, vytváří potencionální prostor pro průtahy 

a zvýšené náklady v případě, že se nakonec ukáže, že podporovaný účastník nechtěl přistoupit 

k obnově řízení. Bylo by tudíž vhodnější upravit znění § 231 odst. 1 OSŘ v tom smyslu, 

že žaloba bude přípustná pouze tehdy, jestliže s ní podporovaný účastník vyjádří výslovný 

souhlas uvedený přímo v podané žalobě na obnovu řízení. Jak ostatně vyplývá z výše 

uvedených názorů některých autorů, jen by se zákonnou formou „posvětil“ preferovaný soudní 

postup.  

Zajímavou otázku také představuje aktivní legitimace k podání žaloby na obnovu řízení 

ze strany státního zastupitelství a Úřadu státu pro zastupování ve věcech majetkových. V jejich 

případě je totiž potřeba rozlišovat dvě odlišné situace. V první z nich podal některý z těchto 

subjektů návrh na zahájení řízení, čímž se pak stal i jeho účastníkem. Kdežto v druhé situaci 

do původního řízení vstoupil teprve na základě § 35, respektive § 35a. OSŘ. V prvním případě 

se bude jednat o legitimní postup účastníka řízení, na který mají státní zastupitelství a Úřad 

státu pro zastupování věcech majetkových plné právo. V druhém případě nicméně dojde 

k zamítnutí žaloby, protože tento postup zákon dle § 231 odst. 2 a odst. 3 OSŘ nepřipouští.85  

 

2.5. Lhůty pro podání žaloby na obnovu řízení  

Dispozice se žalobou je časově omezena subjektivní a objektivní lhůtou, které jsou 

upraveny v § 233 OSŘ. Hlavní motivací pro zakotvení procesních lhůt je zájem na zachování 

právní jistoty. Některé důkazy se totiž postupem času oslabují (např. paměť svědka) a zároveň 

je zde vůle na stabilitě právních vztahů, o nichž již bylo jednou pravomocně rozhodnuto. 

Je přitom povinností osoby, která se obnovy řízení domáhá, tvrdit a také prokázat skutečnost, 

že lhůty k podání žaloby byly zachovány.86 Jelikož se jedná v obou dvou případech o zákonné 

                                                           
84 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha IV. 201–250l občanského soudního 

řádu. 3. vydání, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 151–152.  
85 SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 685. 
86 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 11. 2015, sp. zn. 28 Cdo 2274/2015. 
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lhůty, nemůže soud nikdy přivolit k prominutí jejich zmeškání, respektive je prodlužovat tak, 

jak o tom hovoří § 58 OSŘ.87 

Subjektivní lhůta činí tří měsíce a počíná běžet ode dne, kdy se žalobce dozvěděl 

o důvodech umožňujících podání žaloby nebo ode dne, kdy mohl tyto důvody uplatnit. 

Nicméně dle § 233 odst. 1 OSŘ subjektivní lhůta nikdy nemůže uběhnout před uplynutím tří 

měsíců od právní moci rozhodnutí, proti kterému žaloba na obnovu směřuje. Smysl takovéto 

konstrukce trvání subjektivní lhůty spočívá ve změnách, které do OSŘ přinesla novela 

č. 30/2000 Sb. Ta totiž, jak bylo zmíněno výše, zavedla pro sporná řízení princip neúplné 

apelace. Účastník je tím pádem limitován v možnosti domáhat se svého práva skrze odvolání, 

neboť může nové skutečnosti a důkazy uplatňovat jen za podmínek uvedených v § 205a 

a 211a OSŘ. Účastník by se tak mohl dostat do situace, kdy by se dozvěděl o důvodu obnovy, 

respektive by jej byl již schopen uplatnit, ale reálně by tak nemohl učinit, protože by to § 205a 

a 211a OSŘ nepřipouštěly. Navíc by nemohl podat ani žalobu na obnovu řízení, neboť 

předmětné rozhodnutí by v důsledku probíhajícího odvolacího řízení dosud nenabylo právní 

moci. Díky znění § 233 odst. 1 OSŘ každopádně v takovém případě nedojde k marnému 

uplynutí lhůty, neboť ta začne běžet právě až po nabytí právní moci daného rozhodnutí.88 Pokud 

by účastník zmeškal subjektivní lhůtu k podání žaloby, soud žalobu zamítne s tím, že musí 

za tímto účelem nařídit jednání.89  

Objektivní lhůta je zákonem stanovena na dobu tří let a počíná běžet od právní moci 

napadeného rozhodnutí. Tato lhůta představuje maximální dobu, v jejímž rámci je možné 

žalobu uplatňovat. Po jejím uplynutí nelze argumentovat, že účastníku ještě běží subjektivní 

lhůta.90 Dle § 235f OSŘ nemusí soud k zamítnutí žaloby z důvodu zmeškání objektivní lhůty 

nařizovat jednání.91  

Je třeba ale zmínit, že zákon přesto obsahuje jednu důležitou výjimku, která koncept 

objektivní lhůty prolamuje. Jedná se o situaci, kdy bylo v občanském soudním řízení přiznáno 

právo na základě trestního rozsudku nebo na základě rozhodnutí o přestupku nebo jiném 

správním deliktu, které ale byly později podle příslušného právního předpisu zrušeny.92 

V takovém případě není účastník vázán objektivní lhůtou a může uplatnit žalobu na obnovu 

                                                           
87 Srov. WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 560. 
88 DAVID, Ludvík. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s. 1193. 
89 Tamtéž. Tento postup vyplývá z § 235f OSŘ. Ten promíjí nařízení jednání pouze, zamítá-li soud žalobu podanou 

po lhůtě, která se počítá od právní moci napadaného rozhodnutí. Při použití logického výkladu a contrario nelze 

toto ustanovení vztáhnout na subjektivní lhůtu.  
90 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 8. 2016, sp. zn. 22 Cdo 655/2016.  
91 DAVID, Ludvík. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s. 1193. 
92 Srov. § 233 odst. 2 OSŘ.  
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řízení i po uplynutí tří let od právní moci předmětného rozhodnutí. Současně ale musí žalobu 

podat v subjektivní lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o tomto důvodu.93 

 

2.6. Náležitosti žaloby na obnovu řízení  

Žaloba na obnovu řízení je procesním podáním a jako taková musí být uskutečněna 

písemně. Dále musí splňovat obecné náležitosti podání, které jsou uvedeny v § 42 odst. 4 OSŘ. 

Tím pádem se po ní vyžaduje, aby z ní bylo patrno, kterému soudu je určena, kdo ji podává, 

které věci se týká a co sleduje. Podání musí také obsahovat podpis a datum.  

Mimo tyto obecné náležitosti požaduje zákon, aby žaloba na obnovu řízení navíc 

obsahovala označení rozhodnutí, proti kterému směřuje, v jakém rozsahu účastník takové 

rozhodnutí napadá, některý z důvodů uvedených v § 228 OSŘ a také vylíčení těch skutečností, 

které dosvědčují, že žaloba byla podána včas.94 Dále musí žalobce označit důkazy, které mají 

prokázat důvodnost žaloby, ale i to, čeho se skrze ní chce domoci.95 

Pokud by účastník řízení podal žalobu, která by nesplňovala výše uvedené náležitosti, 

stává se taková žaloba vadným podáním, a je nutné použít postup uvedený v § 43 OSŘ. 

Předseda senátu vydá usnesení, kterým účastníka vyzve, aby svoji žalobu doplnil či opravil 

(učiní tak zpravidla tehdy, bude-li něco chybět, respektive bude-li žaloba neurčitá 

či nesrozumitelná). Předseda senátu také určí lhůtu, do kdy má být žaloba doplněna nebo 

opravena a zároveň účastníka poučí o tom, jak má doplnění nebo opravu provést.  

Pokud by žalobce ani přes výzvu předsedy senátu svoji žalobu řádně neopravil anebo 

nedoplnil a z tohoto důvodu by nebylo možné v řízení pokračovat, vydá soud usnesení, kterým 

žalobu odmítne. O tomto následku musí být účastník řízení poučen.96  

  

                                                           
93 DAVID, Ludvík. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s. 1193. 
94 Dle Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2011, sp. zn. 21 Cdo 1093/2010 musí žaloba obsahovat dostatečně 

určité a srozumitelné vylíčení zákonných důvodů, aby bylo nepochybné, který konkrétní z nich má žalobce na 

mysli. Pouhý odkaz na § 228 OSŘ nepostačuje.  
95 Srov. § 232 odst. 1 OSŘ. Považuji za vhodné zmínit, že dle Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2003, sp. 

zn. 29 Odo 558/2001, nemusí žaloba obsahovat označení účastníků řízení. Jedinou výjimku představuje situace, 

kdyby žalobce chtěl uplatnit obnovu řízení jen proti některým samostatným společníkům původního řízení. 

V takovém případě musí v žalobě uvést, proti kterým konkrétním společníkům chce řízení obnovit.  
96 § 43 odst. 2 OSŘ. 
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2.7. Řízení a rozhodnutí o žalobě na obnovu řízení  

Řízení o žalobě na obnovu řízení se reálně skládá ze dvou stádií neboli fází. Žalobce 

nejprve musí podat žalobu soudu, který o ní rozhodoval v prvním stupni, a to bez ohledu na to, 

zda směřuje proti rozhodnutí soudu prvostupňového nebo druhostupňového. 

 Toto první stádium představuje samostatné řízení o povolení obnovy řízení 

(označované jako iudicium rescindens). Právě v tomto řízení musí soud nejprve rozhodnout, 

zda vydá usnesení, kterým obnovu řízení povolí nebo naopak jím žalobu zamítne. Bez toho aniž 

by soud obnovu řízení povolil, nelze věc znovu projednat.97 

Soud je vázán rozsahem žaloby, kterou se žalobce domáhá obnovy řízení a také 

žalobními důvody, které jsou v ní uvedeny. Přesto zákon uvádí výjimky, které soud opravňují 

k překročení návrhu tak, jak ho vymezil žalobce. Půjde jednak o stav, kdy na napadeném výroku 

rozhodnutí závisí jiný výrok, který ale napaden nebyl. Další výjimka se vztahuje na nerozlučné 

společenství účastníků. Poslední případ se týká situace, kdy způsob vypořádání vztahu mezi 

účastníky již závazně stanovuje některý právní předpis.98  

V § 235b odst. 2 OSŘ jsou pak zahrnuty ustanovení občanského soudního řádu, které 

nelze na řízení o žalobě na obnovu použít. Jedná se o výjimky předvídané § 235a odst. 2 OSŘ, 

který stanovuje, že se pro řízení o žalobě uplatní přiměřeně ustanovení o řízení v prvním stupni, 

není-li dále stanoveno jinak. Vyloučena je jednak úprava obsažená v § 92 OSŘ. Toto ustanovení 

obsahuje změnu okruhu účastníků řízení, jenž spočívá v jejich přistoupení nebo záměně 

za účelem nápravy nedostatku věcné legitimace. Smysl vyloučení tohoto ustanovení spočívá 

v tom, že se přistoupením nebo záměnou účastníka musí celé řízení začít od počátku s tím, 

že tento nový účastník není vázán úkony svého předchůdce. Aplikace § 92 v řízení o žalobě 

na obnovu řízení by byla tudíž zcela nadbytečná.  Dále je vyloučen režim vzájemných žalob 

uvedený v § 97 a § 98 OSŘ. Zde je problémem rozšíření předmětu řízení návrhem ze strany 

žalovaného, což je v případě řízení o žalobě na obnovu nepřípustné. Stejně tak je vyloučené, 

aby se při existenci vzájemně započitatelné pohledávky žalovaný domáhal částky, která výši 

pohledávky žalobce převyšuje.99 

Samotné podání žaloby je bez suspenzivního účinku. Soud má ale možnost svým 

usnesením nařídit odklad vykonatelnosti takto napadeného rozhodnutí, je-li pravděpodobné, 

že bude žalobě následně vyhověno.100 Proti tomuto usnesení o vykonatelnosti je přípustný 

                                                           
97 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 562. 
98 § 235d OSŘ.  
99 SVOBODA, Karel. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C. H. Beck, 2017, s. 867. 
100 Srov. § 235c OSŘ. 
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opravný prostředek, přičemž pro možnost jeho podání nehraje roli, zda soud odklad 

vykonatelnosti povolil či nikoliv.101 Teprve usnesení soudu povolující obnovu řízení přivodí 

ze zákona automatický odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí.102 Suspenzivní účinek 

pak bude trvat až do doby, kdy nabude právní moci rozhodnutí, jímž se obnovené řízení 

končí.103 

Pokud se soud rozhodne žalobu zamítnout, nařídí za tímto účelem jednání. Dle 

§ 235f OSŘ ovšem nemusí soud k nařízení jednání přistoupit, pokud nastala některá z výjimek 

uvedených v tomto paragrafu. Jednak soud nenařídí jednání, pokud žalobu zamítá z důvodu její 

nepřípustnosti, nebo pokud jí podal někdo, kdo k jejímu podání nebyl oprávněn, anebo byla 

podána po uplynutí lhůty počítané od právní moci napadeného rozhodnutí. Smyslem tohoto 

ustanovení je podpořit hospodárnost a rychlost řízení, protože výše zmíněné důvody lze snadno 

zjistit z obsahu soudního spisu a není je tudíž potřeba dokazovat. Nařízení jednání by proto bylo 

v daných situacích nadbytečné a dostávalo by se do rozporu se zmíněnými zásadami.104 

Po povolení obnovy nastává bez potřeby dalšího návrhu ze strany žalobce druhé stádium 

nazývané řízení po povolení obnovy řízení (iudicium rescissorium). Jelikož žaloba na obnovu 

řízení vylučuje také devolutivní účinek, bude obnovené řízení vždy vést soud, který ve věci 

rozhodoval v prvním stupni.105 V této fázi se již soud zabývá žalobou po její věcné stránce, 

přičemž bere v potaz vše, co bylo zjištěno v jak původním, tak i obnoveném řízení.  

Ukončení obnoveného řízení ze strany soudu může mít v zásadě dvojí podobu. Buď 

se soudce domnívá, že původní rozhodnutí je věcně správné, pak v takovém případě vydá 

usnesení, jimž návrh na změnu napadeného rozhodnutí zamítne. Pokud má ale za to, 

že dosavadní rozhodnutí nemůže obstát, vydá nové rozhodnutí, kterým původní rozhodnutí 

změní. Jelikož se povolením obnovy řízení původní rozhodnutí neruší a stále existuje, musí 

soud ukončit obnovené řízení tak, aby současně neexistovaly dvě rozhodnutí v téže věci.106 

                                                           
101 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha IV. 201–250l občanského 

soudního řádu. 3. vydání, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 170. 
102 Soud musí zásadně vydat rozhodnutí ve formě usnesení. Pokud by rozhodoval o povolení obnovy rozsudkem, 

zakládal by tím vadu řízení, která ovšem v souladu s § 235e odst. 1 a § 212a odst. 5 OSŘ nemá vliv na správnost 

soudního rozhodnutí. K tomu viz Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99. 
103 § 235g OSŘ.  
104 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha IV. 201–250l občanského 

soudního řádu. 3. vydání, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 176. 
105 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 6. 1994, sp. zn. 6 Cdo 25/94.  
106 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha IV. 201–250l občanského 

soudního řádu. 3. vydání, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 180–181. K problematice 

vydání nového rozhodnutí srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1546/99.  
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Zákon taktéž v § 235i odst. 3 OSŘ výslovně stanovuje, že v případě vydání nového 

rozhodnutí o věci, nebudou dotčeny právní poměry třetích osob.107 Tato zásada má za cíl 

eliminovat negativní důsledky vydání nového rozhodnutí v obnoveném řízení pro osoby odlišné 

od účastníků řízení. Reflektuje tedy fakt, že od vydání původního rozhodnutí uplynula určitá 

doba, během níž tyto třetí osoby již mohly v dobré víře právně jednat. Absence tohoto 

ustanovení by značně komplikovala vznik nových právních vztahů, protože by třetí osoby 

získaly definitivní jistotu, že jejich postavení nebude narušeno, až po uplynutí lhůt pro podání 

žaloby na obnovu řízení. K tomu si je třeba připomenout fakt, že žaloba opírající se o zrušený 

trestní rozsudek nebo rozhodnutí o přestupku či jiném správném deliktu, může být dokonce 

podána i po uplynutí tříleté objektivní lhůty.108 Bez toho ustanovení bychom se tedy dostávali 

až do absurdních situací, kdy by si tyto třetí osoby v zásadě nikdy nemohly být jisty svými 

právními poměry. Absence tohoto ustanovení by dle mého názoru ani nebyla reálně možná, 

protože by se tím daná úprava zcela jistě dostávala do rozporu s principem právní jistoty.109 

 

2.8. Náklady řízení a soudní poplatek za žalobu na obnovu řízení 

Speciální úpravu nákladů řízení, týkající se problematiky žaloby na obnovy řízení (ale 

i žaloby pro zmatečnost), lze nalézt v § 235i OSŘ. Dle znění jeho prvního odstavce, musí soud, 

který hodlá v obnoveném řízení vydat nové rozhodnutí, rozhodnout jak o náhradě nákladů 

původního řízení, tak i o náhradě nákladů nově vzniklých v důsledku podání žaloby na obnovu 

řízení. Důvod tohoto postupu spočívá v akcesorickém vztahu výroku o náhradě nákladů řízení 

k původnímu (a nyní zcela nebo částečně změněnému) rozhodnutí.110 Soud tudíž rozhodne jak 

o nákladech za původní řízení, tak i za obnovené řízení.  

Tento postup se ale neuplatní v případě, kdy soud vydá po povolení obnovy takové 

rozhodnutí, které nakonec původní rozhodnutí nenahradí. To souvisí s tím, že v takovém 

případě zůstává v platnosti původní rozhodnutí, včetně původního výroku o nákladech řízení, 

tudíž vydání nového rozhodnutí o nákladech původního řízení by bylo nadbytečné. Soud 

rozhodne pouze o náhradě nákladů za řízení o žalobě na obnovu řízení a za obnovené řízení.111 

                                                           
107 § 235i odst. 3 OSŘ.  
108 § 233 odst. 2 OSŘ. 
109 Srov. např. DAVID, Ludvík. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, 

s. 1209.  
110 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha IV. 201–250l občanského 

soudního řádu. 3. vydání, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 182.  
111 DAVID, Ludvík. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s. 1208.  
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Podobně soud vydávající usnesení, kterým návrh na obnovu řízení zamítá (tudíž by 

stadium po povolení obnovy vůbec nenastalo), rozhodne tímto usnesením pouze o těch 

nákladech, které vznikly v souvislosti s řízením o obnově. Původní rozhodnutí i zde zůstává 

nedotčeno, a to včetně výroku o nákladech původního řízení. Soud tudíž nemá důvod vydávat 

nové rozhodnutí o nákladech původního řízení.112 

Je třeba dodat, že osoba, která se rozhodne podat žalobu na obnovu řízení, podléhá 

soudnímu poplatku dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon 

o soudních poplatcích“).  Položka 16 tohoto zákona stanovuje za podání žaloby na obnovu 

řízení poplatek 5000 Kč. V souladu s § 4 odst. 1 písm. a) vzniká poplatková povinnost 

okamžikem podání žaloby a dle § 7 odst. 1 pak splatnost poplatku nastává současně se vznikem 

této poplatkové povinnosti. Pokud by poplatník poplatek nezaplatil, bude dle § 9 odst. 1 vyzván 

soudem k jeho zaplacení. Zároveň mu soud určí lhůtu, která až na výjimky musí činit alespoň 

15 dnů. Soud pak řízení zastaví, jestliže nebude poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen. O tomto 

následku musí být poplatník dle § 9 odst. 3 poučen ve výzvě k zaplacení poplatku.  

Zákon o soudních poplatcích nicméně také připouští možnost osvobození od soudních 

poplatků. Dle znění § 11 odst. 3 se osvobození v určitých případech vztahuje i na řízení 

o povolení obnovy. 

 

2.9. Postavení žaloby na obnovu řízení v rámci mimořádných opravných 

prostředků 

Každý ze tří mimořádných opravných prostředků, kterými disponuje účastník civilního 

soudního řízení, plní svoji specifickou úlohu. V praxi pak přesto mohou nastat situace, kdy 

účastník řízení uplatní na tutéž věc jak dovolání, tak i žalobu pro zmatečnost anebo žalobu 

na obnovu řízení (byť zásadně z různých důvodů). Současná právní úprava tento postup 

předvídá a stanovuje proto postup, který má za cíl se vypořádat se stavem, kdy by účastník 

řízení najednou podal více mimořádných prostředků. 

Občanský soudní řád stanovuje ve svém § 235b odst. 3, že pokud bylo proti rozhodnutí 

napadenému žalobou na obnovu řízení nebo pro zmatečnost podáno také dovolání, soud dané 

řízení o žalobě přeruší, a to až doby než dovolací soud vydá své rozhodnutí. Pokud by dovolací 

soud zrušil rozhodnutí, které bylo dovoláním napadeno, musí soud, který rozhoduje o žalobě 

na obnovu řízení nebo o žalobě pro zmatečnost své řízení zastavit.113 V opačném případě bude 

                                                           
112 SVOBODA, Karel. Opravné prostředky: civilní proces z pohledu účastníka. V Praze: C. H. Beck, 

2020,   s. 390–391.  
113 § 235e odst. 4 OSŘ. 
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příslušný soud pokračovat v řízení o žalobě na obnovu řízení či pro zmatečnost, které z důvodu 

podání dovolání přerušil. Zákon tedy stanovil do čela hierarchie mimořádných opravných 

prostředků dovolání, kterému musí zbylé dva mimořádné opravné prostředky ustoupit. 114 

Při společné aplikaci žaloby na obnovu řízení a žaloby pro zmatečnost, zákon 

upřednostňuje žalobu pro zmatečnost. Dle § 235b odst. 1 OSŘ byla-li proti stejnému rozhodnutí 

podána současně jak žaloba na obnovu řízení tak i žaloba pro zmatečnost, spojí soud věci 

ke společnému řízení. K tomu ale dojde pouze tehdy, pokud je obě žaloby oprávněn projednat 

a rozhodnout o nich tentýž věcně a místně příslušný soud.115 Ve společném řízení pak soud 

rozhodne o obou žalobách v jediném rozhodnutí. Soud nicméně navrženou žalobu na obnovu 

řízení povolí jen tehdy, pokud nebylo napadené rozhodnutí zrušeno žalobou pro zmatečnost. 

V opačném případě soud řízení o žalobě na obnovu řízení zastaví, neboť došlo k odpadnutí 

jejího předmětu. Toto pravidlo se uplatní jak v případě, kdy bude soud rozhodovat o obou 

žalobách ve společném řízení, tak i v situaci, kdy o nich bude nucen rozhodovat odděleně. 

Taktéž platí, že pokud bude soud rozhodovat o těchto žalobách separátně, může o žalobě 

na obnovu řízení rozhodnout až po pravomocném skončení řízení o žalobě pro zmatečnost.116  

 

2.10.  Shrnutí  

Současnou podobu žaloby na obnovu řízení (ale nejen jí) lze v podstatě považovat 

za výsledek mnoha spolu více či méně (ne)souvisejících novel, které se za posledních více jak 

třicet let podepsaly na nynějším stavu OSŘ. Za hlavní nedostatek těchto novelizací považuji 

zejména absenci určité zastřešující koncepce. U žaloby na obnovu řízení se dle mého názoru 

chybějící koncepce projevuje zejména v nevhodné podobě její současné struktury. Díky přijetí 

novely č. 30/2000 Sb. došlo k vytvoření jakéhosi „dvojčete“ žaloby na obnovu v podobě žaloby 

pro zmatečnost. To jak bylo dané propojení obou mimořádných opravných prostředků 

provedeno, považuji za nevhodné a v budoucnu si dokážu představit i jejich úplné vzájemné 

oddělení.117 

 Za hendikep současné úpravy také považuji nedostatečně vymezení subjektů 

legitimovaných k podání žaloby na obnovu. Domnívám se, že jejich jasnější vymezení by 

zvýšilo srozumitelnost a přehlednost celé úpravy.  

                                                           
114 K tomu viz SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 718. 
115 Tamtéž, s. 718.  
116 DRÁPAL, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 1852–1853. 
117 Byť se nedomnívám, že by se tak mělo stát za účinnosti OSŘ. Pro takovou změnu vidím prostor jedině 

v rekodifikaci, nikoliv skrze další novelizace OSŘ. Danému tématu se více věnuji v páté kapitole této práce. 
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Za vyhovující naopak považuji jak nynější podobu lhůt, tak i ustanovení připouštějící 

prolomení objektivní lhůty. Ponechání možnosti napadnout pravomocné rozhodnutí soudu 

i po uplynutí objektivní lhůty, považuji za velmi důležité a rozhodně bych přinejmenším 

ponechal současný rozsah výjimek umožňující její prolomení. Mám za to, že bylo-li někomu 

v občanském soudním řízení přiznáno právo na základě trestního rozsudku nebo rozhodnutí 

o přestupku nebo jiném správním deliktu a došlo-li nakonec k jejich zrušení, měla by být tato 

nová situace reflektována. Takto přiznané právo totiž přestává mít oporu v realitě. Proto 

se domnívám, že by měl mít účastník řízení (minimálně v tomto případě) možnost podat žalobu 

na obnovu i po uplynutí tříleté objektivní lhůty.118  

V náležitostech žaloby, průběhu řízení ani v problematice nákladů řízení nespatřuji 

v současné úpravě výraznější nedostatky, které by v budoucnu vyžadovaly významnější změny. 

Ani úpravu přednosti jednotlivých mimořádných prostředků při jejich souběhu nepovažuji 

za nutné přepracovávat, jelikož považuji současný systém za dostatečně praktický. Otázkou 

samozřejmě zůstává, jaká soustava opravných prostředků a také jaké konkrétní opravné 

prostředky bude nakonec nový civilní procesní řád obsahovat. Nicméně, bez ohledu na konečný 

výsledek rekodifikace, se domnívám, že by i nová úprava měla obsahovat podobné ustanovení 

řešící souběh více opravných prostředků.  

  

                                                           
118 Reaguji zde zejména na absenci možnosti prolomit objektivní lhůtu ve věcném záměru CŘS. Slovenská úprava, 

které se věnuji ve třetí kapitole, sice umožňuje prolomení objektivní lhůty kvůli zrušení trestního rozsudku, 

nezmiňuje ale rozhodnutí o přestupku či jiném správním deliktu.  
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3. Komparace české a slovenské právní úpravy žaloby na obnovu 

řízení  

3.1. Úvod a stručný přehled vývoje slovenského civilního procesu  

Dne 1. července 2016 začal být na území slovenské republiky účinný nový civilní 

procesní řád v podobě zákona č. 160/2015 Z. z. Civilní sporový poriadok (dále jen „CSP“). 

Vznik CSP se pojí s rozsáhlou rekodifikací, která mimo něho přinesla do slovenského právního 

řádu další dva důležité zákony, a to zákon č. 161/2015 Z. z. Civilní mimosporový poriadok 

(dále jen „CMP“) a zákon č. 162/2015 Z. z. Správný súdny poriadok.  

Tuto rekodifikaci lze do určité míry považovat za dovršení procesu emancipace 

slovenského procesního práva. Území dnešního Slovenska totiž po dobu jednoho milénia 

existovalo v hranicích nadnárodního uherského státu a přirozeně používalo právní normy, které 

zde byly vytvořeny. V důsledku rozpadu Rakouska-Uherska, k němuž došlo po první světové 

válce, bylo Slovensko začleněno do nově vytvořené Československé republiky. Právní řád 

ovšem po celou dobu trvání této tzv. první republiky zůstal nejednotný. Slovenská část 

republiky si totiž ponechala právní řád Zalitavska, kdežto česká část přirozeně recipovala právní 

řád Předlitavska. Politická reprezentace tzv. první republiky sice vyvíjela snahu o vytvoření 

společného právního řádu, ovšem hmatatelných výsledků bylo dosaženo až na konci 30. let 

20. století, které ovšem nemohly být dotaženy do konce z důvodu katastrofální geopolitické 

situace, která nakonec zničila během let 1938 a 1939 i samotné Československo.119 

Po obnovení československé státnosti a následném převzetí moci ve státě 

Komunistickou stranou Československa (dále jen „KSČ“) došlo v rámci tzv. právnické 

dvouletky k přijetí mnohých nových právních předpisů, které odbourávaly do té doby existující 

právní dualismus, což byl i případ zákona č. 142/1950 Zb., o konaní v občianskych právnych 

veciach. Princip podporující vytvoření zcela shodné právní úpravy pro českou i slovenskou část 

republiky zůstal zachován i během vlny rekodifikací, která proběhla začátkem 60. let 20. století, 

a která přinesla i zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (na Slovensku známý jako 

Občiansky súdny poriadok, dále jen „OSP“). Nastavený systém tvorby a aplikace práva 

nezměnilo ani zavedení federativního uspořádání státu v Československu, k čemuž došlo 

1. ledna 1969, neboť jakékoliv reálné změny znemožnil vpád vojsk Varšavské smlouvy 

do Československa v srpnu roku 1968. Tato intervence totiž umožnila nástup období 

                                                           
119 K historickým souvislostem srov. např. MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 

3. přeprac. vyd. Praha: Linde, 2003, s. 463–501 či VANĚČEK, Václav. Dějiny státu a práva v Československu 

do roku 1945: vysokoškolská učebnice. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Orbis, 1976, s. 57–58; s. 408–411. 
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tzv. normalizace, kdy se KSČ opět opírala (i přes zavedení federace) o systém tzv. 

demokratického centralismu, který v zásadě vylučoval možnost odlišného právního vývoje 

mezi republikami federace.120 

Teprve po roce 1989 muselo začít docházet z důvodu změněných společenských 

podmínek k výraznějším úpravám stávajících zákonů, a to včetně OSP. Do OSP byla ještě 

za existence Československa přijata novela č. 519/1991 Zb., která mimo jiné znovuzavedla 

institut dovolání.121 Z důvodu rychlého rozpadu federace došlo k přijetí poslední „federální“ 

novely v oblasti civilního procesu zákonem č. 263/1992 Zb. z 28. dubna 1992. Od 1. ledna 1993 

začalo, v nyní již samostatné Slovenské republice, docházet k postupnému přijímání řady 

novelizací OSP, které podobně jako v České republice u OSŘ, dosáhly počtu několika desítek. 

Zároveň probíhaly pokusy sestavit nový a vhodnější civilní procesní řád, který bude více 

odpovídat změněné politické, ekonomické ale i sociální realitě. Tyto snahy byly korunovány 

úspěchem poté, co byl během roku 2015 Národní radou Slovenské republiky schválen návrh již 

zmíněného CSP.  

 

3.2. Změny v návrhu na obnovu řízení od roku 1993 do přijetí CSP 

Od 1. ledna 1993 bylo možno pozorovat postupné, více či méně významné změny, které 

začaly přetvářet původní shodnou úpravu návrhu na obnovu řízení v obou nástupnických 

státech.122 Na Slovensku lze považovat za první podstatnou novelu zákon č. 341/2005 Z. z., 

který doplnil nový důvod pro podání návrhu na obnovu řízení. Jednalo se o situaci, kdy 

by ESLP svým rozsudkem shledal v rozhodnutí soudu anebo v proběhlém řízení porušení 

základních lidských práv anebo svobod účastníka řízení. Zároveň byla o tento důvod rozšířena 

možnost podat návrh i po uplynutí tříleté objektivní lhůty.123 

Další důležitou novelou byl zákon č. 384/2008 Z. z., který podobně jako jeho 

předchůdce přidal nový důvod pro podání návrhu na obnovu řízení. Tato novela zakotvila 

do tehdejší slovenské úpravy významný unijní prvek, protože umožnila navrhovateli napadnout 

                                                           
120 K povaze a fungování státu v tomto období srov. např. RYCHLÍK, Jan. Československo v období socialismu: 

1945–1989. V Praze: Vyšehrad, 2020, zejména kapitoly II., IV. a VI.  
121 Viz první kapitola této práce.  
122 Novela OSŘ 30/2000 Sb. zavedla pro OSŘ novou terminologii, kdy návrh na obnovu řízení byl nahrazen 

pojmem žaloba na obnovu řízení. Slovenská republika zůstala po celou dobu platnosti OSP u termínu návrh 

na obnovu řízení.  
123 V České republice byla již v této době účinná novela OSŘ 30/2000 Sb., která mimo jiné provázala žalobu 

na obnovu řízení s nově zavedenou žalobou pro zmatečnost (k tomu viz první kapitola této práce). Tento krok 

představoval značné odlišení české a slovenské úpravy, neboť žaloba pro zmatečnost je z historického hlediska 

pro Slovenko neznámý institut. Žalobu pro zmatečnost ostatně neobsahuje ani CSP.  
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pravomocný rozsudek v případě, že by byl v rozporu s rozhodnutím Soudního dvora 

Evropských společenství (od 1. prosince 2009 přejmenovaný na Soudní dvůr Evropské unie, 

dále jen „SDEU“) anebo jiného orgánu Evropských společenství (respektive Evropské unie, 

dále jen „EU“).  Nově také § 228 OSP umožňoval napadnout pravomocné usnesení, kterým byl 

schválen smír, pokud šlo důvody pro podání návrhu na obnovu řízení vztáhnout 

i na předpoklady za nichž došlo k jeho schválení. Obdobný postup byl stanoven i pro 

pravomocný platební rozkaz, rozkaz na plnění, směnečný platební rozkaz a šekový platební 

rozkaz. 

Postupné rozšiřování důvodů obnovy řízení bylo také předmětem novely 

č. 388/2011 Z. z. Ta obsahovala v pořadí již šestý důvod umožňující podat návrh na obnovu 

řízení. Tento důvod připouštěl přezkoumat rozsudek soudu, pokud tato možnost vyplývala 

ze zvláštního předpisu v souvislosti s uznáním anebo výkonem rozhodnutí slovenského soudu 

v jiném členském státě EU. 

Změny také opět zasáhly i výjimky z trvání objektivní lhůty pro podání návrhu 

na obnovu řízení. Novela č. 335/2012 Z. z. totiž stanovila možnost účastníku řízení 

argumentovat novými vědeckými metodami vůči těm důkazům, které nemohl bez své viny 

v původním řízení použít anebo je nemohl provést za předpokladu, že mu mohly přinést 

příznivější rozhodnutí ve věci.124 

Poslední významnou novelou institutu návrhu na obnovu řízení v OSP (před nabytím 

účinnosti CSP) byl zákon č. 438/2015 Z. z. Ten byl již vydán v období, kdy byl přijat CSP 

a stejně jako většina jeho předchůdců i on obsahoval nový důvod obnovy řízení. Řešil poměrně 

specifickou situaci, kdy by došlo k vydání pravomocného rozsudku v řízení, kde by byl 

uplatňován nárok ze směnky a žádost o udělení pověření k vykonání exekuce na jeho podkladě 

byla zamítnuta. Případně sice exekuce začala být vykonávána, ale byla nakonec zastavena, 

protože vyšlo najevo, že nárok vznikl v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou a nebylo 

přihlédnuto k nepřijatelným smluvním podmínkám, k omezení anebo nepřípustnosti použití 

směnky anebo k rozporu s dobrými mravy anebo se zákonem.125  

                                                           
124 Tato na první pohled neobvyklá výjimka se do slovenského právního řádu dostala na základě kauzy slovenského 

občana Jozefa Paulíka (Števček nesprávně uvádí příjmení Pavlík), který se od roku 1970 neúspěšně snažil dokázat, 

že není otcem jistého děvčátka. Původně provedené krevní testy otcovství nevylučovaly, to se podařilo až v roce 

2004 díky moderním testům DNA. Jelikož do té doby neexistoval na Slovensku mechanismus, jak řízení za takové 

situace obnovit, přistoupil nakonec slovenský zákonodárce k novelizaci OSP. K této kauze např. ŠTEVČEK, 

Marek. Prednášky a texty z civilného procesu. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 157. Podrobnosti viz 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. 10. 2006 ve věci Paulík proti Slovensku, č.10699/05. 
125 Tento poslední důvod pro podání návrhu na obnovu řízení uvedený v § 228 odst. 1 písm. g) OSP má poněkud 

zvláštní historii. Do OSP byl totiž zakotven s účinností od 23. prosince 2015 s tím, že samotný OSP byl zrušen 

k 30. červnu 2016 z důvodu nabytí účinnosti CSP. Pokud se ovšem podíváme do CSP, zjistíme, že do něj stejný 
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3.3. Přípustnost žaloby na obnovu řízení v CSP 

Současné znění CSP umožňuje podat žalobu na obnovu řízení proti pravomocnému 

rozsudku a také proti pravomocnému usnesení, kterým byl schválen smír, lze-li důvody obnovy 

vztáhnout na předpoklady, za nichž byl smír schválen. Toto platí přiměřeně i u pravomocného 

platebního rozkazu.126 Rekodifikovaná podoba slovenského civilního procesu tedy v zásadě 

ponechala podobný rozsah přípustnosti, jaký se nalézal v předchozí úpravě. To souvisí s tím, 

že CSP oproti OSP již neupravuje rozkaz na plnění a ani směneční či šekový rozkaz,127 takže 

zde o zúžení přípustnosti v pravém slova smyslu hovořit nelze. Dále slovenská úprava (a to 

na rozdíl od českého OSŘ) explicitně nehovoří o možnosti podat tento mimořádný opravný 

prostředek proti rozsudku pro uznání nebo rozsudku pro zmatečnost. Takovéto ustanovení by 

bylo každopádně zřejmě nadbytečné, neboť odborná literatura konstatuje, že není-li stanoveno 

jinak, je žaloba na obnovu řízení přípustná proti všem pravomocným rozsudkům.128  

V CSP je také výslovně stanoven případ, kdy nelze žalobu na obnovu řízení podat. Dle 

§ 399 CSP nelze použít tento mimořádný opravný prostředek proti těm rozhodnutím, jejíchž 

změnu nebo zrušení je možné dosáhnout jinak. Jedná se tedy o znění, které je v zásadě shodné 

s českou úpravou.129 Jediným rozdílem zůstává to, že český zákonodárce považoval za vhodné 

upozornit, že do rámce tohoto omezení nespadá zrušení nebo změna rozhodnutí, kterého lze 

dosáhnout odvoláním. Jde také o jediný případ výslovného zákazu použití žaloby na obnovu 

řízení, který lze v CSP nalézt.  

Slovenská úprava sdílí s tou českou i podobné druhy rozhodnutí, na které lze vztáhnout 

§ 399 CSP. Tato rozhodnutí lze nalézt zejména v CMP, který představuje obdobu českého ZŘS. 

Náleží sem změna nebo zrušení rozsudků týkající se úpravy výkonu rodičovských práv 

a povinností a výživy nezletilých, omezení anebo zbavení rodičovských práv a povinností 

anebo pozastavení jejich výkonu.130 Dle § 157 CMP může soud na návrh změnit nebo zrušit 

rozsudek ve věcech výživného plnoletých osob, pokud došlo ke změně poměrů. Soud také dle 

§ 210 CMP zruší usnesení o dědictví, pokud se ukáže, že zůstavitel je naživu anebo došlo 

ke zrušení jeho prohlášení za mrtvého. Podle § 229 CMP pak soud i bez návrhu nahrazuje 

rozsudek stanovující vadné datum smrti, pokud se zjistí, že dotyčný zemřel v jiný den. Podobně 

                                                           
nebo podobný důvod žaloby na obnovu řízení nebyl zařazen. Nabízí se pak samozřejmě otázka, kolikrát, případně 

zda vůbec mohl být za necelých 8 měsíců své existence aplikován v praxi. 
126 Srov. § 397 a § 398 CSP.  
127 Směnečný i šekový platební rozkaz byly zrušeny ještě za trvání OSP zákonem č. 438/2015 Z. z.  
128 Viz HORVÁTH, Edmund, ANDRÁŠIOVÁ, Andrea, HENČEKOVÁ, Slavomíra. Civilný sporový poriadok. 

Druhé doplnené a prepracované vydanie, Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2018, s. 922.  
129 Srov. § 230 odst. 2 OSŘ.  
130 Srov. § 121 CMP. 
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§ 230 CMP předpokládá zrušení rozsudku, kterým byla osoba prohlášena za mrtvého, ukáže-li 

se, že je naživu. Ustanovení § 249 CMP umožňuje soudu změnit nebo zrušit rozsudek, kterým 

omezil způsobilost osoby k právním úkonům, pokud jsou zde důvody pro změnu rozsahu 

omezení, případně se zjistí, že pro omezení způsobilosti k právním úkonům nebyly důvody.  

Podobnost české a slovenské úpravy je možno objevit také v § 74 CMP. Ten vylučuje 

žalobu na obnovu řízení proti rozsudku, kterým se stanovilo, že se manželství rozvádí, 

že je neplatné nebo že zde není. Oproti tomu znění § 75 CMP se již odlišuje od české úpravy 

tím, že umožňuje podat žalobu na obnovu řízení proti pravomocnému usnesení v řízení o návrat 

nezletilého do ciziny ve věcech neoprávněného přemístění nebo zadržení, a to za předpokladu, 

že jeho změny nebo zrušení nelze dosáhnout jinak.131 Tento paragraf také za splnění stejných 

podmínek připouští podat žalobu na obnovu řízení proti pravomocnému usnesení vydanému 

v dědickém řízení.  

 Ustanovení § 75 CMP je zajímavé z toho hlediska, že v podstatě rozšiřuje přípustnost 

žaloby na obnovu řízení, neboť CSP (jak bylo zmíněno výše) sice připouští použití žaloby 

na obnovu řízení i proti usnesení, ale jen pokud se jim schvaluje smír. Důvody obnovy se navíc 

musí zároveň vztahovat na předpoklady, za nichž se smír schvaloval. Zůstává pak otázkou, zda 

by nebylo vhodnější, aby CSP obsahoval výslovné zmocnění, které by opravňovalo jiné právní 

předpisy k rozšiřování přípustnosti žaloby na obnovu řízení. Z výše zmíněného nicméně 

vyplývá, že účastník může napadnout usnesení žalobou na obnovu řízení jen tehdy, kdy mu 

to právní předpis výslovně povoluje.132  

 

3.4. Důvody pro podání žaloby na obnovu řízení  

Slovenský civilní procesní řád obsahuje šest důvodů pro podání žaloby na obnovu 

řízení. Zákonodárce v zásadě přejal ty důvody, které se postupnými novelizacemi dostaly 

do OSP. První dva z těchto důvodů, které jsou uvedené v § 397 písm. a) a písm. b) CSP, jsou 

v podstatě identické s českou úpravou a zřetelně vychází z původní podoby zákona 

č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok. Prvním důvodem tedy je, že existují skutečnosti, 

rozhodnutí nebo důkazy, týkající se stran a předmětu původního řízení, které ten kdo podal 

                                                           
131 § 491 ZŘS naopak užití žaloby na obnovu řízení v tomto případě výslovně vylučuje. 
132 Srov. HORVÁTH, Edmund, ANDRÁŠIOVÁ, Andrea, HENČEKOVÁ, Slavomíra. Civilný sporový poriadok. 

Druhé doplnené a prepracované vydanie, Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2018, s. 927. Slovensko si tedy 

ponechalo koncepci, na které byl založen OSP. Česká úprava se v této oblasti změnila k 1. lednu 1996, kdy nabyla 

účinnosti novela OSŘ zákon č. 238/1995 Sb., která umožnila podávat návrh na obnovu řízení nejen proti 

rozsudkům (jak to do té doby OSŘ umožňoval), ale i proti pravomocným usnesením, kterými bylo rozhodnuto 

ve věci samé.  
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žalobu na obnovu řízení, nemohl bez své viny použít v původním řízení, pokud mohou přivodit 

pro něho příznivější rozhodnutí ve věci.133 Druhý důvod pak hovoří o možnosti provést ty 

důkazy, které nešlo provést v původním řízení, a to za předpokladu, že mohou přivodit pro 

stranu příznivější rozhodnutí ve věci.134 

Pro český OSŘ neznámé důvody se začínají objevovat od § 397 písm. c) CSP. Toto 

ustanovení umožňuje podat žalobu proti pravomocnému rozhodnutí, které bylo vydáno 

v neprospěch strany, a to proto, že se soudce, jiný subjekt řízení (např. strana, intervent 

či prokurátor) anebo jiné osoby zúčastněné na řízení (např. soudní úředník, jiný zaměstnanec 

soudu, znalec, překladatel či tlumočník) dopustili trestného činu.135 Aby byl tento důvod 

naplněn, musí zde existovat příčinná souvislost mezi předmětným rozhodnutím a trestným 

činem. Nepůjde ho tedy uplatnit, pokud by soudce, jiný subjekt řízení nebo jiná osoba 

zúčastněná na řízení spáchali trestný čin, ten by ale nesouvisel s rozhodovanou věcí. Zároveň 

musí dojít k vydání pravomocnému rozsudku v trestním řízení, ve kterém je některá z těchto 

osob za daný trestný čin odsouzena. Bez pravomocného rozsudku nepůjde tudíž tento žalobní 

důvod uplatnit.136 

Dle § 397 písm. d) CSP se žaloba na obnovu řízení připouští, pokud existuje rozsudek 

ESLP, ve kterém se konstatuje, že rozhodnutím soudu nebo v řízení, které tomuto rozhodnutí 

předcházelo, došlo k porušení základního lidského práva nebo svobody strany. Navíc musí být 

prokázáno, že důsledky tohoto porušení nebyly odstraněny přiznaným spravedlivým 

zadostiučiněním. Slovenský zákonodárce se tedy rozhodl i nadále řešit problematiku rozhodnutí 

vydaných konkrétním mezinárodním soudem na úrovni civilního procesního řádu. V České 

republice je velmi podobná problematika upravena v zákoně č. 182/1993  Sb., o Ústavním 

soudu, konkrétně jeho § 119 odst. 1 říká: „Rozhodoval-li Ústavní soud ve věci, v níž 

mezinárodní soud shledal, že zásahem orgánu veřejné moci bylo v rozporu s mezinárodní 

smlouvou porušeno lidské právo nebo základní svoboda, lze proti takovému rozhodnutí 

Ústavního soudu podat návrh na obnovu řízení za podmínek stanovených tímto zákonem“. 

Česká úprava se mi jeví praktičtější i vzhledem k požadavku Úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod, která ve svém čl. 35 umožňuje ESLP posuzovat věc pouze tehdy, pokud 

byly vyčerpány všechny vnitrostátní prostředky nápravy. Jak v České tak i Slovenské republice 

                                                           
133 § 397 písm. a) CSP.  
134 § 397 písm. b) CSP. 
135 BENEDIK, Marek. Sporové konanie pre každého: ked ̕sa už súdu nedá vyhnút̕. Bratislava: Wolters Kluwer, 

2017, s. 289. 
136 HORVÁTH, Edmund, ANDRÁŠIOVÁ, Andrea, HENČEKOVÁ, Slavomíra. Civilný sporový poriadok. Druhé 

doplnené a prepracované vydanie, Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2018, s. 923. 
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bude zpravidla poslední vnitrostátní instancí Ústavní soud. V případě CSP ale nastává v tomto 

ohledu problém kvůli § 410 CSP v kombinaci s § 416 CSP. Ty totiž kategoricky stanovují, 

že žalobu na obnovu řízení vždy projedná ten soud, který o věci rozhodoval v prvním instanci 

a v případě, že soud žalobě vyhoví, tak věc bez dalšího znovu projedná.137 Zde ale je třeba vzít 

v potaz, že daný spor bude řešen zpravidla již několik let, a soud první instance ho navíc dostane 

zpět ve stavu, kdy o něm rozhodovala celá tuzemská soudní soustava a navíc za sebou bude mít 

i rozhodovací proces u ESLP. Místo „drobného úkroku“, který by představovalo vrácení věci 

slovenskému ústavnímu soudu, se zde rýsuje ohromný okruh, který může dovést účastníka 

řízení od jeho okresního soudu až do Štrasburku, aby se nakonec zase ocitl znovu u toho samého 

okresního soudu, kde před lety svůj spor začal. Tento přístup proto považuji za krajně nevhodný 

(ostatně kriticky se k němu staví i část slovenské právní vědy).138  

Předposlední důvod obnovy zahrnutý v § 397 písm. e) CSP se vztahuje na situaci, kdy 

by byl pravomocný rozsudek v rozporu s rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie, Rady 

Evropské unie anebo Komise, které je pro strany závazné. Opět tedy můžeme pozorovat 

v úpravě civilního procesního kodexu odraz postavení Slovenské republiky v mezinárodních 

vztazích (zde se konkrétně reflektuje členství Slovenska v EU). Tento přístup ovšem není zcela 

bez vad. Jak upozorňuje Števček, zůstává na zvážení, zda je vhodné nadřazovat rozhodnutí 

Evropské komise, jako výkonného orgánu EU, rozhodnutím, která vydává nezávislý soud.139  

Poslední důvod obsažený v § 397 písm. f) CSP spočívá v možnosti přezkoumat 

pravomocný rozsudek, pokud to vyplývá ze zvláštního předpisu v souvislosti s uznáním anebo 

výkonem rozhodnutí slovenského soudu v jiném členském státě EU. Znovu se jedná o důvod, 

který byl obsažen v OSP a opět se dotýká mezinárodní problematiky. Mezi zvláštní předpisy, 

na jejichž základě je možné použít důvod obnovy dle § 397 písm. f) CSP, patří například 

nařízení EU, kterými se vytváří evropský exekuční titul pro nesporné nároky, zavádí řízení 

o evropském platebním rozkazu nebo zavádí evropské řízení o drobných nárocích. Na tento 

důvod obnovy lze aplikovat také nařízení Brusel I. a Brusel II. bis.140  

                                                           
137 Dle § 12 CSP je v první instanci příslušný okresní soud, není-li stanoveno jinak. Navíc CSP na rozdíl od OSP 

přestal používat pojem stupeň, na místo toho používá termín instance.  
138 Srov. ŠTEVČEK, Marek. Prednášky a texty z civilného procesu. 2. vydanie. Bratislava: C.H. Beck, 2018, 

s. 155.  
139 Tamtéž, s. 156. Osobně s touto kritikou souhlasím, neboť nepovažuji za vhodné vtahovat jakýkoliv výkonný 

orgán do soudního systému v pozici, kdy by jeho rozhodnutí měla být nadřazena těm soudním. K dosažení 

sledovaného cíle bych se rozhodně pokoušel najít citlivější přístup. 
140 ŠEVCOVÁ, Katarína. Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní. Bratislava: C.H. Beck, 2017, 

s. 56.  
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3.5. Osoby legitimované k podání žaloby na obnovu řízení  

Slovenský CSP (na rozdíl od českého OSŘ) zahrnuje ve své struktuře část výlučně 

vyčleněnou subjektům, které jsou oprávněny podat žaloby na obnovu řízení. V zásadě lze 

hovořit o třech skupinách těchto subjektů.141 

Na první místo řadí CSP se svém § 400 stranu (čili osobu žalobce nebo žalovaného), 

v jejichž neprospěch bylo rozhodnutí vydáno. Česká úprava hovoří o účastníku řízení. 

Druhou legitimovanou osobou je dle § 401 CSP intervent,142 přičemž CSP zde oproti 

OSŘ nehovoří o možnosti strany vyslovit s takto podanou žalobou nesouhlas. Na druhé straně 

slovenská úprava vyhrazuje podání žaloby pouze takovému interventovi, který tvoří se stranou 

nerozlučné společenství.143 

Třetím a posledním oprávněným subjektem je prokurátor. Ten bude legitimován 

k podání žaloby ve dvou případech. První z nich představuje situaci, kdy bylo řízení zahájeno 

na základě jeho žaloby (jedná se o tzv. prokurátorské žaloby). Dle § 93 odst. 1 CSP sem náleží 

žaloby, které prokurátor podá ve věci uplatnění nároku státu na vydání bezdůvodného 

obohacení nebo o určení vlastnictví, pokud byly porušeny ustanovení všeobecně závazného 

předpisu a nakonec také tehdy, pokud mu umožňuje podat žalobu zvláštní předpis.  

Druhá varianta, umožňující podat prokurátorovi žalobu na obnovu řízení, spočívá 

v předpokladu, že vstoupil do řízení, jehož se má žaloba na obnovu řízení týkat. Znění 

§ 93 odst. 2 CSP umožňuje prokurátorovi vstup do řízení, pokud se jedná o spory, ve kterých 

jako jedna ze stran vystupuje stát, právnická osoba zřízená státem, státní podnik, právnická 

osoba s majetkovou účastí státu, obec anebo vyšší územní celek nebo se jedná o spory ohledně 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.144 Státní zastupitel je v České 

republice naproti tomu oprávněn podat žalobu na obnovu řízení pouze tehdy, pokud podal návrh 

na zahájení původního řízení a byl tudíž jeho účastníkem.145 

 

 

                                                           
141 Úprava zahrnující osoby legitimované k podání žaloby na obnovu řízení je bohužel v OSŘ oproti CSP značně 

nepřehledná. Srov. § 228 OSŘ a § 231 OSŘ. 
142 Považuji za vhodné upozornit na fakt, že CSP v tomto případě opustilo terminologii OSP a místo pojmu vedľajší 

účastník užívá nově označení intervent. Srov. § 93 OSP a § 81 CSP.  
143 § 401 CSP. 
144 HORVÁTH, Edmund, ANDRÁŠIOVÁ, Andrea, HENČEKOVÁ, Slavomíra. Civilný sporový poriadok. Druhé 

doplnené a prepracované vydanie, Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2018, s. 929. 
145 K české úpravě viz s. 26 této práce.  
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3.6. Lhůty pro podání žaloby na obnovu řízení 

Úprava lhůt nedoznala v CSP oproti předchozí úpravě příliš velkých změn a v zásadě 

odpovídá i koncepci českého OSŘ. Dle § 403 odst. 1 CSP je možné podat žalobu v subjektivní 

lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se ten, kdo podává žalobu na obnovu řízení, mohl dozvědět 

o důvodu obnovy anebo ode dne, kdy ho mohl uplatnit. Na rozdíl od české úpravy ale chybí 

korektivní pravidlo, spočívající v nemožnosti uplynutí subjektivní lhůty před tím, než nabyde 

napadené rozhodnutí právní moci. Toto pravidlo se dostalo do české právní úpravy skrze novelu 

OSŘ v podobě zákona č. 30/2000 Sb, který zavedl pro sporná řízení neúplný apelační systém. 

Neúplný apelační systém pak až na zákonem stanovené výjimky znemožňuje uplatnit 

skutečnosti a důkazy, které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně.146 Slovenský 

zákonodárce se vydal podobnou cestou a nedlouho po české novelizaci, zavedl zákonem 

č. 501/2001 Z. z. systém neúplné apelace také do OSP, aniž by ale zakotvil obdobu českého 

korektivního pravidla. Odvolání je v CSP sice také postaveno na systému neúplné apelace,147 

nicméně ani v tomto případě slovenský zákonodárce nezvolil českou variantu a korektivní 

pravidlo do nového civilního procesního řádu nezahrnul.  

Objektivní lhůta pak tradičně činí tři roky, které počínají plynout od právní moci 

předmětného rozhodnutí, přičemž i slovenská úprava je postavena na tom, že subjektivní lhůta 

uplyne nejpozději společně s objektivní lhůtou.148 Znění § 405 CSP pak stejně jako česká 

úprava v § 235 odst. 1 OSŘ vylučuje prominutí zmeškané lhůty. Žaloba podaná po lhůtě bude 

soudem odmítnuta usnesením.149 

V určitých případech nicméně CSP připouští (stejně jako OSŘ), aby došlo k prolomení 

objektivní tříleté lhůty, a umožňuje tak podat žalobu na obnovu řízení i po jejím uplynutí. Vždy 

ale musí být dodržena subjektivní lhůta. V § 404 CSP lze nalézt tři výjimky, které připouštějí, 

aby se žalobce vyhnul účinkům uplynutí objektivní lhůty. První z nich dovoluje prolomit 

objektivní lhůtu, pokud došlo ke zrušení trestního rozsudku, zrušeného podle trestněprávních 

předpisů, na jehož základě bylo v civilním soudním řízení přiznáno právo. Jedná se o podobný 

důvod, jaký obsahoval OSP a jaký lze dosud najít v OSŘ s tím, že česká úprava je v tomto 

případě širší.150 

                                                           
146 § 205a a 211a OSŘ. 
147 ŠTEVČEK, Marek. Prednášky a texty z civilného procesu. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 138. 
148 HORVÁTH, Edmund, ANDRÁŠIOVÁ, Andrea, HENČEKOVÁ, Slavomíra. Civilný sporový poriadok. Druhé 

doplnené a prepracované vydanie, Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2018, s. 930. 
149 Tamtéž, s. 932. 
150 Srov. § 233 odst. 2 OSŘ. 
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Druhá výjimka je již obsažena pouze ve slovenské úpravě. Spočívá v situaci, kdy 

by žalobce chtěl použít nové důkazy, které souvisí s novými vědeckými metodami, které 

v původním řízení nebylo možné použít. Tato výjimka je taktéž převzata z OSP, kam byla 

doplněna s účinností od 1. ledna 2013.151 

Poslední výjimka povoluje neaplikovat požadavek tříleté objektivní lhůty, pokud 

žalobce uplatní důvody obnovy obsažené v § 397 písm. c) až e) CSP. Z hlediska důvodů dle 

písm. d) a e) vzal zákonodárce v potaz, že nelze zajistit, aby SDEU nebo ESLP vydávaly svá 

rozhodnutí v objektivní tříleté lhůtě. Proto je dána účastníku možnost ji i v tomto případě 

prolomit.152 

 

3.7. Náležitosti žaloby na obnovu řízení 

Náležitosti potřebné k podání žaloby na obnovu řízení obsažené v § 406 CSP 

se v zásadě shodují s těmi, které jsou uvedeny v § 232 odst. 1 OSŘ. Dle obou zákonů musí 

žaloba obsahovat obecné náležitosti. Těmi oba předpisy rozumí, že z podání musí být zřejmé, 

kterému soudu je určené, kdo ho činí, které věci se týká, co se jím sleduje a podpis (česká 

úprava navíc zmiňuje datum).153  

Další náležitosti, které jsou pro žalobu na obnovu řízení požadovány, jsou již u obou 

předpisů zcela identické. Tudíž CSP stejně jako OSŘ vyžaduje uvést v podání označení 

rozhodnutí, proti kterému směřuje, v jakém rozsahu se napadá, důvody obnovy řízení, 

skutečnosti, které svědčí o tom, že žaloba byla podána včas, důkazy, kterými se má prokázat 

důvodnost žaloby a také to, čeho se domáhá ten, kde obnovu řízení navrhuje.154 

V CSP taktéž omezena možnost rozšířit rozsah, v jakém se rozhodnutí napadá. 

K rozšíření totiž může dojít pouze po dobu trvání lhůty pro podání žaloby na obnovu řízení 

a stejné omezení stanovuje CSP i pro změnu důvodů obnovy řízení.155 

  

                                                           
151 Srov. čl. II bod 9 zákona č. 335/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
152 ŠTEVČEK, Marek. Prednášky a texty z civilného procesu. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 157. 
153 Srov. § 42 odst. 4 OSŘ a § 127 CSP.  
154 Srov. § 232 odst. 1 OSŘ a § 406 CSP.  
155 V OSŘ se hovoří o možnosti změnit rozsah, jinak i zde jsou si obě úpravy velmi podobné. Srov. § 232 odst. 2 

OSŘ s § 407 a § 408 CSP. 
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3.8. Řízení a rozhodnutí o žalobě na obnovu řízení 

Průběh řízení započatý podáním žaloby na obnovu řízení má v CSP na první pohled 

podobnou konstrukci jako v OSŘ. Přesto je i zde možné najít určité prvky, které od sebe obě 

úpravy odlišují. 

Slovenský CSP (stejně jako český OSŘ) stanovuje, že se na řízení o žalobě na obnovu 

přiměřeně použijí ustanovení o řízení před soudem první instance. Žalobu také zásadně 

projednává pouze ten soud, který o věci rozhodoval v první instanci.156 Shodný je rovněž 

požadavek vázanosti soudu rozsahem a důvody podané žaloby. Ustanovení § 411 odst. 2 CSP 

však vázanost soudu rozsahem žaloby prolamuje, a to v případech, kdy není ani odvolací soud 

vázán rozsahem odvolání. Zákonodárce zde odkazuje na znění § 379 CSP, které obsahuje tři 

výjimky z vázanosti soudu rozsahem odvolání. Písmeno a) tohoto paragrafu se vztahuje 

na případy, kdy na rozhodnutí o napadeném výroku závisí jiný výrok, který nebyl žalobou 

dotčen. Druhá výjimka se týká situace, kdy se v řízení vyskytuje nerozlučné společenství dle 

§ 77 CSP a žalobu podá pouze některý ze subjektů tohoto společenství. Poslední výjimka 

se uplatní, pokud určitý způsob vypořádání vztahu mezi stranami vyplývá ze zvláštního 

předpisu. Lze tedy konstatovat, že i úprava výjimek z vázanosti soudu rozsahem podané žaloby 

je značně podobná té české, která je obsažena v § 235d OSŘ.  

Obě úpravy spojuje i vyloučení suspenzivního účinku při podání žaloby na obnovu 

řízení. Liší se ovšem v tom, za jakých podmínek povolují soudu připustit odklad 

vykonatelnosti. Znění § 235c OSŘ umožňuje soudu odložit vykonatelnost napadeného 

rozhodnutí, pokud je pravděpodobné, že bude žalobě vyhověno. Naproti tomu CSP 

v § 412 odst. 1 hovoří o možnosti odložit vykonatelnost, pokud jsou zde důvody hodné 

zvláštního zřetele.157 Navíc toto ustanovení výslovně stanovuje, že odložit vykonatelnost 

je možné pouze na návrh.  

Čím se slovenská úprava od OSŘ zcela odlišuje je znění § 412 odst. 2. CSP. Toto 

ustanovení totiž umožňuje, aby soud na základě podaného návrhu odložil právní moc 

rozhodnutí, které neukládá povinnost k plnění, a to opět za předpokladu, že jsou zde důvody 

hodné zvláštního zřetele. Smyslem tohoto paragrafu je řešit situace, kdy předmětné rozhodnutí 

zkrátka neukládá žádnou povinnost plnit, tudíž u něj nelze ani odložit vykonatelnost. Proto je 

                                                           
156 Srov. § 409 a 410 CSP a § 235a OSŘ.  
157 Zákonodárce ale bohužel nikde neuvádí, co by měly „důvody hodné zvláštního zřetele“ zahrnovat.    
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v daném případě možno odložit alespoň právní moc takového rozhodnutí.158 Zákon navíc 

dodává, že postupem podle § 412 odst. 2 CSP nebudou dotčeny právní vztahy jiné strany.159 

Řízení o žalobě na obnovu řízení dle CSP je stejně jako v OSŘ rozděleno do dvou 

stádií.160 Podle § 413 CSP může soud stádium iudicium rescindens ukončit tím, že vydá 

usnesení, kterým žalobu na obnovu odmítne. Učiní tak, pokud byla žaloba podána opožděně, 

neoprávněnou osobou, směřovala proti rozhodnutí, proti kterému nebyla přípustná, jde o důvod 

dle § 129 CSP (např. že žaloba je neúplná nebo nesrozumitelná) anebo se jednalo o zjevně 

nedůvodnou žalobu. Soud navíc nemusí toto usnesení doručovat ostatním subjektům 

k vyjádření.  

Značné překvapení ale skýtá § 414 CSP. Dle tohoto ustanovení, pokud soud žalobu 

usnesením neodmítne, rozhodne rozsudkem, zda ji povolí nebo zamítne. Naproti tomu OSP 

(stejně jako současná podoba OSŘ) stanovoval soudu, aby o povolení nebo zamítnutí obnovy 

řízení rozhodl usnesením.161 Důvodová zpráva k CSP odůvodnila tuto změnu poukazem 

na terminologický posun, neboť OSP znal pouze návrh na obnovu řízení, nikoliv žalobu 

na obnovu řízení. Jelikož má soud o žalobě meritorně rozhodovat rozsudkem, přistoupil 

slovenský zákonodárce k zavedení rozhodování rozsudkem i pro stádium povolování obnovy 

řízení.162 

Mám za to, že je účelné si položit otázku, zda byla takováto změna skutečně vhodná. 

Osobně se domnívám, že lze vznést dvě vážné výhrady vůči této formě rozhodování o povolení 

obnovy řízení. První z nich se týká podstaty rozsudku, a jak je tato podstata v případě 

rozhodování o povolení obnovy řízení (ne)naplněna. Pokud se podíváme na § 212 CSP, 

zjistíme, že soud rozhoduje rozsudkem ve věci samé a také, že rozhoduje o celé projednávané 

věci a tam, kde je to účelné, může soud rozhodnout nejprve o části, základu anebo jen důvodu 

věci. Dle mého názoru ovšem samotná povaha rozhodování ve stádiu o povolení obnovy řízení 

nenaplňuje potřebné znaky pro vydání rozsudku. Soudce zde v zásadě vůbec nerozhoduje 

o meritu věci, ale pouze o tom, zda tu jsou či nejsou naplněny předpoklady k tomu, aby bylo 

řízení obnoveno. Soud vydáním rozsudku ve stádiu iudicium rescindens pouze konfrontuje 

účastníky řízení s faktem, že dosavadní rozhodnutí pozbývá vykonatelnost či právní moci 

(pokud se tak již nestalo rozhodnutím soudu, kterým vyhověl návrhu dle § 412 CSP) 

                                                           
158 HORVÁTH, Edmund, ANDRÁŠIOVÁ, Andrea, HENČEKOVÁ, Slavomíra. Civilný sporový poriadok. Druhé 

doplnené a prepracované vydanie, Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2018, s. 936. 
159 § 412 odst. 3 CSP.  
160 ŠTEVČEK, Marek. Prednášky a texty z civilného procesu. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 158. 
161 Viz § 234 odst. 1 OSP a § 235e OSŘ.  
162 HORVÁTH, Edmund, ANDRÁŠIOVÁ, Andrea, HENČEKOVÁ, Slavomíra. Civilný sporový poriadok. Druhé 

doplnené a prepracované vydanie, Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2018, s. 938. 
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a že se bude řízení o věci opakovat před soudem, který o ní rozhodoval v první instanci. 

V případě, že soud obnovu řízení zamítne, bude rozsudek informovat účastníky řízení jen 

a pouze o nekonání obnoveného řízení. Problém spatřuji v tom, že samotná věc (například spor 

o vyplacení částky z kupní smlouvy) zůstává v obou situacích nedotčena a prvostupňový soud 

se jí bude zabývat až v obnoveném řízení, respektive se jí vůbec zabývat nebude.   

Za nevhodné také považuji nahlížet na rozsudek povolující nebo zamítající obnovu 

řízení jako na jakousi variaci na částečný či mezitímní rozsudek podle § 213 a § 214 CSP. 

Částečný rozsudek je nutno vyloučit okamžitě, protože (ne)povolením obnovy nedochází 

ke vzniku nespornosti části nároku. Ovšem ani mezitímní rozsudek nebude připadat v úvahu. 

Připuštění existence důvodu obnovy ze strany soudu, které následně odůvodňuje povolení 

obnovy řízení, samo o sobě nic nevypovídá o tom, jak bude o věci nakonec rozhodnuto. Soud 

ve stádiu iudicium rescindens ani nestanovuje, zda tu reálně je či není právo, od kterého zcela 

nebo zčásti závisí konečné rozhodnutí ve věci samé.163 

Druhá výhrada směřuje k praktičnosti zahrnutí rozsudku jako formy rozhodování 

v prvním stádiu řízení o žalobě na obnovu řízení. Znění § 219 CSP říká, že rozsudek 

se vyhlašuje veřejně a jménem Slovenské republiky. Zákon navíc vyžaduje, aby byl v rozsudku 

uveden výrok společně s odůvodněním a poučením o odvolání a také poučení o možnosti 

exekuce.164 Z tohoto hlediska lze hovořit o rozsudku jako o „slavnostnější“ formě 

rozhodnutí.165 Zůstává pak ale otázkou, zda „pouhé“ (ne)povolení obnovy řízení skutečně 

reprezentuje podmínky pro vydání takového typu rozhodnutí. Osobně mám za to, že nikoli. 

Zákonodárce zde snad až příliš ustoupil terminologickým požadavkům před praktičností.166 

Právní mocí rozsudku dochází stejně jako u české úpravy k automatickému odložení 

vykonatelnosti napadaného rozhodnutí. V reakci na § 412 odst. 2 CSP, stanovuje také 

§ 415 odst. 2 CSP automatický odklad právní moci, a to těch rozhodnutí, která neukládají 

povinnost plnit. Taktéž platí, že i tato rozhodnutí, kde je právní moc odložena ex lege, 

se nemohou dotýkat právních vztahů nikoho jiného než strany.167 

Postup po povolení obnovy řízení uvedený v CSP je pak bez větších odchylek obdobou 

toho, který je zakotven v OSŘ. Soud dle § 416 CSP po nabytí právní moci rozsudku, jímž 

                                                           
163 Srov. § 214 odst. 2 CSP. 
164 § 220 CSP. 
165 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 260–261. Zde se sice hovoří o české úpravě, mám ale za to, 

že i v případě CPS lze analogicky hovořit o „slavnostnější“ formě.  
166 Zůstává tedy na úvaze, zda by nebývalo přijatelnější zůstat u původního označení návrh na obnovu řízení.  
167 § 415 odst. 3 CSP.  
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se obnova řízení povoluje, věc bez dalšího znovu projedná. Při novém projednání věci přihlédne 

ke všemu, co vyšlo najevo v původním i obnoveném řízení. 

Za předpokladu, že soud dospěje k závěru, že napadnuté rozhodnutí je věcně správné, 

vydá rozsudek, kterým návrh na změnu napadeného rozhodnutí zamítne. Pokud se rozhodne 

napadnuté rozhodnutí ve věci samé změnit, svým novým rozhodnutím nahradí to původní. 

Zároveň CSP (podobně jako OSŘ) výslovně stanovuje, že právní vztahy někoho jiného než 

strany nemohou být vydáním nového rozhodnutí dotčeny.168 

 

3.9. Náklady řízení a soudní poplatek za žalobu na obnovu řízení 

Celá úprava žaloby na obnovu řízení obsahuje v CSP jediné ustanovení věnující 

se nákladům řízení. Tímto ustanovením je § 417 odst. 3 CSP, který ukládá soudu povinnost 

v novém rozhodnutí o věci rozhodnout i o nároku na náhradu nákladů původního i obnoveného 

řízení. Chybí tudíž dodatek obsažený v § 235i odst. 1 OSŘ o nemožnosti rozhodnout 

o nákladech původního řízení v případě, že nové rozhodnutí nenahrazuje to původní. Slovenská 

právní věda nicméně toto omezení dovozuje a konstatuje, že v případě zamítnutí návrhu 

na změnu původního rozhodnutí, soud rozhodne usnesením jen o nákladech řízení o povolení 

obnovy a o nákladech obnoveného řízení.169 

Slovenský právní řád (stejně jako ten český) obsahuje speciální předpis věnující 

se soudním poplatkům, a to v podobě zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku 

za výpis z registra trestov. Dle položky 16 tohoto zákona je poplatník povinen zaplatit 

za podanou žalobu na obnovu řízení poplatek ve výši 99,50 euro.170 

 

3.10.  Shrnutí  

Slovenský zákonodárce se rozhodl být při vytváření nové podoby žaloby na obnovu 

řízení poměrně konzervativní. V současné podobě CSP lze totiž spatřovat významné prvky 

kontinuity s OSP, respektive s novelizacemi, které byly během platnosti OSP přijaty. Proto lze 

také najít určité podobnosti i se současným zněním OSŘ, neboť ten tvořil do konce roku 1992 

s OSP identický právní předpis.  

                                                           
168 Srov. § 418 CSP a § 235i odst. 3 OSŘ.  
169 ŠEVCOVÁ, Katarína. Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní. Bratislava: C. H. Beck, 2017 

s. 110.  
170 Podle devizového kurzu ČNB činilo k 1. 10. 2021 1 euro 25,310 Kč. Výše poplatku se tedy pohybuje kolem 

2 500 Kč, což je poloviční suma oproti tomu, co požaduje po poplatníkovi český zákon. Srov. kapitola druhá této 

práce. K výši kurzu viz Kurzy devizového trhu. Česká národní banka. [online]. [cit. 3. 10. 2021].  Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizovehotrhu/index.html?date 

=03.10.2021. 
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Nové slovenské úpravě bych zejména vytknul přístup, jaký zaujala vůči důvodům 

obnovy řízení. Jejich důslednější přepracování považuji za nevyužitou příležitost. Za zvlášť 

nevhodné považuji důvody obsažené v písmenech d) a e) § 397 CSP. Kritický jsem i vůči formě 

rozhodování o povolení obnovy řízení, která má podobu rozsudku. Na druhou stranu musím 

velmi ocenit podobu strukturalizace žaloby na obnovu řízení v CSP, zvlášť srovnáme-li, 

v jakém stavu se momentálně nachází její česká varianta v OSŘ. Zvláště oceňuji explicitně 

vyčleněná ustanovení věnující se subjektům oprávněným podat žalobu na obnovu řízení což, 

jak jsem zmínil v předchozí kapitole, v současném OSŘ postrádám.  

Z hlediska možnosti využití CSP, jako významnějšího zdroje inspirace pro novou 

českou podobu žaloby na obnovu řízení, bych byl nicméně zdrženlivý. V CSP lze totiž najít 

mnohé podobnosti s posledním znění OSP z roku 2016, který zase zachovával mnoho prvků 

z původní společné československé úpravy civilní procesu (proto je myslím oprávněné hovořit 

alespoň z hlediska žaloby na obnovu řízení spíše o konzervativní podobě rekodifikace). Tím 

ale slovenský CSP jako zdroj inspirace částečně ztrácí na ceně, neboť bude-li chtít český 

zákonodárce při rekodifikaci postupovat spíše „revoluční“ cestou, nenajde pro ní v CSP příliš 

materiálu. Přesto i v nynější podobě CSP nacházím některé prvky, které bych rád viděl i v české 

úpravě.  

Jak jsem zmínil výše, stavím se kladně zejména k vhodnějšímu vymezení subjektů 

oprávněných k podání žaloby na obnovu řízení tak, jak to činí CSP v § 400 až § 402. V novém 

českém civilním procesním řádu bych také uvítal úpravu obsaženou v § 412 CSP. Totiž 

možnost odložit právní moc ve stádiu iudicium rescindens u těch napadených rozhodnutí, které 

neukládají povinnost k plnění. Za nešťastné ovšem považuji to, že se tak má dít v případech 

hodných zvláštního zřetele, aniž by zákonodárce přistoupil k vymezení tohoto poněkud vágního 

pojmu. Nepovažuji za zcela vhodné spoléhat na to, že se postupem času vyprofiluje judikatura, 

která nakonec předloží určitý výklad tohoto pojmu. Z hlediska právní jistoty bych tudíž 

preferoval buď přímo zákonnou definici nebo aspoň výčet případů (taxativní nebo 

i demonstrativní), který by tento nový pojem více konkretizovaly. 
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4. Žaloba na obnovu řízení podle věcného záměru civilního řádu 

soudního 

4.1. Úvod 

V roce 2017 byla veřejnosti představena první verze věcného záměru CŘS, který měl 

za cíl v budoucnu nahradit dosud platný občanský soudní řád. Poté, co se k této podobě věcného 

záměru CŘS snesla řada připomínek a námětů, byla v roce 2020 představena jeho upravená 

verze, která některé z těchto připomínek zpracovává. Nicméně během roku 2021 došlo 

k personálním změnám v rekodifikační komisi. Nový předseda komise Petr Šuk se následně 

vyjádřil v tom smyslu, že by si dokázal představit i jiný způsob, jak provést rekodifikaci 

civilního práva procesního.171 

Přesto považuji za vhodné zabývat se věcným návrhem, který představila předchozí 

komise pod vedením docenta Lavického. Současný občanský soudní řád „oslavil“ 1. dubna 

letošního roku 57 let své účinnosti. V době psaní této práce bylo schváleno již přes 150 novel 

tohoto zákona, přičemž v různých fázích legislativního procesu se nachází dalších 

potencionálních 17 novelizací. Svým způsobem zůstává „prokletím“ OSŘ jeho přijetí během 

první poloviny 60. let 20. století, za zcela odlišné společenské a politické situace než panuje 

dnes. Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, změněné podmínky nastalé po pádu 

komunismu v Československu si vyžádaly i tomu odpovídají zásahy do právního řádu. Bohužel 

se zdá, že se tím pouze vytvořil prostor k neustálému přijímání novelizací, které se stále snaží 

OSŘ nějakým způsobem více či méně transformovat.172 

Je samozřejmě možné pohlížet na konečné znění druhé verze věčného záměru CŘS 

vypracovaného komisí pod vedením docenta Lavického jako na pokus, který bude nejspíše 

v následujících měsících nahrazen jiným věcným záměrem, jedná se přesto o důležitý, a myslím 

si, i potřebný vklad do současné diskuze. Proto je následující část práce věnována analýze 

a komparaci některých aspektů té podoby žaloby na obnovy řízení, jakou ji vtiskla komise 

docenta Lavického.  

                                                           
171 HÁJKOVÁ, Šárka. Rozhovor s JUDr. Petrem Šukem. Nejvyšší soud [online]. [cit. 10. 10. 2021].  Dostupné z: 

https://nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Napsalionas~Casopis_SOUDCE_7_8__Rozho

vor_s_JUDr__Petrem_Sukem~?openDocument&lng=CZ. 
172 Jen pro ilustraci: OSŘ si během prvních 25 let své účinnosti vystačil s pouhými pěti novelizacemi. 
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4.2. Problematika přípustnosti a důvodů žaloby na obnovu řízení dle CŘS 

Věcný záměr CŘS v bodě 445 připouští podat žalobu na obnovu proti pravomocným 

rozhodnutím, jimiž byla věc vyřízena.173 Tím se tedy rozumí jednak rozhodnutí ve věci samé, 

ale též usnesení o odmítnutí žaloby či o zastavení řízení.174 

Zcela novou podobu oproti OSŘ získaly ve věcném záměru CŘS důvody obnovy řízení. 

Varianta věcného záměru CŘS z roku 2020 totiž počítá rovnou ze šesti důvody opravňujícími 

podat žalobu na obnovu řízení. Jedná se o situace, kdy:  

a) existuje rozhodnutí, které se zakládá na padělané nebo pozměněné veřejné listině, 

nebo na padělané nebo nepravdivě vystavené lékařské zprávě, posudku nebo nálezu; 

b) existuje rozhodnutí, které se zakládá na křivé výpovědi svědka, nepravdivém 

znaleckém posudku, křivém tlumočení nebo křivé přísaze protistrany; 

c) vydání rozhodnutí bylo docíleno trestným činem zástupce strany, její protistrany 

nebo jejího zástupce; 

d) došlo k vydání rozhodnutí v neprospěch strany v důsledku trestného činu soudce 

nebo přísedícího;  

e) došlo k pravomocnému zrušení nebo pravomocné změně rozhodnutí soudu, 

na kterém se napadené rozhodnutí zakládá a kterým byl soud vázán; 

f) se strana dozvěděla o nových skutečnostech nebo nalezla důkazy, jejichž přednesení 

nebo použití v dřívějším řízení by pro ni mohlo způsobit příznivější rozhodnutí 

ve věci hlavní, nebo jestliže nabude teprve nyní možnosti jich použít. Obnova bude 

zároveň připuštěna pouze tehdy, pokud strany nemohly tyto skutečnosti nebo 

důkazy uplatnit bez své viny v původním řízení. 

Bod 445 obsahující tyto důvody navíc doplňuje, že v případech zahrnutých v písmenech 

a) až d), bude obnova řízení připuštěna pouze tehdy, pokud bylo spáchání daného trestného činu 

vysloveno pravomocným odsuzujícím rozsudkem.  

Takto pojatá úprava tedy akcentuje nový rozměr pro podání žaloby na obnovu řízení, 

kterým je spáchání trestného činu. Jedná se o aspekt, který je sice OSŘ znám, ale jednak 

v menším rozsahu než navrhuje CŘS, jednak je řazen mezi důvody pro podání žaloby pro 

zmatečnost, nikoliv na obnovu řízení.175 Důvody podle písmen a) a b) se přímo opírají 

                                                           
173 Autoři na základě podaných připomínek připouštějí možnost podat žalobu pouze proti pravomocnému 

rozhodnutí, nicméně v komentáři na s. 402 stále uvažují o předchozí variantě, která umožnovala podat žalobu 

i proti nepravomocnému rozhodnutí. Srov. Věcný záměr civilního řádu soudního. Finální znění druhé verze. 

Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. 2020 [cit. 1. 11. 2021]. Dostupné z: https://www.justice.cz/documents/ 

12681/2549255/Věcný+záměr+CŘS_finální+verze+druhého+znění.pdf. 
174 Tamtéž, s. 403.  
175 Srov. § 229 odst. 1 písm. g). OSŘ. 
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o konkrétní trestné činy, jejichž skutková podstata je vymezena v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník (dále jen „TZ“). Náleží sem trestné činy křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého 

posudku dle § 346 TZ, křivého tlumočení podle § 347 TZ, padělaní a pozměnění veřejné listiny 

dle § 348 TZ a nakonec padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu 

podle § 350 TZ.176 

Důvod podle písmene c) pak představuje jakousi „zbytkovou“ kategorii, která se již 

neváže na konkrétní ustanovení TZ, ale místo toho hovoří obecně o trestných činech, kterých 

se dopustily vyjmenované subjekty. Poslední ze čtveřice důvodů zaměřených na trestné činy je 

uveden v písmenu d). Tento důvod obsahuje identické znění současného § 229 odst. 1 písm. g) 

OSŘ, tudíž by došlo jenom k přesunu jednoho žalobního důvodu mezi žalobou pro zmatečnost 

a žalobou na obnovu řízení. Budoucí úprava by se v tomto případě vlastně jenom vrátila 

do podoby, jakou měl OSŘ před přijetím novely č. 30/2000 Sb., neboť ta způsobila přeřazení 

tohoto důvodu ze žaloby na obnovu řízení do tehdy nově zavedené žaloby pro zmatečnost. Bod 

452 CŘS navíc doplňuje, že při uplatnění důvodu podle písmene d), nemůže v řízení rozhodovat 

soudce, pro jehož chování byla žaloba podána.  

Poslední dva důvody uvedené v písmenech e) a f) CŘS již příliš inovace nepřinášejí. 

Jedná se v podstatě o variace na současnou úpravu zahrnutou pod § 228 odst. 1 písm. a) a písm. 

b) OSŘ.177 

  

4.3. Příslušnost soudu k projednání žaloby na obnovu řízení dle CŘS 

Zajímavou změnu obsahuje navrhovaná úprava soudní příslušnosti. Nynější podoba 

OSŘ značně přímočaře stanovuje, že jak ve stádiu iudicium rescindens, tak i ve stádiu iudicium 

rescissorium rozhoduje vždy ten soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni. Na tomto 

přístupu například bezpodmínečně trvá i slovenský CSP.178 Věcný záměr CŘS ovšem tuto 

přímočarost u žaloby na obnovu řízení v jednom případě poněkud narušuje. Jedná se o důvod 

obnovy dle bodu 445 písm. d) CŘS, kdy by se strana dovolávala obnovy řízení z důvodu, 

že bylo v její neprospěch rozhodnuto v důsledku trestného činu soudce nebo přísedícího. 

                                                           
176 Věcný záměr civilního řádu soudního. Finální znění druhé verze. Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. 2020 

[cit. 1. 11. 2021]. Dostupné z: https://www.justice.cz/documents/12681/2549255/Věcný+záměr+CŘS_ 

finální+verze+druhého+znění.pdf, str. 403–404. Autoři upozorňují, že křivá přísaha může být důvodem obnovy 

pouze tehdy, pokud by byla zohledněna i trestněprávně, v opačném případě je nutné důvod vypustit. 
177 Tamtéž, s. 404–405. 
178 ŠTEVČEK, Marek. Prednášky a texty z civilného procesu. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 157. 
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V takovém případě bude příslušný ten soud, který o věci rozhodoval v posledním stupni.179 To 

tedy znamená, že k řízení o žalobě na obnovu řízení může být v tomto případě eventuálně 

příslušný i Nejvyšší soud.180 

V souvislosti s výše řečeným považuji za poněkud problematické znění bodu 448 CŘS. 

Ten totiž říká, že pokud bude k projednání žaloby příslušný soud vyššího stupně, pak se bude 

řídit těmi pravidly pro obsazení soudu, ústního jednání, provádění důkazů, vyhlašování 

rozsudků a také pravidly pro opravné prostředky, které pro něj platí jako pro soud 

opravný. Důvod pro podání žaloby na obnovu řízení podle bodu 445 písmene d) se ale tímto 

ustanovením stává, dle mého názoru, značně znevýhodněným oproti ostatním důvodům 

obnovy. Pokud totiž bude žalobu na obnovu projednávat soud vyššího stupně, který v dané věci 

před podáním žaloby rozhodoval v posledním stupni, bude v některých případech vyloučeno 

proti jeho rozsudku podat odvolání a v určitých situacích (tam kde bude rozhodovat o žalobě 

Nejvyšší soud) nebude možné podat ani dovolání.181 Zůstává pak otázkou, zda je tento důvod 

obnovy skutečně natolik specifický, aby se mu dostalo takového znevýhodnění. Osobně 

nespatřuji důvod k tomu, aby trestný čin soudce nebo přísedícího, který způsobil vadu 

rozhodnutí, měl daného účastníka limitovat v možnostech podat dodatečné opravné prostředky. 

Respektive, že tento důvod je natolik specifický oproti ostatním důvodům obnovy, aby 

ospravedlnil případný omezený rozsah opravných prostředků, které bude mít žalobce 

k dispozici. Mám za to, že je zde zbytečně narušován princip rovnosti, a proto bych i u důvodu 

podle písmene d) preferoval vždy příslušnost soudu, který rozhodoval v prvním stupni.182 

 

4.4. Koncepce lhůt dle CŘS 

Novinky se nevyhnuly ani přístupu k celkové délce lhůt, kterými žalobce disponuje pro 

podání žaloby. Bod 449 CŘS přichází s návrhem na změnu trvání subjektivní lhůty. Žalobce 

by měl nově mít pouze jeden měsíc k tomu, aby žalobu podal, přičemž lhůta započne běžet 

od okamžiku, kdy se dozvěděl o skutečnosti rozhodné pro její podání. Toto zkrácení subjektivní 

lhůty lze spojit s bodem 96 CŘS, který stanovuje povinné zastoupení strany advokátem, a to 

                                                           
179 Viz bod 446. Věcný záměr civilního řádu soudního. Finální znění druhé verze. Ministerstvo spravedlnosti ČR 

[online]. 2020 [cit. 1. 11. 2021]. Dostupné z: https://www.justice.cz/documents/12681/2549255/Věcný+záměr 

+CŘS_finální+verze+druhého+znění.pdf, s. 405.  
180 Tamtéž, s. 405. 
181 Tamtéž, s. 406. 
182 Pokud si představíme hypotetický případ dvou žalobců, jejichž rozhodnutí byla stižena vadou v důsledku 

trestného činu a u jednoho z nich byl pachatelem soudce a u druhého např. zástupce strany dle bodu 

445 písm. c) CŘS, docházíme dle mého názoru k neudržitelné situaci, kdy oba žalobci, ač mají stejnou výchozí 

situaci (vadné rozhodnutí způsobené trestným činem), mají k dispozici rozdílný objem prostředků, jimiž se mohou 

domáhat svých práv. 
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i v případě řízení o žalobě na obnovu řízení.183 Lze tudíž argumentovat tím, že strany nebudou 

zkrácenou lhůtou poškozeny na svých právech, protože již ze zákona se řízení obligatorně 

účastní profesionál, který bude schopen vše včas připravit. Nicméně je třeba poukázat na to, 

že návrh nepočítá se změnou délky objektivní lhůty, která stále činí tři roky od nabytí právní 

moci předmětného rozhodnutí. Nedomnívám se proto, že důraz kladený na zkrácení subjektivní 

lhůty je zcela opodstatněný. Účastník řízení musí počítat s eventualitou, že kdykoliv během 

plynutí těchto tří let, se může objevit skutečnost opravňující obnovu řízení. Následný 

dvouměsíční rozdíl v subjektivní lhůtě mi v celkovém kontextu nepřipadá natolik významný, 

aby výrazněji zmírnil zásah do právní jistoty.  

I když autoři návrhu věcného záměru CŘS nakonec nepřistoupili ke změně délky 

objektivní lhůty, došlo přesto k jejímu významnému posílení, neboť CŘS neobsahuje ani 

jedinou výjimku, prolamující její trvání. Jedná se o významný posun, protože OSŘ poměrně 

rozsáhle umožňuje relativizovat právní moc i po uplynutí objektivní lhůty tím, že připouští její 

prolomení na základě zrušení trestního rozsudku, ale i rozhodnutí na úrovni pouhého přestupku 

či správního deliktu (za předpokladu, že na jejich podkladě bylo v občanském soudním řízení 

přiznáno právo).184 Podobně i slovenský CSP obsahuje důvody umožňující prolomení 

objektivní lhůty pro podání žaloby na obnovu řízení.185 Příčiny tohoto přístupu lze vysledovat 

v úvodu 4. části věcného záměru CŘS, který je věnován koncepci obnovení řízení. Autoři zde 

argumentují potřebou znovuobnovit význam právní moci, která je dle nich v současné úpravě 

podceněná.186 Osobně mám za to, že kompletní vypuštění výjimek prolamující objektivní lhůtu 

je nežádoucí. Přílišné lpění na právní jistotě by mohlo zbytečně rozšířit okruh právních vztahů, 

které nemají oporu v realitě (například proto, že předmětný trestní rozsudek, o který se tyto 

vztahy opíraly, byl nakonec zrušen) a obávám se, že by tak docházelo k nadbytečnému 

odepírání spravedlnosti.  

 

4.5. Průběh řízení podle věcného záměru CŘS 

Podoba průběhu řízení o žalobě na obnovu řízení byla taktéž v určitých aspektech 

podrobena revizi. Bod 453 CŘS vymezuje předběžné řízení a zároveň explicitně stanovuje vše, 

                                                           
183 Věcný záměr civilního řádu soudního. Finální znění druhé verze. Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. 2020 

[cit. 1. 11. 2021]. Dostupné z: https://www.justice.cz/documents/12681/2549255/Věcný+záměr 

+CŘS_finální+verze+druhého+znění.pdf, s. 155–159. 
184 § 233 odst. 2 OSŘ.  
185 Srov. § 404 CSP. 
186 Věcný záměr civilního řádu soudního. Finální znění druhé verze. Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. 2020 

[cit. 1. 11. 2021]. Dostupné z: https://www.justice.cz/documents/12681/2549255/Věcný+záměr+CŘS_finální 

+verze+druhého+znění.pdf, s. 398. 
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co má soud v tomto řízení přezkoumat předtím, než přistoupí k rozhodování o tom, zda obnovu 

řízení povolí či nikoliv (soud musí například přezkoumat, zda nemá žaloba vady či zda byla 

podána včas). Při nesplnění některého z požadavků uvedených v bodě 453 CŘS soud žalobu 

bez ústního jednání v neveřejném zasedání usnesením odmítne.187 

Další výraznou odchylku představuje forma rozhodování o povolení obnovy řízení. 

Autoři věcného záměru se totiž stejně jako tvůrci slovenského CSP přiklánějí k variantě, kdy 

by soud o povolení obnovy řízení rozhodoval rozsudkem.188  

Bod 456 CŘS pak přináší významnou změnu týkající se původních rozhodnutí, které 

byly žalobou na obnovu řízení napadeny. Povolení obnovy řízení má totiž za následek zrušení 

napadeného rozhodnutí. Tento přístup sice zcela vylučuje potencionální riziko existence dvou 

rozhodnutí, což může podle současné úpravy nedopatřením nastat,189 na druhou stranu si nelze 

nevšimnout významnějšího zásahu do právní jistoty stran. Soud totiž bez náhrady zruší dosud 

pravomocné rozhodnutí, aby bylo následně ve stádiu iudicium rescissorium vydáno rozhodnutí 

nové.  

Osobně se domnívám, že se zde příliš zasahuje do právní jistoty stran, které 

se  až do skončení stádia iudicium rescissorium najednou ocitají bez pravomocného rozhodnutí, 

kterým ale před povolením obnovy řízení mohly již týdny nebo dokonce měsíce disponovat. 

Pouhý odklad vykonatelnosti, která nastává po povolení obnovy v OSŘ, považuji za mnohem 

šetrnější řešení, a proto musím s pojetím bodu 456 CŘS vyslovit nesouhlas.190 

Na závěr bych zde zmínil i odlišnou koncepci příslušnosti soudu ve stádiu obnoveného 

řízení. Zatímco OSŘ obsahuje poměrně přímočarou úpravu, která svěřuje obě stádia řízení 

o žalobě na obnovu řízení soudu prvního stupně,191 návrh věcného záměru CŘS se vydal 

poněkud „krkolomnější“ cestou. Jak bylo zmíněno výše, pro stádium iudicium rescindens by 

měl být (až na jednu výjimku) příslušný vždy soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni. 

Naproti tomu bod 457 CŘS stanovuje, že pro stádium iudicium rescissorium bude příslušný ten 

soud, jehož rozhodnutí bylo zrušeno. Tím může docházet k situacím, kdy někdy bude v obou 

stádiích rozhodovat tentýž soud, jindy půjde o soudy rozdílné. Bod 458 CŘS reaguje na první 

z uvedených situací tím, že umožňuje spojit do jednoho ústního jednání obě stádia. Podmínkou 

je, že soud odloží písemné vyhotovení rozsudku, jimž vyhovuje návrhu na zrušení napadeného 

                                                           
187 Tamtéž s. 408–409. 
188 Tamtéž, s. 398. Ke kritice toho přístupu viz třetí kapitola této práce.  
189 K tomu viz JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha IV. 201–250l 

občanského soudního řádu. 3. vydání, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 180–181. 
190 Viz § 235g OSŘ. 
191 Srov. § 235a OSŘ a § 235h OSŘ.  
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rozhodnutí, a to do doby než písemně vyhotoví rozhodnutí v obnoveném řízení. Soud v tomto 

případě ihned po ústním vyhlášení rozsudku, kterým vyhoví návrhu na zrušení napadeného 

rozhodnutí, přistoupí k projednání původní věci v obnoveném řízení.192 

Na toto pojetí příslušnosti soudu u obnoveného řízení lze nahlížet z mnoha úhlů. Osobně 

nicméně tento přístup podporuji a pokládám za správné, aby v obnoveném řízení rozhodoval 

ten soud, jehož rozhodnutí bylo zrušeno. Mám totiž za to, že soud prvního stupně má 

v obnoveném řízení ztížené postavení v tom, že spor (pokud o něm tedy již rozhodovaly soudy 

vyššího stupně) se určitým způsobem posunul a že tento posun pro něj není vždy snadné 

reflektovat.193  

                                                           
192 Věcný záměr civilního řádu soudního. Finální znění druhé verze. Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. 2020 

[cit. 1. 11. 2021]. Dostupné z: https://www.justice.cz/documents/12681/2549255/Věcný+záměr+CŘS_finální 

+verze+druhého+znění.pdf, s. 411–412.  
193 Zvlášť pro účastníky řízení může být opětovný návrat k soudu prvního stupně od vyššího soudu poněkud 

frustrující. K extrémnímu případu obnoveného řízení před soudem prvního stupně, který teoreticky připouští 

slovenský CSP, srov. třetí kapitolu této práce.  
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5. Úvahy de lege ferenda 

Jak dokládají předchozí kapitoly, lze přistupovat k problematice žaloby na obnovu 

řízení a jejího zařazení do systému opravných prostředků z různých hledisek. Za klíčový 

problém lze pak považovat volbu takového přístupu, který v co největší míře povede k dosažení 

spravedlnosti. Vedle toho se zde přirozeně vyskytuje také mnoho jiných souvisejících otázek, 

na které s největší pravděpodobností nelze najít jedinou správnou odpověď, přesto bych se rád 

alespoň k některým z nich vyjádřil a pokusil se představit svůj pohled na jejich možné řešení.  

Na prvním místě bych se pozastavil nad otázkou, zda je vhodné podřazovat žalobu 

na obnovu řízení pod mimořádné opravné prostředky nebo tuto terminologii odmítnout a užívat 

například místo toho pojem jiné prostředky nápravy vadných rozhodnutí.194 Myslím si, že i přes 

výhrady některých autorů k dosud užívané terminologii, je podřazení žaloby na obnovu řízení 

pod mimořádné opravné prostředky nejvhodnější z hlediska přístupnosti pro průměrného 

člověka.195 Lze pochopit argumentaci, která poukazuje na chybějící suspenzivní i devolutivní 

účinek žaloby na obnovu řízení, nicméně to co osobně považuji za klíčové „dělítko“ pro 

roztřídění jednotlivých opravných prostředků, je schopnost napadnout již pravomocné 

rozhodnutí. Pokud bychom se primárně zaměřili právě na aspekt (ne)nabytí právní moci 

a od toho odvozovali dělení jednotlivých opravných prostředků na řádné a mimořádné, 

získáváme dle mého názoru nejsrozumitelnější opodstatnění dělení opravných prostředků, které 

má šanci „zakořenit“ i v širším povědomí.  

Druhý problém, na který se je třeba dle mého mínění zaměřit, je samotná konstrukce 

žaloby na obnovu řízení. Její současná struktura v OSŘ existuje v zásadě v té podobě, jakou ji 

vtiskla novela č. 30/2000 Sb. Návrh mého řešení spočívá (do určité míry) v návratu před tuto 

novelu. V praxi by to znamenalo opustit dosavadní terminologii, která hovoří o žalobě a místo 

ní opět používat pojem návrh.196 Osoba legitimovaná k podání žaloby na obnovu řízení totiž 

žalobou na obnovu v podstatě „jen“ požaduje, aby bylo obnoveno řízení, které zde již jednou 

bylo a pouze se zohlednily nové skutečnosti, rozhodnutí či důkazu, které této osobě mohou 

přivodit příznivější rozhodnutí ve věci. Užití termínu návrh, dle mého názoru, mnohem lépe 

                                                           
194 Srov. s. 11–12 této práce.  
195 Tento argument budu v této kapitole používat častěji. Osobně považuji za klíčové, aby právní úprava byla 

schopna „prorůst“ do vědomí průměrného člověka (respektive občana dané země). To znamená, že i lidé bez 

právního vzdělání budou mít hrubou představu o některých základních právních institutech (jak práva procesního 

tak i hmotného), a které pro ně zároveň nebudou úplnou novinkou v momentě, kdy s nimi budou konfrontováni. 

K tomu je ovšem především potřeba zajistit kontinuitu právní terminologie (srov. například přechod termínu 

majitel na pojem vlastník u nového OZ).  
196 Uvědomuji si, že vzhledem k předchozí poznámce se může můj přístup ke změně terminologie v tomto případě 

jevit jako protimluv, nicméně se domnívám, že argumenty pro změnu jsou zde natolik silné, že je vhodné o změně 

terminologie v tomto případě aspoň teoreticky uvažovat.  
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reflektuje fakt, že osoba domáhající se obnovy řízení nedosáhne (v případě, že jí bude nakonec 

vyhověno) kladného vyřízení své věci, ale pouze se přistoupí k obnově řízení, které ale může 

opětovně dopadnout v její neprospěch. Termín žaloba oproti tomu chápu jako procesní úkon, 

kterým se může žalobce přímo domoci svého práva soudní cestou ve sporném řízení.197 Tento 

aspekt mi ale v kontextu stádia iudicium rescindens připadá až jako sekundární. Žalobce 

žalobou na obnovu primárně nežaluje žalovaného, ale navrhuje soudu, aby obnovil již jednou 

skončené řízení, a to na základě rozhodnutí, důkazů nebo skutečností, které objektivně 

existovaly v době trvání původního řízení, ale které nebylo možné použít (respektive provést). 

Teprve pokud soud přivolí k obnově řízení, tak se opět „vynořuje“ hlavní cíl osoby domáhající 

se obnovy, tj. uspět ve své věci. Termín návrh mi více (a mnohem lépe než od roku 2000 

používaný pojem žaloba) reflektuje snahu účastníka obnovit řízení, které zde již jednou bylo.  

Druhým aspektem je fakt, že žalobce žalobou na obnovu řízení vlastně nikoho nežaluje. 

Současná podoba důvodů žaloby na obnovy řízení počítá například se situacemi, kdy došlo 

k nalezení ztracené listiny či se podařilo dohledat nezvěstného svědka. Ovšem za ztrátu listiny 

či nepřítomnost svědka během původního řízení zpravidla nebude odpovědný žalovaný, natož 

soud. Jiná situace je u žaloby pro zmatečnost, která reálně stojí na důvodech opírajících 

se o pochybení ze strany soudu, jako je třeba rozhodování soudu ve věci, která nenáležela 

do jeho pravomoci.198 Zde už je žalobní prvek celkem patrný, neboť zmatečnost vyvolává 

subjekt odlišný od žalobce, který navíc nepostupoval v dané situaci tak, jak postupovat měl. 

Tento aspekt mi ale u žaloby na obnovu řízení zcela chybí.  

Tento můj argument by se poněkud otupil, pokud by došlo k zařazení důvodu pro podání 

žaloby pro zmatečnost dle § 229 písm. g) OSŘ mezi důvody pro obnovu řízení (případně 

i ostatních nových důvodů obsažených v bodě 445 CŘS, které spočívají ve spáchání trestného 

činu).199 Nicméně z hlediska současné podoby důvodů pro podání žaloby na obnovu řízení 

se vyslovuji pro tuto terminologickou změnu.  

Návrat k pojmu návrh na obnovu řízení by navíc také odboural diskuzi o tom, zda má 

soud vydávat rozhodnutí o povolení obnovy ve formě rozsudku, protože rozhoduje o podané 

žalobě.200 Takto by nadále mohly soudy rozhodovat usnesením (které, jak jsem zmínil výše, 

                                                           
197 Srov. definici žaloby např. WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Díl první: 

řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 190. 
198 § 229 odst. 1 písm. a) OSŘ. 
199 Věcný záměr civilního řádu soudního. Finální znění druhé verze. Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. 2020 

[cit. 1. 11. 2021]. Dostupné z: https://www.justice.cz/documents/12681/2549255/Věcný+záměr+CŘS_ 

finální+verze+druhého+znění.pdf, str. 400–401. 
200 Tato argumentace se objevila například v případě slovenského CSP. Viz s. 46 této práce.  
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považuji v tomto případě za vhodnější formu rozhodnutí), aniž by tím docházelo k rozporům 

s požadavky právní teorie.  

Další aspekt, na který bych se rád zaměřil, je problematika propojení žaloby na obnovu 

řízení s žalobou pro zmatečnost v OSŘ, přičemž tento stav trvá od účinnosti novely 

č. 30/2000 Sb. Osobně považuji propojení obou mimořádných opravných prostředků 

za nevhodné. Hlavní problém lze spatřovat ve značné nepřehlednosti, která zbytečně danou 

úpravu zatěžuje. Nový civilní procesní řád by měl proto důsledně oba tyto opravné prostředky 

od sebe oddělovat, a to i za cenu potencionálního zdvojení některých ustanovení. Mám za to, 

že tento přístup je nejvhodnější z hlediska naplnění požadavku na srozumitelnost právní úpravy. 

Ta by se neměla soustředit jen na právní profesionály, ale i na osoby bez právního vzdělání, 

které mají snahu zorientovat se ve vlastním řízení. V tomto názoru mě utvrdil i věcný záměr 

CŘS, který taktéž přistoupil k propojení obou žalob. Předložený návrh věcného záměru CŘS je 

sice dozajista přehlednější než dosavadní varianta obsažená v OSŘ, přesto si nemyslím, 

že v části věnované žalobám pro zmatečnost a na obnovu řízení dosáhla potřebné úrovně 

přehlednosti a srozumitelnosti. Oddělená úprava navíc poskytuje mnohem lepší prostor pro 

případné novelizace, které budou moci lépe reflektovat jednotlivé odlišnosti těchto dvou 

opravných prostředků.  

Poslední otázku, kterou bych rád zmínil, je koncepce důvodů obnovy. Jak bylo řečeno 

výše, disponuje OSŘ dvěma základními skupinami důvodů pro podání žaloby na obnovu 

řízení.201 Z hlediska možných změn se stavím pro přesun současného důvodu pro podání žaloby 

pro zmatečnost obsaženého v § 229 písm. g) OSŘ mezi důvody umožňující obnovu řízení. 

Tento důvod spočívající ve spáchání trestného činu soudce nebo přísedícího, není dle mého 

mínění možné považovat za zmatečnost, neboť zde nelze mluvit o omylu, respektive 

zmatečnosti jako u zbylých důvodů.202 Naproti tomu zde máme situaci, kdy se osoby soudce 

nebo přísedícího dopustily trestného činu, na jehož základě byl účastník řízení poškozen. Stejný 

postoj zaujali i autoři věcného záměru CŘS, kteří přistoupili k zařazení tohoto důvodu 

do žaloby na obnovu řízení.203  

U nových důvodů pro podání žaloby na obnovu řízení obsažených v CŘS, bych dále 

akceptoval znění žalobního důvodu uvedeného v písmenu c) bod 445 věcného záměru CŘS. 

                                                           
201 Srov. § 228 OSŘ.  
202 Srov. ostatní důvody zmatečnosti. Např. důvod, že rozhodoval vyloučený soudce dle § 229 odst. 1 písm. e) OSŘ 

či vystupování nezpůsobilého účastníka řízení dle písm. b) téhož paragrafu apod.  
203 V CŘS uveden v bodě 445 pod písmenem d). Viz Věcný záměr civilního řádu soudního. Finální znění druhé 

verze. Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. 2020 [cit. 1. 11. 2021]. Dostupné z: 

https://www.justice.cz/documents/12681/2549255/Věcný+záměr+CŘS_finální+verze+druhého+znění.pdf, 

str. 401.  
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Ten směřuje proti situaci, kdy rozhodnutí soudu bylo docíleno trestným činem zástupce strany, 

její protistrany nebo jejího zástupce.204 U této obecnější roviny bych ale také zůstal, neboť 

nepovažuji za zcela vhodné poněkud kazuistiky zaměřené důvody obsažené v písmenech a) a b) 

bodu 445 věcného záměru CŘS.205 Nejsem si úplně jist, zda vyzdvižení čtyř (potencionálně 

pěti, budeme-li brát v potaz i křivou přísahu) trestných činů, zcela vyjadřuje požadavek na to, 

aby rozhodnutí soudu nebylo „pokřiveno“ trestným činem. Mám sice za to, že CŘS učinil 

v tomto ohledu krok správným směrem, přesto se obávám, aby se zde nevytvořilo příliš „děravé 

síto“, které cílí pouze na určitou skupinou trestných činů, respektive vedle toho i na určitou 

skupinu subjektů. Řešením se mi jeví představení obecnějšího ustanovení, připouštějící 

obnovu řízení v momentu, kdy by osoba legitimovaná k podání žaloby na obnovu řízení mohla 

prokázat, že bylo původní rozhodnutí ovlivněno trestným činem. Zákon by ale výslovně 

neurčoval, o jaký konkrétní trestný čin se má jednat. Inspiraci by v tomto případě mohla 

nabídnout slovenská úprava.206  

                                                           
204 Tamtéž, s. 400. 
205 Tamtéž, s. 400. 
206 Srov. znění § 397 písm. c) CSP. 
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Závěr  

Cílem této diplomové práce bylo popsat dosavadní podobu žaloby na obnovu řízení tak, 

jak jí obsahuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Vedle toho jsem provedl její 

komparaci jak se zahraniční (slovenskou) úpravou, tak s nejnovějším návrhem věcného záměru 

CŘS z roku 2020. Práce též zahrnuje kapitolu věnovanou mému pohledu na možnou budoucí 

podobu žaloby na obnovu řízení. 

Smyslem prvních dvou kapitol bylo především představit úpravu de lege lata, společně 

s teoretickými koncepty a historickým exkurzem, které se k danému tématu vztahují. Čtenář 

by tak měl získat základní přehled dané problematiky, která má za sebou určitý specifický 

vývoj. Text se mimo znění OSŘ na mnoha místech opírá o výsledky naší právní vědy, která 

přirozeně není homogenní, a názory na určité aspekty se rozcházejí. Mou snahou bylo aspoň 

na některé z nich upozornit a umožnit tak čtenáři náhled do diskuze vztahující se k předmětu 

této práce. Vedle učebnic, odborných článků a komentářové literatury, jsem se také snažil 

využít judikaturu, přičemž převažují usnesení a rozsudky Nejvyššího soudu.  

Následující dvě kapitoly jsou pak koncipovány jako komparativní, a jejich cílem bylo 

představit alternativní cesty, kterými se může český zákonodárce eventuálně vydat. Třetí 

kapitola je věnována slovenskému CSP účinnému od roku 2016. Tento nový slovenský civilní 

soudní řád vykazuje značnou kontinuitu s předchozí úpravou, kterou představoval OSP. 

Ten zase vycházel z původně jednotné československé úpravy, které existovala až do rozpadu 

federace v roce 1992. Obecně lze konstatovat, že zákonodárce při tvorbě CSP zaujal ve vztahu 

k žalobě na obnovu řízení spíše konzervativní přístup. Česká a slovenská úprava díky tomu 

vykazují mnohé podobnosti i potom, co byl na Slovensku derogován OSP. Proto nelze CSP 

považovat za příliš originální zdroj inspirace pro případný nový český civilní soudní řád. Věcný 

záměr CŘS, kterému je věnována čtvrtá kapitola, pak naopak představuje v mnoha ohledech 

zásadní, takřka revoluční změnu, která by výrazně změnila podobu žaloby na obnovu řízení. 

K části předložených změn se nicméně stavím kriticky a osobě bych podporoval to, aby žaloba 

na obnovu řízení více vycházela ze současné podoby obsažené v OSŘ.  

Z hlediska dostupnosti pramenné základny jsem byl v zejména v třetí kapitole určitým 

způsobem limitován, neboť v případě slovenské úpravy v době sepisování této práce, dosud 

nevyšla plnohodnotná vysokoškolská učebnice. Také se zatím nevyprofilovalo větší množství 

judikatury, která by reflektovala novou úpravu obsaženou v CSP. 

U věcného záměru CŘS jsem zase bral v potaz to, že v následujících měsících (případně 

letech) můžeme očekávat představení nového věcného záměru. Proto jsem se snažil upozornit 
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na změny, jenž jsem vnímal jako významné, a které mohou být v budoucnu předmětem dalších 

polemik (a také být mezi prvními, které nová rekodifikační komise případně přepracuje).  

Za hlavní přínos mnou zkoumaného věcného záměru CŘS považuji zejména snahu o to přijít 

s novými řešeními, které by zásadním způsobem pozměnily podobu žaloby na obnovu řízení.  

Poslední kapitola reprezentuje můj pohled na některé aspekty žaloby na obnovu řízení, 

které jsem považoval za podstatné a u nichž jsem se pokusil představit nástin jejich možného 

budoucího řešení. Zkoumal jsem terminologickou vhodnost pojmu mimořádné opravné 

prostředky ve vztahu k žalobě na obnovu řízení, přičemž jsem došel k závěru, že by žaloba 

na obnovu řízení měla být i nadále považována za mimořádný opravný prostředek. Také 

prosazuji názor, že by mělo dojít k terminologickému posunu, který spočívá v nahrazení pojmu 

žaloba na obnovu řízení za návrh na obnovu řízení, neboť dle mého pohledu na věc, toto 

označení lépe odpovídá povaze tohoto opravného prostředku. Dále vyslovuji názor, že by mělo 

dojít k oddělení žaloby pro zmatečnost od žaloby na obnovu řízení. Toto řešení považuji 

za nejlepší způsob, jak zpřehlednit zákonnou úpravu těchto dvou mimořádných opravných 

prostředků. Na závěr vyslovuji souhlas s rozšířením důvodů na obnovu řízení o situace, kdy 

se původní rozhodnutí zakládá na trestném činu, byť považuji formu, s jakou přišel věcný 

záměr CŘS, za příliš kazuistickou.  

Dílčích témat, které je možné v souvislosti se žalobou na obnovu řízení probrat, je 

nepřeberné množství. V této práci jsem se snažil na některé z nich poukázat a vedle 

prezentování svého názoru občas nastínit i jejich možné řešení do budoucna. Pokud by tato 

práce alespoň trochu přispěla do současné diskuze, pak považuji její cíl za splněný.  
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Seznam zkratek  
CMP  Zákon č. 161/2015 Z. z., Civilní mimosporový poriadok 

CŘS Civilní řád soudní  

CSP Zákon č. 160/2015 Z. z., Civilní sporový poriadok 

ESLP Evropský soud pro lidská práva 

EU Evropská unie 

InsZ Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon) 

KSČ Komunistická strana Československa 

OSP Zákon č. 99/1963 Zb., občiansky súdny poriadok 

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

OZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 

TZ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Zákon o soudních poplatcích Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích 

ZŘS Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 
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Žaloba na obnovu řízení  

Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá problematikou žaloby na obnovu řízení. Jejím cílem je 

popsat současnou podobu tohoto mimořádného opravného prostředku tak, jak je upraven 

v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, provést jeho komparaci se slovenskou úpravou 

a s  věcným záměrem civilního soudního řádu a také předložit řešení některých aspektů 

případné budoucí úpravy.  

Práce je rozdělena do pěti kapitol. Cílem první kapitoly bylo představit základní pojmy 

a systém, jehož je žaloba na obnovu řízení součástí. Část této kapitoly je také věnována 

stručnému historickému exkurzu, který se zabývá vývojem opravných prostředků od roku 1781 

až po zveřejnění věcného záměru civilního řádu soudního ve verzi z roku 2020. 

Druhá kapitola se již věnuje samotné žalobě na obnovu řízení. Její podkapitoly postupně 

rozebírají jednotlivé prvky tohoto mimořádného prostředku v podobě přípustnosti, důvodů pro 

podání žaloby, osob legitimovaných k jejímu podání, lhůt, náležitostí žaloby, 

řízení a rozhodnutí o ní, nákladů řízení a soudních poplatků, a také problematiky postavení 

žaloby na obnovu řízení mezi ostatními mimořádnými opravnými prostředky.  

Třetí kapitola se soustředí na komparaci slovenského civilního procesního řádu s českou 

úpravou. Struktura této kapitoly byla koncipována tak, aby se co nejvíce podobala předchozí 

kapitole a umožnila tak lepší srovnání obou úprav.  

Předposlední kapitola se zabývá komparací žaloby na obnovu řízení, uvedenou 

ve věcném záměru civilního řádu soudního ve verzi z roku 2020, s úpravou obsaženou 

v současném občanském soudním řádu. Kvůli nejisté budoucnosti této verze věcného záměru 

nezpracovává tato kapitola žalobu na obnovu řízení komplexně, ale věnuje se pouze některým 

jejím dílčím aspektům. 

Závěrečná kapitola je věnována úvahám de lege ferenda. Zde je řešena terminologická 

vhodnost pojmu mimořádné opravné prostředky ve vztahu k žalobě na obnovu řízení, podobně 

se zde zvažuje i vhodnost zachování označení žaloba pro tento opravný prostředek. V této 

kapitole je také posuzována vhodnost strukturálního propojení žaloby na obnovu řízení a žaloby 

pro zmatečnost v současné podobě občanského soudního řádu. Poslední úvaha pak směřuje vůči 

podobě důvodů umožňujících podání žaloby na obnovu řízení.  

Klíčová slova: žaloba na obnovu řízení, mimořádné opravné prostředky, 

občanský soudní řád 
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Action for retrial  

Abstract  

This diploma thesis deals with issues of action for retrial. Its aim is to describe 

contemporary form of this extraordinary remedy how as it is regulated in the act No. 99/1963 

Coll., Civil Procedure Code., carry out its comparison with Slovakian regulation and with the 

substantive intent of the Civil Procedure Code and also submit solution to some aspects of 

possible future regulation. 

The thesis is divided into five chapters. The intention of the first chapter was to introduce 

basic terms and system, which includes action for retrial is its part. Part of this chapter is also 

dedicated to brief historical excursion, which tackles development of remedies since 1781 until 

publication of substantive intent of the Civil Procedure Code in the 2020 version.  

The second chapter covers the action for retrial itself. Its subchapters gradually analyse 

individual elements of this extraordinary remedy in the form of admissibility, the grounds for 

bringing the action, persons entitled to bring action, time limits, particulars of the action, 

proceedings and decisions on it, costs of the proceedings and court fees, as well as the issues of 

the status of action for retrial among other extraordinary remedies.  

The third chapter concentrates on comparing the Slovakian Civil Procedure Code with 

Czech regulation. The structure of this chapter has been designed to be as similar as possible to 

the previous chapter to allow a better comparison of the two regulations.  

The penultimate chapter focuses on the comparison of the action for retrial provided in 

the substantive intent of the Civil Procedure Code in the 2020 version with regulation contained 

in the current Civil Procedure Code. Due to the uncertain future of this version of substantive 

intent, this chapter does not elaborate action for retrial in its complexity, but is focused only on 

some of its partial aspects.  

The final chapter is dedicated to thoughts de lege ferenda. The terminological 

appropriateness of the term extraordinary remedies in relation to an action for retrial is 

addressed here, as well as the appropriateness of retaining the term action for this remedy is 

considered here.  This chapter also treats the appropriateness of structurally linking the action 

for retrial and action for nullity in the current form of the Civil Procedure Code. The last 

consideration is directed towards the grounds for allowing bringing the action for retrial.  

 

Key words: action for retrial, extraordinary remedies, Civil Procedure 

Code 


