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Úvod 

Prvotní myšlenka zpracování diplomové práce na téma rozkazních řízení vznikla trochu 

netradičně při studiu trestního práva. Toto poněkud atypické pojetí pramení zejména ze 

zamyšlení na tím, že trestní řízení v současné době nabízí velkou škálu způsobů, jak řízení vést 

či dokončit alternativním postupem, tzv. odklony1. Zákon číslo 141/1961 Sb., trestní řád 

takových způsobů upravuje více, zejména ve své části třetí hlavě dvacáté, vždy samozřejmě 

v kontextu daných druhů řízení s přihlédnutím k jejich specifické povaze – ovšem všechny tyto 

zvláštní způsoby řízení mají společný prvek – snahu řízení zefektivnit jak po stránce 

ekonomické, tak po stránce časové.  V této souvislosti pak pro mě vyvstala otázka úpravy 

zkrácených řízení civilních, jejich podoba a forma a zejména fakt, že aktuální účinná právní 

úprava v civilním řízení v zásadě ani neupravuje rozkazní řízení jako taková, nýbrž si vystačuje 

s úpravou platebního rozkazu, jakožto specifického způsobu rozhodnutí soudem.2 Práce se 

v žádném případě nebude snažit o jakékoliv srovnávání či porovnávání dvou takto velkých a 

značně odlišných řízení, jedná se o práci čistě civilistickou, nicméně právě tato myšlenka mi 

byla určitou inspirací. 

Dovolím si tvrdit, že globalizace, technologický pokrok a velmi rychlý tok informací jsou 

velmi definiční a určující pro současnou dobu. A právě tato rychlá doba si žádá i rychlá a 

efektivní řešení, rozhodnutí, nejen v otázkách životních, ale rovněž samozřejmě i v otázkách 

právních. V duchu anglického money makes world go round (peníze hýbou světem) je pak tato 

potřeba značná ve věcech hospodářských a obchodních. 

A jak napsal v jednom ze svých posledních článků i Josef Macur, trend zrychlování a 

zefektivnění civilní agendy je nerozlučně spjat s institutem platebního rozkazu.3 

Přestože právní úprava pracuje celkem se čtyřmi různými platebními rozkazy (prostý 

platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, evropský platební rozkaz a směnečný a šekový 

platební rozkaz – srov. kapitolu 1.2, kde se podrobněji vyjadřuji k druhům), nebude tato práce 

 

1 Podle TEJNSKÁ, Katarína a Vladimír PELC. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní: podle stavu k .... 

Vydání šesté. Praha: Leges, 2021, s. 792-793. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-550-0: „Pojem odklonu trestní 

zákon ani trestní řád výslovně neuvádí. … Zjednodušeně můžeme vymezit pojem odklonu v širším smyslu jako 

alternativu standartního trestního řízení. … Odklony představují oproti standartnímu trestnímu řízení, kdy se věc 

projednává před soudem v hlavním líčení, rychlejší způsob vyřízení věci.“ 
2 Srov. ŠEBEK, Roman. § 172 [Platební rozkaz]. In: DRÁPAL, Ljubomír a Jaroslav BUREŠ a kol. Občanský 

soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 1147. Velké komentáře. ISNB 978-80-7400-107-9. 
3 Srov. MACUR, Josef. Platební rozkaz v civilním procesu České republiky a zemí Evropské unie. Časopis pro 

právní vědu a praxi [online]. 2002, 1/2002, s. 2 [cit. 2022-08-11]. 

Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8336/7488. 

https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8336/7488
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pokrývat všechny. Konkrétně ze svého pojednání vypustím směnečné a šekové rozkazní řízení, 

a to zejména kvůli jeho značné odlišnosti a kvůli snaze práci udržet koncepčně jednotnou, 

zejména pak ve vztahu ke komparační části a k analýze věcného záměru nového civilního řádu 

soudního. Nechci v žádném případě tvrdit, že výklad o směnečném a šekovém rozkazním řízení 

není podstatný, nicméně svým věcným rozsahem patří spíše do problematiky obchodního 

práva. Zároveň odlišností a zvláštností je dosti k tomu, aby se o něm mohlo hovořit jako o 

vlastím poddruhu civilního procesu.4 O to podrobnější a konkrétnější bude na druhou stranu 

výklad o zbylých rozkazních řízeních. 

Práce se tedy bude snažit za pomoci odborných monografií, komentářové literatury i 

různých odborných článků podat ucelený výklad k zmíněným třem rozkazním řízením, které 

jsou se ve své podstatě, jak bude pojednáno dále, jedním druhem řízení s jemnými odlišnostmi. 

Práce se bude vyjadřovat jak k jejich specifikům, tak ke společným rysům. 

Přestože se dle mého názoru jedná o zajímavé téma civilního práva, jež má značné praktické 

dopady, není bohužel předmětem velkých diskuzí odborné veřejnosti a odborné literatury 

k danému tématu není příliš mnoho, a když už se daná publikace o rozkazních řízeních zmiňuje, 

často tak činí velmi stroze. Příkladem může být učebnice civilního práva procesního5, jež má 

být základním zdrojem studia pro studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy – ta se 

zmiňuje k rozkazním řízením na pouhých třech stránkách. 

Koncepčně se pak budu věnovat v první kapitole obecně rozkazním řízením, vymezím 

pojem i druhy a vyjádřím se rovněž k teoretickému pojetí povahy takových řízení. Druhá až 

čtvrtá kapitola budou hlavním těžištěm práce a budu se v nich postupně podrobně věnovat 

jednotlivým druhům rozkazních řízení podle platné právní úpravy obsažené v § 172 až 174b 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů6, přičemž dodržím 

systematiku zákona a jednotlivé kapitoly budou seřazeny tak, jak za sebou upravuje jednotlivé 

platební rozkazy zákonodárce – platební rozkaz (§ 172), elektronický platební rozkaz (§ 174a) 

a evropský platební rozkaz (§ 174b). V kapitole páté se posléze budu věnovat i komparaci 

s německou právní úpravou, a to zejména v zásadních odlišnostech vůči právní úpravě české. 

V neposlední řadě rovněž podám v kapitole šesté krátký výklad k věcnému záměru civilního 

 

4 Srov. Např. HRNČIŘÍK, Vít. In: SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ a Jiří DOLEŽÍLEK a 

kol. Občanský soudní řád: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2021, s. 813. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-828-3. 
5 Jedná se o učebnici Civilní právo procesní od autorského kolektivu pod vedením hlavních autorek Aleny 

Winterové a Aleny Mackové vydané v nakladatelství Leges. V dalších částech práce bude rovněž použita 

jako zdroj a citována. 
6 V práci bude o zákoně č. 99/1963 Sb. dále referováno jeho prostým názvem občanský soudní řád, či zkratkou 

OSŘ. 
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řádu soudního, jež je v současné době v rukou nové expertní pracovní skupiny pod vedením 

místopředsedy Nejvyššího soudu Petra Šuka7. V posledních dvou částech pak přidám i různá 

zamyšlení a návrhy de lege ferenda pro zlepšení české právní úpravy. 

  

 

7 Srov. ŘEPKA, Vladimír. Práce na novém civilním řádu soudním se posouvají do další fáze. Justice.cz [online]. 

20.07.2021 [cit. 2022-06-15]. Dostupné z: https://justice.cz/?clanek=prace-na-novem-civilnim-radu-

soudnim-se-posouvaji-do-dalsi-fa-1. 

https://justice.cz/?clanek=prace-na-novem-civilnim-radu-soudnim-se-posouvaji-do-dalsi-fa-1
https://justice.cz/?clanek=prace-na-novem-civilnim-radu-soudnim-se-posouvaji-do-dalsi-fa-1
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1. Rozkazní řízení obecně 

Před samotným pojednáním o platné právní úpravě, o jednotlivých druzích rozkazních 

řízení a dalších tématech spojených s rozkazními řízeními je na místě vyložit si základní rysy a 

spojitosti. Rovněž využiji čtenářovu zvýšenou pozornost na úvodu této práce a v rámci 

přehlednosti se vyjádřím k užívané terminologii. 

1.1 Pojem a účel rozkazních řízení 

Tématem jsou tzv. rozkazní řízení, jež svůj název odvozují od způsobu rozhodnutí soudem, 

který rozhoduje některým z platebních rozkazů.8 Odborná literatura ovšem nepracuje pouze 

s pojmem rozkazních řízení, ve finále, jak již bylo naznačeno v úvodu, ani samotný pojem 

rozkazního řízení není pojmem legálním, nicméně pojmem teoretickým – zákon zná a upravuje 

pouze ony platební rozkazy9 (v této souvislosti odkazuji na kapitolu šestou, která pojednává o 

návrhu nové koncepce právní úpravy tak jak ji představuje Věcný záměr nového civilního řádu 

soudního, který přichází s novou koncepční úpravou). Dalším pojmem objevujícím se v rámci 

pojednání o tomto tématu je pojem řízení zkráceného, jež vyplývá ze specifické povahy postupu 

soudu10 – skutečně se jedná o řízení, které je (minimálně dokud není podán odpor a není 

nařízeno klasické jednání) zkráceno – rozhoduje se bez jednání, bez dokazování, bez výslechu 

žalovaného.11 Proto v kontextu této práce budou výrazy rozkazní řízení a zkrácené řízení 

považovány za pojmy obsahově shodné. To stejné platí i pro pojem řízení o vydání platebního 

rozkazu, s nímž je rovněž možné se setkat u některých autorů.12 

Vzhledem k tomu, že lze platební rozkaz vydat pouze v případech, kdy žalobce uplatňuje 

své právo na zaplacení peněžité částky, připadá použití platebního rozkazu v úvahu pouze 

v kontextu nalézacího řízení sporného.13 Proto je v případě používání pojmů jako klasické 

řízení, běžné nalézací řízení či obdobných formulací myšleno řízení nalézací sporné. 

 

8 Srov. ŠÍNOVÁ, Renáta a Marek JURÁŠ. In: ŠÍNOVÁ, Renata a Klára HAMUĽÁKOVÁ a kol. Civilní proces: 

Obecná část a sporné řízení. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 246. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 

978-80-7400-787-3. 
9 Cit. d. DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2009, s. 1147. Velké komentáře. 
10 Cit. d. ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Civilní proces: Obecná část a sporné řízení. 2014, s. 246. 
11 Srov. WINTEROVÁ, Alena. In: WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Díl 

první: řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 350. Student (Leges). ISBN 978-80-

7502-298-1. 
12 Například cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 813. 
13 Srov. JIRSA, Jaromír. In: JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k 

.... 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 572. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-

369-5. 
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Obecně se dá říci, že účelem, cílem rozkazních řízení je zejména vytvoření vhodných 

procesních podmínek pro rychlé a hospodárné vyřízení nesporných nároků. 14,15 Pokud budu na 

platební rozkazy nahlížet pragmaticky a prakticky z hlediska jejich výhod nejen v souvislosti 

s podnikatelským stykem, nebude nemístné tvrzení, že jejich hlavním účelem je co nejrychlejší 

a co nejekonomičtější získání exekučního titulu.16 V této souvislosti lze jistě tvrdit, že 

z hlediska žalobce je vyřízení věci ve zkráceném řízení a rozhodnutí platebním rozkazem 

nejlepším způsobem vymáhání jeho peněžitých pohledávek. 

S potřebou dosažení těchto cílů je spojena i povaha rozkazních řízení – k vydání platebního 

rozkazu dochází bez jednání, bez slyšení žalovaného, pouze na základě skutečností tvrzených 

žalobcem v žalobě, dokonce i bez provádění dokazování.17 Jenže i v tomto případě stojí na 

druhé straně barikády onen žalovaný, a právě jeho značně znevýhodněné postavení může 

vzbuzovat pocit, že je v případě rozkazních řízení zasahováno do práva na spravedlivý proces. 

A skutečně je tato otázka předmětem diskuzí odborné veřejnosti.18 Do rozporu se totiž dostávají 

dva zásadní požadavky: požadavek na co nejrychlejší vyřešení sporu proti požadavku na slyšení 

druhé strany a naplnění principu kontradiktornosti řízení.19,20 Zjednodušeně lze říci, že tyto 

úvahy zůstávají spíše v rovině teoretické. Vzhledem k samotné koncepci celého českého 

rozkazního řízení je viditelné, že se jedná sice o právní úpravu přísnou, neboť s pouhou 

pasivitou žalovaného může způsobit, že žalobci bude v plném rozsahu vyhověno, aniž by došlo 

k jakémukoliv prokazování skutkových okolností případu. S tímto jsou však spojeny i naopak 

přísné instituty doručování a odporu jakožto obranného prostředku proti platebnímu rozkazu. 

V prvním případě je možné doručit platební rozkaz žalovanému jen do vlastních rukou, bez 

možnosti náhradního doručení (srov. § 173 OSŘ a kapitolu 2.3.2). Tím se snaží zákonodárce 

docílit toho, aby skutečně nastala situace, že žalovaný dostane možnost se s obsahem 

písemnosti seznámit. V druhém případě jde o stanovení velmi jednoduchých a přímočarých 

 

14 Srov. PELIKÁNOVÁ, Radka. Platební rozkaz: srovnání institutu platebního rozkazu v České republice a ve 

vybraných zemích. Praha: Linde, 2000, s. 22. ISBN 80-7201-220-7. 
15 Srov. CHALUPA, Radim. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 

2014, s. 170. ISBN 978-80-210-7601-3. 
16 Srov. LAVICKÝ, Petr. In: DAVID, Ludvík, Milana HRUŠÁKOVÁ, František IŠTVÁNEK, Vít JAKŠIČ, 

Naděžda JAVŮRKOVÁ, Miroslava JIRMANOVÁ, Martina KASÍKOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena MACKOVÁ, 

Alice SEDLÁKOVÁ, Petr SMOLÍK, Jiří SPÁČIL, Jaruška STAVINOHOVÁ, Renáta ŠÍNOVÁ a kol. Občanský 

soudní řád. Komentář. I. a II. díl., 2009, Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. XY. Komentáře Wolters Kluwer. 

ISBN 978-80-7357-460-4. 
17 Cit. d. DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2009, s. 1147-1148. Velké komentáře. 
18 Cit. d. MACUR, Josef. Platební rozkaz v civilním procesu České republiky a zemí Evropské unie. Časopis pro 

právní vědu a praxi. 1/2002, s. 6. 
19 Tamtéž 
20 Cit. d. LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. 2014, s. 82-84. 
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podmínek pro podání odporu (srov. kapitolu 2.5). K tomu se rovněž vyjadřoval v několika 

nálezech i Ústavní soud. Příkladmo z IV. ÚS 4787/12 ze dne 13.05.2013: „Ve světle uvedeného 

je zřejmé, že rozhodování formou platebního rozkazu je výjimkou z (ústavního) pravidla 

garantujícího účastníkům řízení rovný přístup k soudu. Jakékoliv další umělé, formalistické či 

svévolné navyšování formálních či obsahových požadavků kladených na odpor proti 

platebnímu rozkazu je proto třeba považovat za ústavně nesouladné, neboť by ve své podstatě 

představovalo vytváření zbytečných a nelegitimních překážek pro uplatňování ústavně 

garantovaných procesních práv.“ V nálezu I. ÚS 2733/13 pak tento závěr rozšiřuje i na odpor 

podaný vůči elektronickému platebnímu rozkazu. 

Rozkazní řízení je jedním z mála právních institutů, u kterých se stále uplatní středověká 

zásada „kdo mlčí, ten souhlasí“ (qui tacet, consentire videtur), která je již dávno v moderním 

právu přežitá. Rozkazní řízení je rovněž velmi silně vedeno zásadou, že „zákony jsou psány pro 

bdělé“ (vigilantibus iura scripta sunt), jelikož s pouhou pasivitou žalovaného spojuje uznání 

nároku a plně vyhovuje návrhu žalobce. 

1.2 Druhy rozkazních řízení 

Přestože právní úprava obsažená v paragrafech 172-175 OSŘ na první pohled budí dojem, 

že nám zákonodárce stanovuje celkem čtyři druhy rozkazních řízení, nelze s touto koncepcí 

plně souhlasit. Pokud bychom totiž jednotlivé paragrafy a jednotlivé druhy rozkazních řízení 

podrobily konkrétnější analýze, všimli bychom si značných odlišností zejména mezi prostým 

rozkazním řízením a směnečným a šekovým rozkazním řízením. Jak uvádí advokát Radim 

Chalupa „OSŘ konstituuje a plnohodnotně upravuje dvě rozkazní řízení – prosté rozkazní řízení 

a směnečné (šekové) rozkazní řízení. Vedle těchto úplných úprav OSŘ vytváří varietu prostého 

rozkazního řízení v podobě rozkazního řízení, v jehož rámci soud vydá elektronický platební 

rozkaz nejedná se však o zvláštní samostatný druh řízení. OSŘ dále přiznává relevanci 

evropskému rozkaznímu řízení a upravuje několik málo aspektů tohoto druhu řízení. Prosté 

rozkazní řízení a směnečné (šekové) rozkazní řízení jsou poměrně odlišné druhy 

zjednodušeného řízení, u nichž se v mnoha případech projevují spíše odlišnosti než společné 

rysy.“21 Z hlediska průběhu elektronického rozkazního řízení nenalezneme oproti prostému 

rozkaznímu řízení skoro žádné rozdíly, odlišnosti jsou zde dány zejména jiným rozhodnutím a 

odlišnými předpoklady jeho vydání.22 Evropské rozkazní řízení je pak záležitostí práva 

 

21 Cit. d. LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. 2014, s. 170. 
22 Tamtéž. 
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evropského, kdy český zákonodárce v § 174b OSŘ „pouze provádí“ nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12.12.2006 (dále též jen nařízení č. 1869/2006).23 

Jedná se o fakultativní nástroj ochrany práv dotčeného subjektu a není zde žádná povinnost 

domáhat se svých práv právě tímto způsobem, i přes to, že by se jednalo o případ 

s přeshraničním prvkem – osoba má stále možnost domáhat se ochrany práv i skrze instituty 

jednotlivých národních úprav.24 Jeho podobnost k prostému rozkaznímu řízení nám značně 

akcentuje i skutečnost, že „úprava obsažená v občanském soudním řádu se ostatně uplatní 

subsidiárně i v řízení podle nařízení č. 1896/2006 (viz čl. 26).“25 

Jak již bylo vytyčeno v úvodu práce, právě kvůli značným odlišnostem prostého rozkazního 

řízení a směnečného a šekového rozkazního řízení, nebudu o druhém pojednávat, o to větší 

důraz však bude kladen na ostatní zmíněná. 

1.3 Povaha rozkazních řízení 

Roman Šebek ve Velkém komentáři k OSŘ dělí z hlediska komparatistického dva modely 

rozkazního řízení, na které je možné narazit v různých národních úpravách. První označuje jako 

tzv. důkazní jednofázové a druhé jako tzv. nedůkazní dvoufázové.26 Jedná se o teoretický 

pohled na problematiku rozkazních řízení, jež v každé zemi prodělala rozličný vývoj. Jak lze 

z jednotlivých označení těchto dvou druhů zkrácených řízení vyčíst, v některých státech se 

uplatňuje dvoufázovost, tedy že k vydání rozhodnutí o platebním rozkazu dochází jaksi „na 

dvakrát“. Typickým příkladem dvoufázového nedůkazního řízení je úprava rozkazního 

(upomínacího) řízení ve Spolkové republice Německo. Žalovaný se může bránit ve dvou fázích. 

Prvně může uplatnit do dvou týdnů od doručení platebního rozkazu tzv. rozpor (obdoba českého 

odporu) a pokud tak neučinil, musí soud ještě jednou na návrh žalobce vydat rozhodnutí o 

vykonatelnosti takového platebního rozkazu (tzv. vykonatelný rozkaz), což žalovanému 

umožňuje se ještě jednou bránit, tentokrát formou námitek, kdy lhůta k jejich podání činí opět 

dva týdny.27 Postavení žalovaného je tedy mnohem silnější než v případě české právní úpravy, 

která je svou povahou kombinací dvou výše zmíněných. Nedochází k žádnému dokazování, a 

 

23 Cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 824. 
24 Tamtéž. 
25 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 592. 
26 Srov. kapitolu pátou – komparace s německou právní úpravou, jež je typickým příkladem dvoufázového 

rozkazního řízení. 
27 Srov. KOUBA, David a Kateřina PEKÁREK. Rozkazní řízení v Německu. E-pravo.cz [online]. 2016, 

14.10.2016, 2016 [cit. 2022-08-04]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/rozkazni-rizeni-v-

nemecku-103323.html. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/rozkazni-rizeni-v-nemecku-103323.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/rozkazni-rizeni-v-nemecku-103323.html
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přitom je pouze jednostupňové, navíc s ex lege účinky pravomocného rozhodnutí hned po 

uplynutí lhůty k podání odporu.28 Jedná se o model pro žalovaného nejméně příznivý.29 

  

 

28 § 172 v kombinaci s § 174 OSŘ. 
29 Cit. d. DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2009, s. 1147-1148. Velké komentáře. 
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2 Prosté rozkazní řízení 

V následujících kapitolách se budu již věnovat platné právní úpravě a legálnímu ukotvení 

jednotlivých rozkazních řízení, přičemž v této kapitole podám výklad k tzv. prostému 

(obecnému) rozkaznímu řízení30. 

2.1 Charakteristika 

Prostým rozkazním řízením rozumíme postup soudu, jenž směřuje k vydání platebního 

rozkazu. U některých autorů se můžeme setkat i s polemikou, zda je vlastně správné tento 

postup považovat za „řízení“ nebo zda jde spíše o „skupinu procesních kroků směřujících 

k vyřízení sporné záležitosti zahájené návrhem, kterým byl uplatněn nárok na zaplacení 

peněžité částky.“31 Tato polemika stojí zejména na dvou pilířích – prvně jde o značnou 

neoddělitelnost od klasického sporného nalézacího řízení, neboť v momentě kdy bude podán 

odpor, nedojde ke skončení daného případu, nýbrž se pokračuje dále podle obecných pravidel 

klasického řízení. V druhém případě se pak jedná i o fakt, že řízení je zahajováno běžnou 

žalobou, nikoliv něčím, co by zákonodárce snad označoval jako „návrh na zahájení rozkazního 

řízení“ či nějakým obdobně sugestivním způsobem.32 

2.2 Předpoklady vydání platebního rozkazu 

2.2.1 Pozitivní předpoklady vydání platebního rozkazu 

Řízení směřující k vydání platebního rozkazu je možné zahájit pouze na základě řádné 

žaloby, kterou se žalobce domáhá zaplacení peněžitého plnění.33 V rozkazním řízení tedy není 

možné rozhodovat o ničem jiném než o peněžitém plnění. Trpí-li žaloba vadami, postupuje 

soud nejprve v souladu s ustanovením § 43 OSŘ.34 Důležité přitom je, že „judikatura 

Nejvyššího soudu je ustálena v závěru, že skutečnost, že ve věci byl dříve vydán platební rozkaz, 

nedostatky žaloby nikterak nezhojuje. Otázka, zdali byly splněny podmínky pro vydání 

platebního rozkazu, je v souvislosti s posuzováním úplnosti žalobního návrhu (§ 79 odst. 1 o. s. 

ř.) nerozhodná. Vydá-li soud platební rozkaz, aniž je splněna podmínka, že uplatněné právo 

 

30 Prostým (či obecným) rozkazním řízením je myšleno rozkazní řízení podle § 172 - § 174 OSŘ. S výrazem 

pracují mnozí z odborné veřejnosti – příkladem Jaromír Jirsa v Soudcovském komentáři OSŘ. (Srov. cit. d. JIRSA, 

Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 578.) 
31 Cit. d. ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Civilní proces: Obecná část a sporné řízení., 2014, s. 246. 
32 Tamtéž. 
33 Cit. d. LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. 2014, s. 172-173. 
34 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 578. 
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vyplývá ze skutečností uvedených žalobcem v žalobě, neučiní to z neprojednatelné žaloby žalobu 

projednatelnou.“35  

Celý proces není příliš formalistický a je značně veden soudcovským uvážením36 – 

v momentě, kdy je podána žaloba, jak vyplývá z § 172 OSŘ, je pouze na rozhodnutí soudu, zda 

ve věci vydá platební rozkaz či nikoliv. Je přitom zcela jedno, zda byla podána tzv. rozkazní 

žaloba37 či běžná žaloba na plnění, nebo zda se žalobce na soud obrací s výslovnou žádostí ve 

věci platební rozkaz nevydávat – žádným z těchto aspektů není soud vázán.38 Soud se omezí 

pouze na přezkoumání výslovných zákonných předpokladů pro vydání platebního rozkazu.39 

Tedy alespoň s tímto názorem se lze při zkoumání literatury věnující se platebním rozkazům 

převážně setkat.40 Ovšem v této souvislosti přichází do hry i širší obraz práva – ano, ze samotné 

dikce zákona jistě nemůžeme vyčíst výslovnou povinnost soudu rozhodnout platebním 

rozkazem, přestože o to žalobce výslovně žádá a jeho žaloba plní všechny potřebné 

předpoklady, nicméně dostává se před nás otázka spočívající spíše v rovině ústavněprávní. 

Tak například v nálezu I. ÚS 546/03 Ústavní soud dovozuje v souvislosti s čl. 2 odst. 3 

LZPS povinnost státní moci, která usiluje o naplnění atributů právního státu, aby uznávala 

autonomní projevy vůle jednotlivců a jí odpovídající jednání. Je tedy v rozporu s požadavky 

právního státu a pravidly stanovenými ústavním pořádkem, aby soud rozhodoval pouze na 

základě libovůle a nebral přitom v potaz zcela jasně vyjádřenou vůli žalobce. 

Na druhou stranu i soudu mohou být některé osoby z dřívější praxe známy a může být 

soudem předpokládána nemožnost žalovanému platební rozkaz doručit. V takovém případě by 

jistě účelu urychlení řízení prospělo, aby soud rovnou nařídil (přípravné) jednání a nezdržoval 

řízení snahou doručit platební rozkaz. Další argument, který podporuje tento opačný názor 

„spočívá v přesvědčení, že dispoziční zásada se projevuje toliko v rovině skutkového a 

hmotněprávního nároku, procesní způsob prosazení tohoto nároku se pak vztahuje k právní 

úpravě veřejného práva (procesního).“41 

 

35 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.3.2018, sp. zn. 32 Cdo 1366/2017. 
36 Cit. d. DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2009, s. 1146. Velké komentáře. 
37 Žaloba v jejímž petitu stojí „proto žalobce navrhuje, aby soud vydal tento platební rozkaz“. Srov. cit. d.  JIRSA, 

Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 579. 
38 Např. cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 813. 
39 Tamtéž. 
40 Tamtéž. 
41 Cit. d. ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Civilní proces: Obecná část a sporné řízení., 2014, s. 248. 
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Věcný záměr civilního řádu soudního tuto problematiku reflektuje, počítá s posílením 

dispoziční zásady a připravuje rozkazní řízení jako řízení výlučně návrhové.42 

Pro úplnost je nutné dodat, že může nastat i opačná situace a žalobce může mít zájem na 

tom, aby soud případ projednal v klasickém řízení při nařízeném jednání, a nikoliv aby 

rozhodnul platebním rozkazem. Může tak chtít například pro objasnění určitých skutečností, či 

pokud podle dosavadních zkušeností může mít důvodné obavy, že bude stran žalovaného podán 

odpor a celý proces si tím pouze prodlouží.43 

 V této souvislosti se ztotožňuji s pohledem Radima Chalupy44 a převládající výklad o 

možnosti v podstatě absolutní libovůle soudu při rozhodování nepovažuji za správný a ve 

vztahu k vývoji civilního procesního práva a čím dál větších nároků kladených na účastníky 

řízení považuji za vhodné řešení, se kterým přichází věcný záměr civilního řádu soudního, který 

ponechává rozhodnutí, jakou cestou bude žalobce svou pohledávku vymáhat čistě v jeho rukou. 

Kromě podmínky, že se rozkazní žaloba může domáhat pouze nároku na zaplacení peněžité 

částky, jak byla popsána výše, zákonodárce upravuje v současné době ještě jednu další pozitivní 

podmínku pro vydání platebního rozkazu. 

Uplatněný nárok musí vyplývat ze skutečností tvrzených žalobcem (tzv. konkluzivnost 

žaloby45).46 Zde se projevuje zásadní rozdíl oproti ustanovení § 115a OSŘ, které sice upravuje 

řízení, které je vyřešeno bez nařízení jednání, ovšem formou klasického nalézacího řízení 

sporného ukončeného rozsudkem či usnesením – v tomto případě totiž nepostačí pouhé tvrzení 

skutečností žalobcem, ale musí dojít i k doložení těchto tvrzených skutečností listinnými 

důkazy.47 To tato podmínka rozkazního řízení neupravuje – soud žádné dokazování neprovádí, 

postačí si pouze s tím, že skutečnosti, které žalobce ve své žalobě uvádí, odpovídají 

hmotněprávní normě, o kterou svůj nárok opírá.48 

 

42 Srov. DOBROVOLNÁ, Eva, Bohumil DVOŘÁK, Petr LAVICKÝ, Zdeněk PULKRÁBEK a Alena 

WINTEROVÁ. In: Věcný záměr civilního řádu soudního: finální znění 2. verze [online]. 2. 2020, s. 416 [cit. 

2022-08-04]. Dostupné z: 

https://justice.cz/documents/12681/2872506/V%C4%9Bcn%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br_fin%C3%A

1ln%C3%AD+verze+_prosinec+2020.pdf/83cdd87e-18c5-41e9-948e-8defa2525adb. 
43 Tamtéž. 
44 Cit. d. LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. 2014, s. 172-173. 
45 Cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 813. 
46 § 172 odst. 1 OSŘ. 
47 Další podmínkou pro postup podle § 115a OSŘ je vzdání se práva na projednání věci během jednání či souhlas 

s takovým rozhodnutím všemi účastníky. 
48 Srov. CHALUPA. Radim. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád I. Zákon o rozhodování některých 

kompetenčních sporů. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 835. Praktický komentář. ISBN 

978-80-7478-986-1. 

https://justice.cz/documents/12681/2872506/V%C4%9Bcn%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br_fin%C3%A1ln%C3%AD+verze+_prosinec+2020.pdf/83cdd87e-18c5-41e9-948e-8defa2525adb
https://justice.cz/documents/12681/2872506/V%C4%9Bcn%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br_fin%C3%A1ln%C3%AD+verze+_prosinec+2020.pdf/83cdd87e-18c5-41e9-948e-8defa2525adb
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Z judikatury Nejvyššího soudu stojí v tomto případě za zmínku rozhodnutí NS České 

socialistické republiky z 24.1.1975, ze kterého vyplývá, že v případě podání návrhu na vydání 

platebního rozkazu, jenž směřuje proti dvěma či více odpůrcům, musí být jasně patrno, jaký 

podíl na celkovém nároku je vůči jednotlivým odpůrcům uplatňován nebo zda jde o povinnost 

společnou a nerozdílnou, popřípadě zda jde o nárok uplatňovaný proti dlužníku a ručiteli.49 

Pokud by z návrhu a tvrzení v něm uvedených nebylo možné v případě mnohosti nároků jasně 

určit jednotlivé podíly, či by nebylo možné určit, že z nich vyplývají všechny nároky, nemohl 

by soud platebním rozkazem rozhodnout.50 Rovněž lze rozhodnout platebním rozkazem pouze 

v případě odůvodněnosti celého nároku.51 Nelze tedy vydat platební rozkaz pouze částečný. 

V neposlední řadě je taktéž nutné zmínit, že jako u všech ostatních civilních řízení, musí 

být i v případě zkráceného řízení naplněny podmínky řízení – příkladem věcná a místní 

příslušnost, procesní způsobilost či absence překážky rei iudicate.52 

2.2.2 Negativní předpoklady vydání platebního rozkazu 

Ze samotné definice negativních podmínek vyplývá, jak bylo podrobně popsáno výše, že 

soud nemůže rozhodnout platebním rozkazem, pokud žaloba trpí vadami, pokud z v ní 

vymezených skutečností nevyplývá uplatněné právo, pokud by ze žaloby vyplývala 

odůvodněnost pouze části nároku nebo pokud by nebyly naplněny všechny procesní podmínky. 

Mimo tyto situace upravuje zákonodárce ještě tři negativní podmínky vydání platebního 

rozkazu. Tuto právní úpravu nalezneme v § 172 odst. 2 OSŘ. 

Jako první, pod písmenem a), je upravena situace, kdy není znám pobyt žalovaného. Jedná 

se o logický důsledek celé povahy rozkazního řízení, kdy platební rozkaz musí být žalovanému 

doručen do vlastních rukou s vyloučením náhradního doručení (srov. kapitolu 2.4.1).53 Pokud 

jeho pobyt znám není, nemůže k takovému doručení dojít. Pokud je totiž jedinou možností 

obrany proti platebnímu rozkazu odpor, nelze se smířit s ničím jiným, než že bude naprosto 

striktně dodrženo pravidlo o vlastnoručním přijetí takového rozhodnutí. Nastala-li by 

výjimečně situace, kdy pobyt žalovaného nebyl zjištěn a byl-li by mu ustanoven opatrovník 

podle § 29 OSŘ, nelze takto ustanoveného opatrovníka zpravomocnit k přijetí platebního 

rozkazu.54 

 

49 Rozhodnutí NS ČSR z 24.1.1975, 3 Cz 5/75. 
50 Cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 814. 
51 Cit. d. ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Civilní proces: Obecná část a sporné řízení., 2014, s. 248. 
52 Tamtéž. 
53 § 173 odst. 1 OSŘ. 
54 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 583. 
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S výše zmíněným je úzce spojena i podmínka upravená pod písmenem b), tedy že nelze 

vydat platební rozkaz, měl-li by být doručen do ciziny. Pokud by jednalo o případ 

s přeshraničním prvkem, není problém využít úpravy evropského platebního rozkazu. 

Posledním zásahem zákonodárce do zákonné úpravy platebních rozkazů je zakotvení 

písmene c)55, které upravuje poslední z výslovných zákonných negativních podmínek – 

„platební rozkaz nelze vydat, je-li žalovaným ke dni zahájení řízení nebo ke dni vstupu do řízení 

nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti.“56 Obdobný právní názor již dříve formuloval ÚS ve 

svém nálezu II. ÚS 3133/19-2, ve kterém stanovil, že nelze vydat platební rozkaz vůči 

nezletilému, který nemá plnou procesní způsobilost a v řízení musí být zastoupen zákonným 

zástupcem či opatrovníkem, jestliže má soud jakékoli pochybnosti či nejistotu ohledně řádnosti 

a efektivnosti jeho zastoupení zákonným zástupcem. Úplným vyloučením nezletilých, kteří 

nenabyli plné svéprávnosti, zákonodárce doplňuje a prohlubuje komplexní zásah do OSŘ, který 

měl za cíl ochranu před tzv. dětskými dluhy57. ÚS rovněž ve svém nálezu ze dne 28.3.2019, sp. 

zn. II. ÚS 2020/18 dovodil, že „obdobně [nelze vydat platební rozkaz] u žalovaného, u kterého 

jsou s ohledem na jeho zdravotní postižení pochybnosti o jeho schopnosti účinně se účastnit 

řízení či o jeho (faktické) schopnosti samostatně jednat před soudem.“58 

2.3 Platební rozkaz 

Při naplnění všech výše zmíněných podmínek může soud přistoupit k rozhodnutí formou 

platebního rozkazu. V něm bude žalovanému uloženo, aby do 15 dnů od řádného doručení 

žaloby uhradil nárokovanou pohledávku a náklady řízení (k tomu blíže v bodě druhém této 

kapitoly) nebo aby v téže lhůtě podal u soudu, který o platebním rozkazu rozhodnul, odpor.59 

Pokud se soud rozhodne věc vyřešit vydáním platebního rozkazu, je vázán žalobním petitem a 

musí vždy rozhodnout o celém procesním nároku.60 Příkladem z judikatury lze uvést Usnesení 

NS ČSR ze dne 27.8.1990, sp. zn. 3 Cz 62/1990: „Jestliže navrhovatel požadoval v návrhu na 

vydání platebního rozkazu, aby platební povinnost dvou (nebo více) odpůrců byla jim uložena 

 

55 Srov. zákon č. 192/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů. 
56 § 172 odst. 2 písm. c) OSŘ. 
57 Pod pojmem problematiky dětských dluhů je rozuměna situace, kdy nezletilý vstupuje do dospělosti s dluhy 

(které velmi často ani sám nezpůsobil). Srov. BRDLÍKOVÁ, Denisa. Dětské dluhy a chystaná novelizace 

OZ a OSŘ. E-pravo.cz [online]. Praha, 2021, 25.2.2021 [cit. 2022-08-05]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/detske-dluhy-a-chystana-novelizace-oz-a-osr-112657.html. 
58 Cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 814. 
59 Cit. d. LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. 2014, s. 174. 
60 Tamtéž, s. 815. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezv6mrzgi
https://www.epravo.cz/top/clanky/detske-dluhy-a-chystana-novelizace-oz-a-osr-112657.html
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společně a nerozdílně, nemůže se soud svým rozhodnutím odchýlit od návrhu a bez dalšího 

postupu v součinnosti s navrhovatelem uložit odpůrcům, aby navrhovateli zaplatili 

požadovanou částku bez uvedení jejich podílu na celkové platební povinnosti, ale ani 

s uvedením těchto podílů.“ 

V současné době se k vyhotovení platebních rozkazů využívá kancelářských vzorů 

vydaných Ministerstvem spravedlnosti. Konkrétně se jedná o vzory č. 94 – platební rozkaz proti 

jednomu žalovanému, č. 95 – platební rozkaz proti jednomu žalovanému s povinností se ve věci 

vyjádřit, č. 96 – platební rozkaz proti více žalovaným a vzor č. 97 – platební rozkaz proti více 

žalovaným s povinností se ve věci písemně vyjádřit. Vzhledem k formulářové povaze 

platebních rozkazů je kladen velký důraz na soud, aby vzor vždy důsledně přizpůsobil 

konkrétnímu případu tak, aby byl výrok materiálně vykonatelný.61 Každý originál musí být 

podepsán osobou, která jej vydala.62 

Co se týče technického zpracování, se na platební rozkazy, jako na ostatní druhy rozhodnutí, 

vztahuje Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3.12.2001, č. j. 505/2001-org, kterou se 

vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění pozdějších 

instrukcí. Z ustanovení § 14 v kombinaci s § 16 této instrukce vyčteme základní technické 

požadavky na taková rozhodnutí. Každé z nich musí obsahovat záhlaví, výrok (enunciát) a 

poučení.63 

2.3.1 Povaha platebního rozkazu jakožto rozhodnutí sui generis 

Systematicky je platební rozkaz v občanském soudním řádu řazen do hlavy čtvrté části třetí 

hned za rozsudkem a usnesením a jedná se o rozhodnutí sui generis.64 O spojitosti platebního 

rozkazu a rozsudku se hovoří přímo pouze v § 174 odst. 1 OSŘ, nepřímo pak v odstavci čtvrtém 

stejného ustanovení. 

Vzhledem k tomu, že právní úprava platebních rozkazů je značně stručná, není 

zákonodárcem přímo odpovídáno na otázku, zda je možné je považovat za rozhodnutí meritorní 

či nikoliv. Odborná veřejnost se v názorech štěpí. 

Nejvýraznějším zástupcem, který nepovažuje platební rozkaz za meritorní rozhodnutí je 

soudce Ústavního soudu Jirsa. V Soudcovském komentáři k ustanovením o platebním rozkazu 

 

61 Cit. d. DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2009, s. 1153. Velké komentáře. 
62 Tamtéž. 
63 Za zmínku stojí, že platební rozkaz je formou soudního rozhodnutí, jež nepředpokládá (na rozdíl od rozsudku či 

usnesení) žádné odůvodnění. 
64 Cit. d. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád I. Praktický komentář. 2016. s. 725-726. 
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sice dále nerozvíjí svou myšlenku, proč tomu tak dle jeho názoru je, nicméně pokud bychom 

se pečlivěji podívali do celého komentáře, našli bychom jeho vlastní definiční vyjádření, ze 

kterého si již na tuto otázku můžeme odpovědět. Jirsa totiž vnímá nemeritorní rozhodnutí 

(nikoliv ve věci samé) nejen takové, které snad pouze jen předchází konečnému rozhodnutí 

(kterým se řeší nárok a celý spor), nicméně řadí sem i rozhodnutí, které se vyhýbá „podstatě 

sporu (nároku), neřeší ji, a to ani z hlediska skutkového, ani hmotněprávního.“65 

Naopak více autorů se přiklání spíše k pojetí platebního rozkazu jakožto rozhodnutí ve věci 

samé (meritorní). Příkladem Šebek ve Velkém komentáři66 či Chalupa v Moderním civilním 

procesu.67 Ani jeden z nich nerozebírá detailně proč se klaní k tomuto pojetí, spokojují se s tím, 

že se jedná skutečně o rozhodnutí ve věci samé (ačkoliv nedochází k posuzování oprávněnosti 

nároku) a s faktem, že zákonodárce spojuje s platebním rozkazem, proti němuž již není 

přípustný odpor, stejné účinky jako s pravomocným rozsudkem.68 

2.3.2 Náklady řízení 

Žalovaný by měl, stejně jako v případech, kdy by chtěl žalobou vyvolat běžné sporné řízení, 

vyzvat žalovaného k plnění, ještě předtím, než se obrátí na soud. Jedná se o výraz koncepce 

současného civilního procesu, který se snaží záležitosti řešit primárně dohodou, smíry, mediací 

a jinými prostředky domluvy, než se celý případ začne rozebírat v řízení před soudem. Jinak 

tomu není ani v tomto případě a v momentě, kdy žalobce nedoloží, že vyzval žalovaného 

k plnění ve smyslu § 142a OSŘ alespoň 7 dní předem, soud sice žalovanému uloží povinnost 

požadovanou žalobcem, tedy vydá platební rozkaz s výrokem na zaplacení požadovaného 

nároku, ovšem už mu nemusí uložit povinnost hradit náhradu nákladů řízení.69 

Nejvyšší soud tento právní názor ještě rozvíjí ve svém usnesení ze dne 19.2.2015, sp. zn. 

29 Cdo 4388/2013, ze kterého plyne, že „při rozhodování o náhradě nákladů řízení nelze 

izolovaně posuzovat (jen) to, zda žalobce způsobem určeným ustanovením § 142a o. s. ř. vyzval 

žalovaného k plnění, nýbrž je nezbytné přihlédnout i k dalším okolnostem konkrétní věci, 

zejména pak k povaze (a výši) uplatněné pohledávky (za účelem uvážení, zda vskutku při 

naplnění obecné míry obezřetnosti lze uvažovat o „opomenutí“ dlužníka pohledávku zaplatit), 

 

65 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 470. 
66 Cit. d. DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2009, s. 1159-1160. Velké komentáře. 
67 Cit. d. LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. 2014, s. 174. 
68 § 174 odst. 1 OSŘ. 
69 Cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 815. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojzfzygmmjugjqq
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k postoji dlužníka k (následně) uplatněné pohledávce, jakož i k reakci dlužníka na zahájení 

soudního řízení a doručení žaloby.“ 

Každý platební rozkaz bude mít minimálně dva výroky. Ten první bude ve věci samé 

(v meritu věci), ve kterém bude žalovanému uložena povinnost zaplatit peněžní částku 

nárokovanou žalobcem, nebo podat do 15 dní odpor u soudu, který platební rozkaz vydal.70 

Druhým výrokem, o kterém soud vždy rozhodne, bude výrok o nákladech řízení. Je tomu 

tak zejména proto, že ačkoliv bude platební rozkaz velmi často první písemností, která bude 

doručována, bude také často i poslední a po marném uplynutí lhůty k podání odporu půjde o 

rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 151 odst. 1 OSŘ).71 Je tedy zapotřebí, aby soud o 

nákladech řízení rozhodnul. To mu ostatně ukládá i § 172 odst. 1 OSŘ, podle kterého soud uloží 

žalovanému nejen povinnost zaplatit uplatněnou pohledávku, ale i náklady řízení. 

Soud by měl vždy, kromě situace popsané v předchozím bodě, rozhodnout ve prospěch 

žalobce. Pokud by se tak ovšem nestalo, inklinuje podle Jirsy současná soudní praxe (ač zatím 

ojediněle) k tomu, aby nákladový výrok odlišný od toho, co požaduje v žalobním petitu 

žalobce, soudy alespoň stručně odůvodňovaly.72 Děje se tak primárně ve snaze omezit libovůli 

při rozhodování. 

Opravným prostředkem proti samotným nákladům řízení nebude odpor (srov. pojednání 

kapitoly 2.5), nýbrž odvolání.73 Zákonodárce k jejímu podání (zcela správně) legitimuje nejen 

žalovaného (jako je tomu v případě odporu), nýbrž i žalobce. Jedná se o logický důsledek výše 

popsané situace, kdy se soud může odchýlit v určitých situacích od jeho žalobního návrhu. 

2.3.4 Platební rozkaz a usnesení o kvalifikované výzvě podle § 114b OSŘ 

Kvalifikovanou výzvou rozumíme procesní úkon soudu, jímž soud vyzývá žalovaného, aby 

se vyjádřil k žalobě a soudu do (nejméně) 30 dní74 sdělil, jak se k žalobě staví, zda nárok uznává 

či nikoliv a aby případně připojil listinné důkazy, na kterých staví svou obranu.75 Důležitost a 

přísnost kvalifikované výzvy vyplývá z následků, které při neaktivitě žalovaného sebou přináší. 

Zákonodárce totiž v § 114b odst. 5 v kombinaci s § 153a odst. 3 OSŘ stanovuje soudu 

 

70 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 583-584. 
71 Cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 815. 
72 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 583. 
73 § 174 odst. 2 OSŘ. 
74 Jedná se o lhůtu soudcovskou. Soud by měl poskytnout lhůtu, ne kratší než 30 dní, přiměřenou povaze žalobního 

návrhu, tak aby bylo možné stran žalovaného na výzvu řádně a včas reagovat. Srov. cit. d. SVOBODA a 

kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 557. 
75 Cit. d. WINTEROVÁ, Alena s kol. Civilní právo procesní: Díl první. 2018, s. 336. 
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povinnost v případě naplnění zákonných předpokladů rozhodnout rozsudkem pro uznání.76 Ten 

totiž finguje uznání nároku žalovaným, a to jen kvůli jeho neaktivitě, kvůli tomu, že se soudu 

písemně ve stanovené lhůtě nevyjádřil na takovou výzvu.77 

Z výše uvedeného je jasné, že rozsudek pro uznání je možná jedním z nejpřísnějších 

institutů civilního práva, který je i po více jak 20 letech78 od zavedení do českého právního řádu 

svou povahou stále kontroverzní a je stále komentován stran odborné veřejnosti ohledně jeho 

přípustnosti v kontextu práva na spravedlivý proces. Byl mnohokrát Ústavním soudem 

podrobován testu ústavnosti, z čehož nejzásadnější je plenární rozhodnutí ze dne 31.5.2016, Pl. 

ÚS 13/15. V něm se minorita79 soudců ÚS vyjádřila nesouhlasně, jelikož považují tento institut 

za rozporný se smyslem soudnictví demokratického právního státu, protože vstupuje do 

autonomie vůle osoby tím, že finguje jeho projev vůle, který však neučinil. Většina soudců však 

vyjádřila právní názor, že takové rozhodnutí sice je přísné, ovšem ústavně komfortní. 

Spojitost platebního rozkazu a kvalifikované výzvy předpokládá znění § 114b odst. 1 OSŘ. 

Právní úprava k tomuto tématu je vcelku stručná, pouze stanovuje možnost usnesení o 

kvalifikované výzvě uložit i v případě, že soud rozhoduje platebním rozkazem80 a 

v následujícím odstavci posléze stanovuje pravidla pro počítání lhůt při takovém souběhu 

rozhodnutí. Proto spoustu otázek možnosti souběžného uplatnění takových rozhodnutí musely 

vykládat soudy vyšších instancí. 

Soudní praxe se již ustálila v názoru, že platební rozkaz a kvalifikovaná výzva mohou být 

součástí jedné listiny, případně musí být doručeny jedinou zásilkou. Například z usnesení NS 

ze dne 31.10.2007, sp. zn. 30 Cdo 3499/2007: „Ze vzájemné provázanosti platebního rozkazu 

a usnesení podle § 114b odst. 2 o.s.ř. vyplývá, že obě tato rozhodnutí je třeba žalovanému 

doručit jedinou zásilkou, popřípadě obě tato rozhodnutí musí být pojata do jediné listiny. 

Povinnost žalovaného vyjádřit se ve věci a připojit listinné důkazy, popřípadě označit důkazy k 

prokázání tvrzení, je žalovanému ukládána "podmíněně", tedy za předpokladu, že podá proti 

platebnímu rozkazu odpor. Povinnost vyjádřit se splní žalovaný jak tím, že v odůvodnění odporu 

uvede skutkové okolnosti, na nichž staví svou obranu, a označí důkazy, tak tím, že odpor 

neodůvodní a v určené lhůtě se ve věci vyjádří samostatným kvalifikovaným podáním.“ 

 

76 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 231. 
77 Cit. d. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád I. Praktický komentář. 2016. s. 725-726. 
78 Institut kvalifikované výzvy byl do českého právního řádu zaveden velkou novelou OSŘ provedenou zákonem 

č. 30/2000 Sb. s účinností k 1.1.2001. 
79 Srov. disent Kateřiny Šimáčkové a Jaroslava Fenyka ve zmiňovaném nálezu. 
80 Platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem i evropským platebním rozkazem. 
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Lhůta pro vyjádření ke kvalifikované výzvě běží až od momentu, kdy uplyne lhůta k podání 

odporu proti platebnímu rozkazu a nesmí být kratší 30 dní.81 Fakticky to pro žalovaného 

znamená, že k prostudování a učinění kroku, kterým by odvrátil fiktivní uznání nároku, bude 

mít jistě nejméně 45 dní.82 

Velmi ošemetná je již dlouhou dobu judikatorně přípustná situace, naznačená v citaci výše, 

kdy soudní praxe dovozuje možnost usnesení o kvalifikované výzvě „schovat“ do jednoho 

z výroků platebního rozkazu. Pro laika je posléze velmi snadno takovéto usnesení 

přehlédnutelné a může se stát, že osoba sice je aktivní, odpor podá, ovšem již se z nezkušenosti 

či neznalosti právního jazyka nevyjádří ke kvalifikované výzvě. Pak po marném uplynutí lhůty 

nastoupí fikce uznání nároku, která se ovšem staví tváří v tvář všem principům formální logiky, 

jelikož dojde k vydání rozsudku pro uznání, přestože několik týdnů před tím dal žalovaný soudu 

jasně najevo, že s daným nárokem nesouhlasí.83 

V této spojitosti stojí za zmínku i soudní praxe stavící se ve skutečnosti proti jazykovému 

výkladu zákona. „Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím platební rozkaz 

v celém rozsahu a soud nařídí jednání.“84 V kontextu výše zmiňovaného usnesení NS 30 Cdo 

3499/2007: může skutečně dojít k „podmíněnému“ uložení povinnosti vyjádřit se ke 

kvalifikované výzvě, když je platební rozkaz, v němž je právě ona kvalifikovaná výzva pojata, 

v důsledku podání odporu v celém rozsahu zrušen? V rámci mého studia tématu se tohle zdá 

být otázka nejproblematičtější, ve které si soudní praxe musí stanovovat výklady popírající 

formální logiku i jazykový výklad práva. V souvislosti s ní rovněž odkazuji čtenáře na kapitolu 

4.3.4, ve které je upozorňováno i na dva odlišné názory k tématu vyjádřené stejnou osobou ve 

stejné publikaci. 

V neposlední řadě ustálená judikatura NS při obsažení kvalifikované výzvy ve výroku 

platebního rozkazu dovozuje, že není zapotřebí naplnění podmínek, že vydání kvalifikované 

výzvy vyžaduje povaha věci nebo okolnosti případu.85 Tato reakce NS vyplývá z názoru, že 

jediným požadavkem je naplnění podmínek pro vydání platebního rozkazu, tedy žalobcův 

nárok vyplývající ze skutečností uvedených v žalobním návrhu a uplatnění práva na zaplacení 

peněžité pohledávky. V této spojitosti se ztotožňuji s Tikalem a Sádlem, podle kterých „závěry 

 

81 § 114b odst. 2 OSŘ. 
82 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 230. 
83 Srov. TIKAL, František a Jan SÁDLO. Kvalifikovaná výzva a rozsudek pro uznání – 1. část. E-

pravo.cz [online]. Praha, 2018, 29.1.2018 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/kvalifikovana-vyzva-a-rozsudek-pro-uznani-1-cast-106918.html. 
84 § 173 odst. 3 OSŘ. 
85 Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu 32 Odo 382/2004. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/kvalifikovana-vyzva-a-rozsudek-pro-uznani-1-cast-106918.html
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uvedeného rozsudku nejsou v souladu s jinými […] rozsudky Nejvyššího soudu (dle kterých je 

vydání kvalifikované výzvy v jednoduchých věcech vyloučeno), jakož i s dalšími rozsudky tohoto 

soudu, které se staví k možnosti kvalifikované výzvy restriktivně, stejně jako mnohé nálezy soudu 

Ústavního […]. Žaloba, na jejímž základě bude platební rozkaz vydán, bude důvodná v plném 

rozsahu často právě v jednoduchých věcech, ve kterých by mělo být použití kvalifikované výzvy 

vyloučeno, což však Nejvyšší soud ponechává bez povšimnutí, a ve věcech, které jsou řešeny 

(elektronickým) platebním rozkazem, dává bez zjevného důvodu širší možnosti pro vydání 

kvalifikované výzvy, než jaké stanovil ve svých jiných rozhodnutích.“86 

Toliko krátce řečeno ke kvalifikované výzvě a jejím problematickým následkům v případě 

neaktivity či neznalosti žalovaného. Když k tomu navíc přidáme i někdy z hlediska práva na 

spravedlivý proces zpochybňovaný platební rozkaz, dostáváme se na samotnou hranu účelu a 

smyslu demokratického civilního soudnictví. Dovolím si tvrzení, že civilní proces, v němž je 

v posledních dekádách stále více a více tlačeno na rychlost a aktivní účast účastníků řízení může 

být v některých situacích až fatální. Nabízí se následující otázka: je řízení, které je sice 

ukončeno (statisticky líbivě) rychle, ovšem bez toho, aby se účastník řízení, byť i jednou 

vyjádřil k předmětu řízení, k nároku, jež je jeho předmětem, skutečně v něčem lepší než opačný 

nešvar neúměrně dlouho trvajících soudních řízení táhnoucích se roky? Můžeme skutečně něčí 

nezkušenost a neznalost považovat za dostatečný důvod, kvůli kterému mu můžeme vstoupit 

soudním rozhodnutím do života takovým způsobem, že už se nebude možná nikdy schopný 

finančně zotavit? Netroufám si na tyto palčivé otázky odpovídat, někdy ovšem i samotné 

položení otázky může přinést nový úhel pohledu. Nevyvracím v žádném případě realitu praxe, 

kdy se osoby cíleně vyhýbají svým právním povinnostem a snaží se najít v právním systému 

zkratky, ale z mého pohledu je i deset o něco delších řízení lepších než jedna nešťastná situace 

nezkušenosti, která člověku značně ztíží, ne-li zničí život. Opětovně zde zmíním i názor, který 

jsem poprvé vyjádřila při psaní seminární práce na téma Koncentrace řízení ve třetím ročníku 

studia, a se kterým se i po třech letech ztotožňuji. V současné době je náš právní řád svou 

komplikovaností pro průměrného občana (jehož subjektivní práva má chránit) naprosto 

nepřehledný a neuchopitelný – kolikrát vidím na sobě i svých kolezích, že i pět let studia 

právnické fakulty je pouze takovým ‚úvodem do práva‘ a studenti odcházející od státní 

závěrečné zkoušky jsou samy ztraceni v ‚pavučině právních norem‘. Mít pak reálně dobře 

 

86 Cit. d. TIKAL, František a Jan SÁDLO. Kvalifikovaná výzva a rozsudek pro uznání. E-pravo.cz, 29.1.2018. 
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připraveného poctivého účastníka řízení, který vždy aktivně a správně reaguje na všechny 

výzvy a písemnosti, znamená mít za ním dobrého a zkušeného právníka. 

2.3.5 Oprava chyb v psaní, počtech a jiných zřejmých nesprávností v platebním rozkazu 

Nejasnosti, které dříve musela vykládat judikatura v souvislosti s opravami chyb v psaní a 

počtech, jakož i jiných zjevných nesprávností, od 1.1.2001 s účinností tzv. velké novely OSŘ87 

pominuly, neboť zákonodárce výslovně zakotvil § 174 respektive jeho odstavec čtvrtý, ve 

kterém jasně odkazuje na užití § 164 OSŘ. Takto vzniklou chybu by tedy soud napravil 

opravným usnesením. 

2.3.6 Účinky platebního rozkazu 

Z premisy, že k odporu je oprávněn pouze žalovaný88 je možné vyvodit, že právní moc 

platebního rozkazu se neodvíjí od jeho doručení žalobci, nýbrž se tak stává po uplynutí lhůty 

k podání odporu, tedy po 15 dnech od jeho řádného doručení žalovanému (poslednímu 

z žalovaných) do vlastních rukou, i kdyby žalobci byl doručen později.89 To nám ostatně stanoví 

i sám § 174 odst. 1 OSŘ, podle kterého má platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, 

účinky pravomocného rozsudku. Těmito jsou myšleny zejména účinky stanovené v 

§ 159a OSŘ, tedy závaznost výroku platebního rozkazu pro účastníky řízení a orgány a 

nastoupení zásady ne bis in idem, vyjádřené v odstavci čtvrtém zmiňovaného ustanovení, tedy 

že věc rozhodnutou platebním rozkazem již nelze znovu projednat.90 Rovněž je tak zapotřebí 

z platebního rozkazu, který je v právní moci, podle § 135 odst. 2 OSŘ, vycházet při případném 

posuzování prejudiciální otázky.91 

Pokud došlo k pochybení při doručování platebního rozkazu, nemohla lhůta k podání 

odporu vůbec začít běžet a tím pádem nemůže ani dojít k právní moci takového rozhodnutí 

(srov. například usnesení ÚS ze dne 16.11.2011, sp. zn. II. ÚS 2290/11).92 

V případě platebních rozkazů pak zákonodárce stanovuje zvláštní ustanovení o 

vykonatelnosti, jelikož lhůta k plnění je stanovena již v momentu doručení, tím pádem se 

platební rozkaz stává vykonatelným v okamžiku, kdy uplynula lhůta k plnění a nebyl podán 

 

87 Provedená zákonem č. 30/2000 Sb.  
88 § 174 OSŘ. 
89 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 587. 
90 Cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 819. 
91 Tamtéž. 
92 Tamtéž. 
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odpor.93 Z toho vyplývá, že moment právní moci splývá s momentem vykonatelnosti a platební 

rozkaz bude tím pádem exekučním titulem94 po uplynutí lhůty 15 dní od řádného doručení 

platebního rozkazu. 

2.4 Doručování 

2.4.1 Doručování ve vztahu k žalovanému 

Jak již v práci bylo naznačeno – doručování má v rámci řízení o vydání platebního rozkazu 

velmi důležitou roli. Pokud má být totiž poskytnuta alespoň průměrná ochrana žalovaného a 

pokud má dojít k naplnění atributů spravedlivého procesu95, je zapotřebí aby měl žalovaný 

skutečnou možnost se s obsahem platebního rozkazu seznámit a na základě něj se případně 

bránit podáním odporu, či uznat nárok a poskytnout plnění (může samozřejmě nastat i situace, 

kdy žalovaný sice odpor nepodá, ale zároveň ani neplní, tehdy ovšem s největší 

pravděpodobností nastoupí nucený výkon práva, jelikož platební rozkaz, proti němuž nebyl 

podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku96 a je exekučním titulem97). 

Úpravu doručování platebních rozkazů nalezneme v § 173 OSŘ. V odstavci prvním je 

stanovena podmínka platební rozkaz doručit žalovanému do vlastních rukou, přičemž náhradní 

(fiktivní) doručení ve smyslu § 49 odst. 4 OSŘ je vyloučeno.98 Tato podmínka je dodržována 

velmi striktně, což potvrzuje i ustálená judikatura Nejvyššího soudu. Pokud by totiž došlo 

k náhradnímu doručení, nebyla by dodržena podmínka vlastnoručního převzetí, nedošlo by 

k počátku běhu lhůty stanovené v § 172 odst. 1 OSŘ, a tudíž by ani v logickém důsledku 

nemohlo dojít k naplnění ustanovení § 174 odst. 1 OSŘ a platební rozkaz by nemohl nabýt 

účinky pravomocného rozsudku. Je přitom zcela jedno, že se platební rozkaz dostal do 

dispoziční sféry povinného.99 V souvislosti s čím dál více používanými datovými schránkami, 

nalezneme úpravu v ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů, která zakazuje fikci doručení při nepřihlášení se osoby do 

datové schránky.100 

 

93 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 581. 
94 Srov. § 40 zákona č. 120/2001 Sb, exekučního řádu. 
95 Srov. nález ÚS ze dne 7.11.2000, sp. zn. II. ÚS 406/2000. Příkladem z nálezu: „Doručením do vlastních rukou 

se teprve vyvozuje rovnost účastníků řízení, neboť i žalovanému je dána možnost projevit svou vůli a vyjádřit 

se.“ 
96 § 174 odst. 1 OSŘ. 
97 § 40 EŘ. 
98 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 584. 
99 Cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 816. 
100 V případě jiných písemností totiž dochází při dlouhodobém nepřihlašování k fikci doručení uplynutím 10 dní 

od doručení do datové schránky. Srov. citované ustanovení. 
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Pro počítání lhůty k podání odporu je vždy velmi důležité zkoumat moment opravdového 

převzetí zásilky obsahující platební rozkaz. Tak pokud by například byla taková zásilka uložena 

u poskytovatele poštovních služeb, který by žalovanému zanechal výzvu k vyzvednutí, počala 

by lhůta běžet od momentu, kdy by si osoba fakticky zásilku vyzvedla.101 Obdobná situaci by 

se uplatnila v případě výše zmiňovaných datových schránek – momentem převzetí by v tomto 

případě byl moment přihlášení do datové schránky.102 

Typicky bude docházet k doručování platebních rozkazů formou pošty, k čemuž soud 

používá obálky určené pro písemnosti určené do vlastních rukou (vzor I, II).103 V některých 

případech, zejména při dobré znalosti místních poměrů, může být dokonce i výhodnější 

doručování prostřednictvím soudního doručovatele, který doručí žalovanému platební rozkaz 

„proti podpisu“.104 V úvahu připadá i doručení tzv. krátkou cestou – může se tak stát 

v případech, kdy se nejdříve nepodaří žalovaného zastihnout, nicméně se k němu informace o 

snaze platební rozkaz doručit dostane a on sám se později dostaví na příslušný soud. Této 

situace je vhodné stran soudu využít a platební rozkaz příslušnými pracovníky doručit.105 

Rovněž je nutno podotknout, že o náhradní doručení nepůjde v případě, kdy žalovaný 

odepře zásilku přijmout (srov. § 50c OSŘ).106 

Z odstavce druhého zmiňovaného ustanovení pak vychází princip dobrodiní souvislosti, 

kdy v momentě nemožnosti doručit platební rozkaz, byť i jednomu ze žalovaných, soud 

platební rozkaz usnesením107 v plném rozsahu zruší s účinkem i vůči všem ostatním žalovaným 

a nařídí jednání (srov. kapitolu 2.6, druhý odstavec).108 

2.4.2 Doručování ve vztahu k žalobci 

Zákonodárce výslovně neupravuje doručování platebního rozkazu žalobci a je zapotřebí 

takové doručování dovozovat. Odborná literatura se v této otázce více či méně shoduje. 

Například podle Hrnčiříka je přípustné v případě doručování platebního rozkazu žalobci 

dovolit i náhradní doručení. Svůj názor opírá o tvrzení, že „ve vztahu k žalobci není výše 

popisované ochrany [ochrany žalovaného ve smyslu zákazu náhradního doručení] potřeba, 

 

101 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 582. 
102 § 17 odst. 3 ElÚkon. 
103 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 584. 
104 Tamtéž. 
105 Tamtéž. 
106 Tamtéž. 
107 Proti takovému usnesení není od 1.12013 už přípustné odvolání a nemusí obsahovat odůvodnění. Srov. cit. d. 

JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 586. 
108 Cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 817. 
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neboť platební rozkaz je rozhodnutím ve prospěch žalobce, in favorem celého žalobcem 

uplatňovaného nároku na zaplacení peněžité částky. Proto není třeba vyloučit náhradní 

doručení ani platební rozkaz rušit, nelze-li žalobci (žalobcům) doručit.“109 Obdobně se 

k problematice staví i Jirsa.110 

2.4.3 Spojitost s usnesením podle § 114b OSŘ v kontextu doručování do datových schránek 

O spojitosti platebních rozkazů a kvalifikované výzvy podle § 114b odst. 1 OSŘ bylo již 

pojednáno (srov. kapitolu 2.3.4). Nicméně vyvstává právně velmi zajímavá otázka, na jejíž 

odpovědi se soudní praxe dodnes neshodne a žádné sjednocující stanovisko soudů vyšších 

instancí zatím nemáme. 

Přestože občanský soudní řád v odstavci čtvrtém § 114b zakazuje náhradní doručení 

kvalifikované výzvy, nestanoví tak pro datové schránky. V současné době tedy platí, že pokud 

má žalovaný aktivovanou datovou schránku, a pravidelně se do ní nehlásí, stejně dojde podle 

§ 17 odst. 4 ElÚkon uplynutím deseti dnů k fiktivnímu doručení. Tato relativně malá změna, 

jenž má ale velké dopady, byla provedena do OSŘ s účinností tzv. dovolací novely 

k 1.1.2013.111 V tomto ohledu je tedy zákonodárce na osoby s aktivní datovou schránkou velmi 

přísný, jelikož ve finále může nastat situace uznání nároku na základě dvojí fikce (doručení a 

uznání nároku).112 

Vedle toho ovšem stále platí, že platební rozkaz nemůže být nikdy doručen náhradně (srov. 

kapitolu 2.4.1). 

Vzhledem k tomu, že kvalifikovaná výzva a platební rozkaz mohou být, a z praxe také často 

budou, zasílány společně (dokonce velmi často i na jedné listině113) a každý mají odlišný režim 

doručování, je zapotřebí vyřešit otázku, zda dojde k fiktivnímu doručení kvalifikované výzvy 

či nikoliv. 

Zatím se praxe přiklání spíše k závěru, že kvalifikovaná výzva doručovaná do datové 

schránky bude doručena fikcí podle § 17 odst. 4 ElÚkon, ovšem platební rozkaz, byť by byl 

součástí jedné listiny, doručen fiktivně nebude a dojde k jeho následnému zrušení stran 

soudu114.115 Vychází se mimo jiné i z toho, že ač mohou být obě rozhodnutí součástí jedné 

 

109 Tamtéž. 
110 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 585. 
111 Tamtéž, s. 231. 
112 Tamtéž. 
113 Srov. kap. 2.3.4. 
114 Srov. § 173 odst. 2 OSŘ. 
115 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 586. 
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listiny, nic to nemění na skutečnosti, že se jedná o relativně samostatná rozhodnutí. Tudíž pokud 

třeba dojde později ke zrušení platebního rozkazu, kvalifikovaná výzva zůstane stále platná a 

soud přistoupí, pokud se žalovaný k jejímu obsahu ve stanovené lhůtě nevyjádří, k fiktivnímu 

uznání nároku a rozhodnutí na základě rozsudku pro uznání.116 

Sám soudce Jirsa však na dvou místech Soudcovského komentáře vyjadřuje odlišný názor 

na danou problematiku. Ač v komentáři k § 173 odst. 2 OSŘ vyjadřuje názor výše vyjádřený, 

ve stejné publikaci v komentáři k § 114b odst. 4sám sobě kontruje, když uvádí, že nelze mít 

kvalifikovanou výzvu za doručenou fiktivně, pokud nedojde k doručení platebního rozkazu. 

„Vyplývá to ze systematické interpretace § 114b odst. 2, podle kterého se lhůta k vyjádření na 

základě kvalifikované výzvy odvíjí od lhůty k podání odporu. Není-li platební rozkaz řádně 

doručen, nemůže ani začít běžet lhůta k podání odporu a následně ani lhůta k vyjádření.“117 

2.5 Odpor 

Odporem rozumíme procesní prostředek ochrany práv žalovaného v rozkazním řízení, který 

směřuje proti základnímu výroku, jímž se ukládá žalovanému povinnost plnit peněžitou částku 

(k opravnému prostředku proti výroku o nákladech řízení srov. bod 2.3.3).118 Pokud žalovaný 

s platebním rozkazem nesouhlasí, může rozporovat pouhým podáním odporu, čímž dojde 

k jeho zrušení v plném rozsahu a dojde k nařízení jednání soudem.119 Z teoretického hlediska 

se jedná o tzv. jiný prostředek nápravy vadných rozhodnutí120 a neřadíme ho mezi „běžné“ 

opravné prostředky121, což lze mimo jiné vyčíst i ze systematiky jeho zařazení.122 K jeho podání 

je legitimován pouze žalovaný. 

Odpor je vždy zapotřebí posuzovat podle jeho skutečného obsahu. Pokud by se tedy 

k platebnímu rozkazu dotčený účastník řízení vyjádřil v takovém smyslu, že proti němu sice 

nemá co namítnout, nicméně nemá finanční prostředky pro zaplacení, došlo by k uznání jeho 

dluhu a soud by mohl rozhodnout rozsudkem pro uznání (srov. § 153a OSŘ).123 

 

116 Srov. § 114b odst. 5 OSŘ. 
117 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 231. 
118 Jedná se o čistě procesní institut civilního práva, nesmí být zaměňován s odporem na základě odpůrčí žaloby, 

který je upraven v § 589-599 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a který se vztahuje k relativní 

neúčinnosti právních jednání. 
119 § 174 odst. 2 OSŘ. 
120 Cit. d. ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Civilní proces: Obecná část a sporné řízení., 2014, s. 249. 
121 Mimo jiné i kvůli tomu, že se nejedná o způsob nápravy rozhodnutí, jedná se o pouhé anulování takového 

rozhodnutí a přesměrování zpátky do klasického řízení. Srov. cit. d. LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní 

proces. 2014, s. 175. 
122 Cit. d. PELIKÁNOVÁ, Radka. Platební rozkaz… 2000, s. 131. 
123 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 582. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o značně neformální (ostatně jako celé rozkazní řízení) 

prostředek obrany sui generis124, může být podán i takzvaný odpor blanketní, či jinak řečeno 

neodůvodněný. Stačí tedy, že žalovaný ve stanovené lhůtě tento procesní úkon učiní a dojde 

bez dalšího ke zrušení platebního rozkazu ex lege. K tomu mu ze zákona přísluší lhůta 15 dnů 

od doručení (srov. bod 2.4.1). I v případě odporu, jakožto procesního úkonu, i u něj platí, že se 

posuzuje podle svého obsahu.125 Tím řečeno, nemusí vůbec obsahovat slovo „odpor“, postačí, 

že z tohoto úkonu bude jasně zřetelné, že žalovaný s platebním rozkazem nesouhlasí a 

nepovažuje ho za nesporný. Neformálnost odporu se projevuje i v hledisku přezkumu stran 

soudu – ten se omezí pouze na to, zda byl podán včas a zda ho podává osoba oprávněná.126 

Nesplnění jedné z těchto dvou podmínek je také jediným důvodem, proč může soud odpor 

odmítnout.127 

Včasným podáním odporu oprávněnou osobou dojde ke zrušení platebního rozkazu ex lege 

a soud nařídí jednání.128 Vzhledem k tomu, že se jedná o typickou procesní lhůtu, bude 

zachována, pokud dojde alespoň 15. den (od řádného doručení platebního rozkazu) k podání 

odporu u orgánu, který má povinnost jej doručit.129 Je ovšem nezbytně nutné, aby taková zásilka 

byla adresována soudu, jenž platební rozkaz vydal. Podle dikce § 172 odst. 1 OSŘ je odpor 

vždy nutné podat u soudu, který o platebním rozkazu rozhodnul. V případě, že by zásilka byla 

zaslána nepříslušnému soudu, lhůta by nebyla zachována automaticky, nýbrž by se muselo 

zkoumat, zda před uplynutím lhůty zásilka skutečně došla do dispoziční sféry soudu, který je 

ve věci příslušný.130 

I na úpravu odporu se uplatní § 41a odst. 4 OSŘ, ze kterého vyplývá, že dojde-li k zpětvzetí 

odporu nejpozději současně s ním, dojde k jeho odvolání. Pokud by došlo k odvolání odporu 

později, soud jej posoudí jako nepřípustný procesní úkon (§ 41a odst. 3 OSŘ) a nebude 

k takovému zpětvzetí přihlížet.131 

Za zákonem stanovených podmínek je případně možné proti pravomocnému platebnímu 

rozkazu podat žalobu na obnovu řízení a žalobu pro zmatečnost.132 

 

124 Cit. d. PELIKÁNOVÁ, Radka. Platební rozkaz… 2000, s. 132. 
125 Cit. d. ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Civilní proces: Obecná část a sporné řízení., 2014, s. 250. 
126 Cit. d. PELIKÁNOVÁ, Radka. Platební rozkaz… 2000, s. 131. 
127 § 173 odst. 3 OSŘ. 
128 Srov. kapitolu 2.6. 
129 Cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 819. 
130 Srov. usnesení NS ze dne 11.09.2001, sp. zn. 33 Odo 320/2001. 
131 Cit. d. DAVID, Ludvík a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl., 2009 s. 
132 Cit. d. ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Civilní proces: Obecná část a sporné řízení., 2014, s. 251. 
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2.6 Nařízení jednání 

Dojde-li k některé ze situací vykreslených v předchozích bodech (včasné podání odporu, 

nedoručení platební rozkazu žalovanému do vlastních rukou, nemožnost v případě mnohosti 

žalovaných doručit platební rozkaz do vlastních rukou i byť jednomu z nich, podání odporu 

alespoň jedním z vícero žalovaných (princip dobrodiní souvislosti)133), dojde ke zrušení 

platebního rozkazu (v případě podání odporu ex lege, tedy bez vydání dalšího rozhodnutí 

soudem, v případě nedoručení vydáním usnesení)134 a soud nařídí jednání. Toto jednání se pak 

řídí pravidly klasického sporného řízení.  

Povinnost nařídit jednání vyplývající ze zákona nelze brát doslovně ve smyslu, že by 

nemohlo dojít k jiným krokům přípustných civilním procesem pro klasické sporné řízení (např. 

nařízení přípravného jednání podle § 114c OSŘ apod.).135 Rovněž může nastat i zmiňovaná 

situace vydání současně platebního rozkazu a kvalifikované výzvy – v tom případě soudu stačí 

vyčkat, zda se žalovaný vyjádří ke kvalifikované výzvě či nikoliv a na základě toho rozhodnout 

další postup řízení. 

Zároveň, jak již bylo zmíněno, stále platí, že podle platné právní úpravy může soud na 

základě svého volného uvážení platební rozkaz vůbec nevydávat a může rovnou nařídit 

jednání.136 

  

 

133 Cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 819. 
134 Cit. d. ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Civilní proces: Obecná část a sporné řízení., 2014, s. 250. 
135 Cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 816. 
136 § 174 odst. 3 OSŘ. 
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3 Elektronické rozkazní řízení 

3.1 Charakteristika 

V této kapitole se budu věnovat právní úpravě elektronického rozkazního řízení. Jak bylo 

stanoveno v první kapitole, elektronické rozkazní řízení je svou povahou spíše varietou 

prostého rozkazního řízení, než samostatným druhem (srov. kap. 1.2), jelikož nemá odchylný 

průběh a specifika spočívají jen v jiných předpokladech (případně náležitostech návrhu) pro 

vydání rozhodnutí, v jiném rozhodnutí137 a zvláštním přístupem k imperfektnímu návrhu, kdy 

soud takový odmítne bez výzvy k nápravě.138 Jedná se o druh řízení, jež má směřovat ke 

zjednodušení prostého rozkazního řízení administrativně přesně stanovenými kroky.139 

Vzhledem ke specifické povaze elektronického platebního řízení o něm lze hovořit jako o 

speciální úpravě vůči prostému platebnímu rozkazu (ostatně sám zákonodárce vztah speciality 

předpokládá v § 174a odst. 3 OSŘ)140, a tím pádem se i na něj obdobně uplatní pravidla 

prostého rozkazního řízení, pokud § 174a OSŘ nestanoví výslovně jinak.141 Výraz ‚obdobně‘ 

je v tomto kontextu vykládán Nejvyšším soudem jako užití dotčeného ustanovení v plném 

rozsahu, přičemž takový výraz dává do kontextu s legislativně často užívaným pojmem 

‚přiměřeně‘, jakožto volnějším legislativním termínem.142 

Samotný institut byl do právního řádu zaveden novelou občanského soudního řádu 

provedenou zákonem č. 123/2008 Sb. s účinností k 1.7.2008.143 

3.2 Elektronické rozkazní řízení v číslech 

Elektronické rozkazní řízení si zaslouží pozornost mimo jiné proto, že se jedná o způsob 

rozhodnutí, který představuje drtivou většinu agendy rozkazních řízení. Každý rok je 

elektronickým platebním rozkazem (dále též i jako EPR) ukončeno více než 85 % všech 

rozkazních řízení.144 

 

137 Cit. d. LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. 2014, s. 170. 
138 Cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 821. 
139 Cit. d. ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Civilní proces: Obecná část a sporné řízení., 2014, s. 251. 
140 Tamtéž. 
141 Tamtéž. 
142 Srov. rozsudek NS ze dne 6.5.2007, sp. zn. 21 Cdo 612/2006. 
143 Cit. d. DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2009, s. 1168. Velké komentáře. 
144 Srov.  MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. České soudnictví 2020: Výroční statistická zpráva. [online]. 

Praha, 2020. s. 39 [cit. 2022-08-12] Dostupné z: 

https://justice.cz/documents/12681/719244/Ceske_soudnictvi_2020.pdf/43b3020e-fc02-44a4-bb2c-

a124ce85f57b. 

https://justice.cz/documents/12681/719244/Ceske_soudnictvi_2020.pdf/43b3020e-fc02-44a4-bb2c-a124ce85f57b
https://justice.cz/documents/12681/719244/Ceske_soudnictvi_2020.pdf/43b3020e-fc02-44a4-bb2c-a124ce85f57b
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Zajímavým statistickým ukazatelem, který se projevil ve spojitosti s pandemií COVID-19, 

je značné navýšení agendy EPR mezi lety 2019 a 2020145. Meziročně stoupla taková agenda o 

17 %146, což je logickým důsledkem toho, že elektronické rozkazní řízení je agenda 

elektronická a nebyla tedy natolik ovlivněna omezením možnosti pohybu a přímého kontaktu 

se soudy. 

3.3 Systém centrálního elektronického platebního rozkazu a tzv. hybridní pošta 

Před samotným pojednáním o elektronickém platebním rozkazu je na místě uvedení 

aplikace centrálního elektronického platebního rozkazu147. K jejímu zavedení se začalo 

postupně přistupovat v první polovině roku 2012, kdy proběhnul pilotní provoz na prvních pěti 

soudech.148 Od ledna 2013 je posléze používán rutinně i na dalších okresních a krajských 

soudech.149 

Jedná se o první druh řízení, u kterého dochází pouze k elektronickému vedení spisu – spis 

již tedy není podporován fyzickou podobou, vše je k dispozici pouze elektronicky.150 Konkrétní 

podmínky a způsoby nakládání s elektronickým spisem nalezneme v Instrukci Ministerstva 

spravedlnosti ze dne 3.12.2001, č.j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád 

pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění pozdějších instrukcí151, konkrétně v § 200c-200l. 

Jedinou výjimkou je tzv. sběrný spis – srov. § 200e vnitřního a kancelářského řádu. 

Postupem času tedy „došlo (případně dochází) k ukončení předchozích způsobů zpracování 

návrhů na vydání EPR s tím, že veškeré zpracování agendy EPR je (resp. má být) vedeno v plně 

elektrickém spisu.“152 

V této spojitosti má pak značnou důležitost tzv. hybridní pošta (jejíž použití předpokládá 

§ 48 odst. 4 OSŘ). Ve spojitosti s řízením o vydání EPR se pak uplatňuje vedle možnosti zasílat 

rozhodnutí datovou schránkou.153 V souvislosti s vedením elektronického spisu totiž logicky 

dochází i k vydávání rozhodnutí pouze elektronických. Hybridní pošta je pak způsob zasílání 

 

145 Poslední statistická zpráva je dostupná z roku 2020. Pozdější ještě nebyla Ministerstvem spravedlnosti 

zpracována. 
146 Cit. d. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. České soudnictví 2020: Výroční statistická zpráva. 2020. s. 39. 
147 Dále též i jako CEPR. 
148 Srov. LUKEŠ, Jan. Elektronický spis v agendě elektronického platebního rozkazu: Systém CEPR po roce 

provozu. Justice.cz [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 2013 [cit. 2022-08-13]. Dostupné z: 

https://www.isss.cz/archiv/2013/download/prezentace/msp_lukes.pdf. 
149 Tamtéž. 
150 Cit. d. ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Civilní proces: Obecná část a sporné řízení., 2014, s. 253. 
151 Dále též jako vnitřní a kancelářský řád. 
152 Cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 823. 
153 Tamtéž. 

https://www.isss.cz/archiv/2013/download/prezentace/msp_lukes.pdf
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takových rozhodnutí, kdy převod z elektronického na listinné zajišťuje provozovatel 

poštovních služeb, včetně všech doplňujících služeb s tím souvisejících – tisk, obálkování, 

odesílání.154 Soudu se pak zpět vrací elektronické doručenky spolu s naskenovanými fyzickými 

obálkami a doručenkami.155 

V této souvislosti je zapotřebí v neposlední řadě zmínit i webovou stránku 

infodokument.justice.cz156, která je rovněž spravována Ministerstvem spravedlnosti a slouží 

k ověřování pravosti elektronických platebních rozkazů.157 

3.4 Předpoklady vydání EPR 

I pro elektronický platební rozkaz platí obecné předpoklady stanovené pro prostý platební 

rozkaz v § 172 OSŘ158. Zjednodušeně řečeno, že skutečnosti tvrzené žalobcem vyplývají 

z uplatněného práva, že se jedná o peněžitou pohledávku, že žalovaným je osoba se známým 

pobytem, nikoliv však v cizině. 

Kromě toho zákonodárce stanovuje i další zvláštní podmínky pro vydání EPR, které je 

možné vyčíst z § 174b OSŘ. 

První takto zmíněnou podmínkou bude potřeba řízení zahájit návrhem, který je podaný na 

elektronickém formuláři s elektronicky uznávaným podpisem (srov. odstavec 1 zmiňovaného 

ustanovení a bod 3.5.1).159 

Další podmínkou stanovenou ve stejném odstavci bude skutečnost, že se žalobce nesmí 

domáhat plnění vyššího, než je 1 000 000 Kč, v kontextu praxe je tímto pak myšlena jistina bez 

příslušenství.160 

 Zákonodárce dále stanovuje dvě speciální negativní podmínky elektronického rozkazního 

řízení v § 174a odst. 5 OSŘ. V prvním případě pod písmenem a) zákon stanoví, že EPR nelze 

vydat „pokračuje-li soud v řízení po jeho přerušení.“ Stejně jako prosté rozkazní řízení, i to 

elektronické se vyznačuje uplatňováním nesporného nároku, tudíž samotnému účelu 

urychleného vyřízení věci by jakékoliv přerušení bylo spíše na újmu.161 Pod písmenem b) pak 

 

154 Srov. ČESKÁ POŠTA. PostServis. Ceskaposta.cz [online]. [cit. 2022-08-14]. Dostupné z: 

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/tisk-a-kompletace-zasilek/postservis. 
155 Cit. d. LUKEŠ, Jan. Elektronický spis v agendě elektronického platebního rozkazu... Justice.cz. 2013. s. 6. 
156 Srov. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. Ověřování dokumentů. [online]. [cit. 2022-08-12]. Dostupné z: 

https://infodokument.justice.cz/ 
157 Tamtéž. 
158 Cit. d. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád I. Praktický komentář. 2016. s. 849. 
159 Cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 821. 
160 Tamtéž. 
161 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 591. 

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/tisk-a-kompletace-zasilek/postservis
https://infodokument.justice.cz/
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zákonodárce stanovuje nemožnost EPR vydat, je-li žalobce v prodlení s placením soudního 

poplatku za zahájení řízení. 

Zvláštností elektronického rozkazního řízení je pak kombinace následujících – řízení může 

být zahájeno pouze na výslovný návrh, který žalobce uplatňuje onou elektronickou žalobou, 

ovšem již neexistuje zákonná povinnost elektronickým platebním rozkazem rozhodnout 

(srov. konec kapitoly 3.5.2).162 Tak například u prostého rozkazního řízení není povinnost ani 

v jednom případě – řízení nemusí být zahajováno na výslovný návrh žalobce, a zároveň i pokud 

je, soud nemá případně povinnost platebním rozkazem rozhodnout (srov. kap. 2.2.1). Oproti 

tomu například evropské rozkazní řízení, které je jako řízení elektronické řízením návrhovým, 

zároveň stanovuje povinnost soudu evropským platebním rozkazem rozhodnout 

(srov. článek 12 nařízení č. 1896/2006). Shodná úprava je pak i v upomínacím řízení 

v Německu (srov. kap. 5.4.1). 

3.5 Elektronický platební rozkaz 

3.5.1 Návrh na vydání EPR 

Elektronické rozkazní řízení se zahajuje oproti prostému rozkaznímu řízení zákonem 

konkrétně specifikovaným způsobem. Jedná se o elektronický formulář, který musí být 

podepsán žalobcem zaručeným elektronickým podpisem163 (srov. § 174a odst. 1 OSŘ). 

Naprosto stěžejní je požadavek na elektronickou žalobu, která je představována právě oním 

formulářem.164 Nelze v žádném případě považovat za návrh na zahájení elektronického 

rozkazního řízení jakýkoliv návrh došlý soudu prostředky elektronické komunikace 

(např. emailem).165 

Kromě náležitostí stanovených v § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 OSŘ, musí návrh na vydání 

EPR obsahovat další identifikační znaky jako je datum narození fyzické osoby či identifikační 

čísla osob (právnických a podnikajících fyzických), které mají sloužit automatické lustraci 

osob.166 

Přílohou této práce pod č. 3 je i formulář na vydání EPR. V něm si můžeme všimnout, že 

obsahuje pole obligatorní, a fakultativní.167 Povinná jsou označena červeným rámečkem a bez 

 

162 Cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 821. 
163 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 590. 
164 Cit. d. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád I. Praktický komentář. 2016. s. 849. 
165 Tamtéž. 
166 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 590. 
167 Cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 822. 
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jejich vyplnění není možné návrh odeslat. Jiná (např. petit) generuje formulář sám.168 Po 

úspěšném odeslání a zpracování obdrží podatel zpět dva e-maily – první „o přijetí návrhu na 

vydání EPR podatelnou Ministerstva spravedlnosti. Další (tj. druhý) e-mail, který žalobce 

obdrží obsahuje údaje o čísle účtu a variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku.“169 

Ohledně samotného způsobu, jakým musí být formulář soudu doručen se zákon nezmiňuje. 

Odborná literatura se v zásadě shoduje na názoru, že sice podání návrhu na zahájení 

elektronického rozkazního řízení skrze centrální ePodatelnu Ministerstva spravedlnosti je 

způsobem preferovaným (někdy dokonce i výrazně doporučovaným170), ovšem nikoliv 

povinným. Není tedy vyloučeno návrh podat i například emailem či datovou schránkou.171 

I návrh na vydání EPR je zapotřebí posuzovat podle jeho obsahu, a nemůže tím pádem jít 

k tíži žalovanému skutečnost, že formulář není technicky dostatečně propracovaný.172 

Spolu s návrhem mohou být soudu přiloženy i listinné přílohy, jimiž žalobce podporuje svůj 

návrh.173 

3.5.2 Soudní poplatky 

Co je ovšem dáno ve spojitosti s případným neužitím centrální ePodatelny při podávání 

návrhu na zahájení řízení o EPR, je skutečnost, že nebude vyměřen nižší soudní poplatek 

(srov. Sazebník zákona č. 549/1991 Sb., zákona o soudních poplatcích, položka 2, bod 3)174. 

V kontextu soudních poplatků a rozkazních řízení pak nutno říci, že český zákonodárce ve 

skutečnosti ani osoby, které by chtěly uplatňovat své nároky u soudu, nemotivuje k užívání 

způsobů rozkazních řízení. Podle zákona o soudních poplatcích totiž například vůbec 

nerozlišuje soudní poplatky ve vztahu prostého rozkazního řízení a klasického sporného 

nalézacího řízení (srov. sazebník poplatků v příloze zmiňovaného zákona). 

Nicméně ve spojitosti s elektronickým rozkazním řízením jsou přeci jen stanoveny soudní 

poplatky o něco nižší, které mají primárně odrážet nižší náročnost zpracování CEPR 

soudem.175. Obecně se dá říci, že poplatky na zahájení řízení o vydání EPR jsou oproti 

klasickému nalézacímu řízení o 20 % nižší, v případě drobných nároků do 10 000 Kč je pak 

tento poplatek snížen o 60 %. V takovém případě bude vyměřen soudní poplatek ve výši 400 Kč 

 

168 Tamtéž. 
169 Tamtéž. 
170 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 590. 
171 Tamtéž. 
172 Cit. d. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád I. Praktický komentář. 2016. s. 851. 
173 Cit. d. ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Civilní proces: Obecná část a sporné řízení., 2014, s. 252. 
174 Tamtéž. 
175 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 591. 
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(v případě klasického občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění pak 

vůbec není rozlišeno plnění do 10 000 Kč, ale rovnou je upraven poplatek pro nároky ve výši 

do 20 000 Kč – tehdy činí poplatek 1000 Kč). V případě EPR je pak při nárocích do 20 000 Kč 

poplatek 800 Kč. Nad tuto částku je pak v rámci EPR poplatek 4 % z této částky, v klasickém 

řízení 5 % (srov. přílohu ke zmiňovanému zákonu – sazebník poplatků). 

Pokud by však nastala situace, kdy by soud, ačkoliv byl podán návrh na vydání EPR, 

takovým způsobem nerozhodnul a místo toho se rozhodnul v řízení pokračovat nařízením 

jednání podle pravidel prostého nalézacího řízení, byl by doměřený poplatek splatný až 

v souvislosti se samotným rozhodnutím soudu, nikoliv hned poté, co by soud převedl věc do 

rejstříku C176 (rejstřík C je v případě okresních soudů rejstříkem věcí občanskoprávních včetně 

prostého platebního rozkazu, pro elektronický platební rozkaz je pak veden rejstřík EPR – srov. 

přílohu č. 1 vnitřního a kancelářského řádu). V tomto kontextu jsou myšleny situace, kdy návrh 

na vydání EPR byl úplný a dostatečně odůvodněný k tomu, aby ho soud vydat mohl, ovšem 

neučinil tak – nemůže jít totiž na vrub žalobci, že se soud rozhodnul postupovat jinak. Zákon 

totiž soudu nestanovuje explicitní povinnost elektronickým platebním rozkazem rozhodnout. 

Podle Hrnčiříka je však toto problém praxe, a soudy se uchylují k výzvám k zaplacení doplatku 

ihned po převedení věci do civilní agendy.177 

Převádění agendy EPR do agendy C, aniž by došlo k rozhodnutí elektronickým platebním 

rozkazem, přestože byl podán návrh na vydání EPR, který splňuje všechny požadované 

náležitosti, musí být zcela výjimečný, jinak by se jednalo o libovůli při rozhodování soudu 

(srov. např. usnesení NS 23 Cdo 1665/2012).178 

3.5.3 Odmítnutí návrhu na vydání EPR 

Odlišným postupem bude soud oproti prostému rozkaznímu řízení postupovat při 

imperfektním návrhu. Zatímco v případě prostého platebního rozkazu bude žalobce vyzývat 

k odstranění vad, v případě EPR bude návrh automaticky odmítat. Vyplývá tak z dikce 

§ 174a odst. 4 OSŘ, který výslovně užití § 43 OSŘ vylučuje. 

Občanský soudní řád v odstavci čtvrtém § 174a hovoří o návrhu, který „neobsahuje všechny 

zákonem stanovené náležitosti, nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý“. V takovém 

 

176 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 07.02.2014, sp. zn. 93 Co 56/2013. 
177 Cit. d. HRNČIŘÍK, Vít. In: SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 823. 
178 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 591. 
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případě bude usnesením odmítnut. A contrario ustanovení § 202 odstavce prvního, by odvolání 

proti takovému usnesení bylo přípustné.179 

Podle Hrnčiříka se bude muset praxe ještě ustálit na diferenciaci případů, kdy bude na místě 

z dikce výše zmíněného návrhy odmítat, a kdy dojde v návrhu alespoň k takovému vylíčení 

skutečností, že bude možné pokračovat dál v řízení podle obecných pravidel občanského 

soudního řádu.180 

3.5.4 Vydání a obsah EPR 

V případě naplnění všech zákonných předpokladů vyložených v předchozích bodech, se 

může soud uchýlit k rozhodnutí elektronickým platebním rozkazem.181 I pro elektronický 

platební rozkaz praxe zastává názor, že stále zůstává (obdobně jako v případě prostého 

platebního rozkazu) na úvaze soudu, zda ho vydá či nikoliv.182 Tento názor plyne ze samotné 

dikce § 174a odst. 1 OSŘ: „…, soud může vydat na návrh žalobce elektronický platební 

rozkaz.“ 

Každý elektronický platební rozkaz bude mít minimálně dva výroky. První, ve kterém soud 

uloží žalovanému povinnost do 15 dnů zaplatit uplatňovaný nárok nebo podat u soudu, který o 

EPR rozhodnul, odpor. Ve druhém mu pak stanoví povinnost uhradit náhradu nákladů řízení.183 

Soudím, že i v kontextu elektronického rozkazního řízení by se uplatnila pravidla o předžalobní 

výzvě stejná jako v případě prostého rozkazního řízení (srov. kapitolu 2.3.2). 

Rovněž při vydávání elektronického platebního rozkazu předpokládá občanský soudní řád 

v § 114b odst. 1 možnost uložit žalovanému povinnost podat kvalifikované vyjádření. Podle 

současné soudní praxe je pak možné usnesení o kvalifikované výzvě inkorporovat do jednoho 

z výroků EPR (k tomuto srov. kap. 3.4.3, kde jsem se této problematice podrobně věnovala). 

Ani v případech elektronických platebních rozkazů nepřipadá vydání EPR pouze o části 

nároku v úvahu.184 

 

179 Tamtéž. 
180 Cit. d. HRNČIŘÍK, Vít. In: SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 823. 
181 Cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 821. 
182 Tamtéž. 
183 Tamtéž. 
184 Srov. Usnesení NS 33 Cdo 1048/2018. 
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3.6 Doručování 

I pro úpravu EPR se stále užije úprava vycházející z § 173 OSŘ – i v tomto případě tedy 

nebude možné EPR doručit jinak než do vlastních rukou žalovanému, přičemž náhradní 

doručení je vyloučeno. 

Nicméně právě kvůli specifické povaze spojené s vydáváním rozhodnutí pouze 

v elektronické podobě se uplatní doručování buď datovou schránkou, přičemž soud vždy doručí 

žalovanému EPR do datové schránky, pokud jí má aktivovanou.185 Nebo v případě, že žalovaný 

nedisponuje datovou schránkou, přistoupí soud k užití hybridní pošty186 (k tomu viz pojednání 

kapitoly 3.3). 

3.7 Odpor 

Vzhledem k tomu, že se ve vztahu k prostému rozkaznímu řízení stále uplatní 

vztah speciality (vyplývající z § 174 odst. 3 OSŘ), platí pravidla pro podávání odporů 

stanovená v ustanovení § 174 OSŘ. Odlišnost vyplývající z § 174a odst. 6 OSŘ pak pouze 

reflektuje povahu elektronického rozkazního řízení, u nějž je snaha, aby bylo více užíváno 

formulářů. Ten je tedy možné podat elektronickým formulářem spolu s elektronicky ověřeným 

podpisem, ovšem jak vyplývá z dikce samotného zákona, není to jeho povinností a soud tím 

pádem přijme jakýkoliv jiný odpor, který splňuje všechny náležitosti podle § 174 OSŘ 

v kontextu toho, jak byl vyložen v kapitole 2.5 této práce.  

 

185 Srov. § 28b odst. 1 jednacího řádu 
186 Srov. § 28c odst. 1 jednacího řádu 
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4 Evropské rozkazní řízení 

4.1 Charakteristika a prameny právní úpravy 

Jak již bylo vytyčeno v první části této práce, evropské rozkazní řízení, je řízením, jehož 

základním pramenem práva je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, které 

je v účinnosti od 12. prosince 2008187 a právní úprava obsažená v § 174b OSŘ slouží jako jeho 

hlavní „prováděcí“ vnitrostátní norma.188 Vzájemné propojení nařízení a občanského soudního 

řádu vyplývá z článku 26 nařízení, podle nějž se na veškeré procesní otázky, jež nejsou 

explicitně nařízením řešeny, uplatní právní úprava vnitrostátního práva, tedy v našem případě 

úprava vyplývající z § 172 až 174 OSŘ. Česká právní úprava je tedy ve vztahu subsidiarity k té 

evropské.189 

Jedná se o první skutečně evropské občanské soudní řízení a je uplatňováno od prosince 

2008 ve všech členských státech Evropské unie kromě Dánska.190 

Každý stát má samozřejmě jinou právní úpravu a k rozkazním řízením se staví odlišně. 

Často je pro laiky obtížné své nároky uplatňovat i u vnitrostátního soudu, natož pak v jiných 

státech, kde je může odrazovat neznalost jazyka či právního řádu. Právě takovým situacím se 

snaží úprava evropského rozkazního řízení předejít a snaží se stanovit procesní pravidla 

pro jednodušší vymáhání nesporných peněžitých nároků s přeshraničním prvkem. Jedná se 

ovšem o fakultativní prostředek ochrany práv, a zůstává pouze v žalobcovo diskreci, jakým 

způsobem bude svá práva před soudy hájit. Nic mu nebrání se případně domáhat ochrany i 

prostředky vnitrostátního práva.191 

Přeshraničním prvkem v tomto případě budou rozuměny případy, „kdy alespoň jeden z 

účastníků řízení má ke dni podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu bydliště 

nebo místo obvyklého pobytu, resp. v případě právnických osob sídlo (viz čl. 3 odst. 2 nařízení 

č. 1896/2006 a čl. 59, 60 nařízení č. 44/2001) v jiném členském státě, než ve kterém byl návrh 

podán.“192 

 

187 Dále bude o nařízení referováno rovněž jako o nařízení č. 1896/2006, v některých případech (a to pouze v rámci 

této časti diplomové práce) ve snaze práci odlehčit také pouze jako o nařízení. 
188 Cit. d. SVOBODA a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2021, s. 824. 
189 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 592. 
190 Srov. EVROPSKÁ KOMISE. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1896/2006, kterým se zavádí 

řízení o evropském platebním rozkazu. [online]. Brusel, 2015, 13.10.2015, COM(2015) 495 Final. s. 2 [cit. 2022-

08-11]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0495&from=CS. 
191 Srov. čl. 1 odst. 2 nařízení č. 1896/2006. 
192 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 592. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0495&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0495&from=CS


36 

Aby mohl být výklad o řízení podle nařízení č. 1896/2006 úplný, je zapotřebí představit i 

další zdroje právní úpravy vyplývající z práva Evropské unie.193 

Tak například z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 

12. prosince 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a 

obchodních věcech bude posuzována pravomoc (respektive příslušnost) soudů. 

Z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 

o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních 

v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 se 

bude vycházet v kombinaci s článkem 13 a 14 nařízení č. 1896/2006 a § 174b odst. 1 při 

doručování písemností. 

V otázkách elektronického podpisu se pak uplatní Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 

1999/93/ES. 

V neposlední řadě je rovněž třeba zmínit Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 

3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny, které má svou relevanci při 

počítání lhůt, z něhož je důležité, že pro kontext počítání lhůt v evropském rozkazním řízení 

je státním svátkem rozuměn vždy státní svátek daného členského státu. 

Dalším charakteristickým znakem evropského rozkazního řízení, ve snaze takové řízení 

usnadnit a urychlit, je hojné používaní formulářů. Tiskopisy těchto formulářů jsou přílohou 

nařízení č. 1896/2006. Konkrétně se jedná o následující: 

• Formulář A – návrh na vydání evropského platebního rozkazu194, 

• Formulář B – žádost žalobci, aby doplnil nebo opravil návrh na vydání evropského 

platebního rozkazu, 

• Formulář C – návrh žalobci na změnu návrhu na vydání evropského platebního 

rozkazu, 

• Formulář D – rozhodnutí o odmítnutí návrhu na vydání evropského platebního 

rozkazu, 

• Formulář E – evropský platební rozkaz, 

• Formulář F – odpor proti evropskému platebnímu rozkazu, 

• Formulář G – prohlášení o vykonatelnosti. 

 

193 Srov. zdroje diplomové práce pod bodem 3.2 – zdroje použitých právních předpisů Evropské unie. 
194 Srov. přílohu 4 
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Všechny výše zmíněné formuláře jsou dostupné na oficiálních stránkách Evropské unie  

e-justice.europa.eu195. 

4.2 Předpoklady vydání evropského platebního rozkazu 

V první řadě je zapotřebí vyjasnit oblast působnosti nařízení. Tu stanovuje ve svém 

článku 2 a v zásadě lze říci, že se uplatní ve věcech občanských a obchodních v přeshraničních 

případech, bez ohledu na povahu soudu. Dále článek vymezuje, o kterých věcech nebude možné 

v evropském rozkazním řízení jednat, příkladmo ve věcech daňových či celních, nebo ve 

věcech vyplývajících z majetkových práv manželů, ze závětí či z dědictví.196 

Druhým předpokladem pak bude v předchozí kapitole zmiňovaný přeshraniční prvek. Zde 

srov. článek 3 nařízení č. 1896/2006. 

Podle článku 4 nařízení je pak možné v rámci evropského rozkazního řízení uplatňovat 

pouze nároky na zaplacení splatných (v době podání návrhu na vydání evropského platebního 

rozkazu) peněžitých pohledávek. 

Podle článku 6 nařízení pak musí být dána pravomoc (příslušnost) soudu ČR, a to v souladu 

s nařízením č. 44/2001. Důležitý je odstavec druhý citovaného článku, který pak ve snaze 

poskytnou vyšší ochranu spotřebiteli, přikazuje, že pro řízení ze spotřebitelských smluv jsou 

příslušné pouze soudy v členském státě, ve kterém má spotřebitel bydliště. 

V neposlední řadě je rovněž nutné, aby žalobce podal správný a úplný návrh na vydání 

evropského platebního rozkazu, jehož náležitosti nalezneme v článku 7 nařízení. 

4.3 Evropský platební rozkaz 

4.3.1 Návrh na vydání evropského platebního rozkazu 

I evropské rozkazní řízení se samozřejmě zahajuje na návrh žalobce. V případě evropského 

rozkazního řízení však nehovoříme o žalobě, nicméně o návrhu na vydání evropského 

platebního rozkazu, jenž je formulářově standardizován a podává se v jazyce soudu. Přílohou 

č. 4 této práce je titulní strana formuláře A197. 

Jednotlivé náležitosti návrhu na vydání evropského platebního rozkazu nalezneme v článku 

7 nařízení. Mezi ně patří: 

 

195 https://e-justice.europa.eu/156/CS/european_payment_order_forms?clang=cs. 
196 Srov. čl. 2 nařízení č. 1896/2006. 
197 Samotný návrh má 9 stran, proto je do přílohy vložena pouze titulní strana. Formulář je dostupný z: https://e-

justice.europa.eu/156/CS/european_payment_order_forms?clang=cs 

https://e-justice.europa.eu/156/CS/european_payment_order_forms?clang=cs
https://e-justice.europa.eu/156/CS/european_payment_order_forms?clang=cs
https://e-justice.europa.eu/156/CS/european_payment_order_forms?clang=cs
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• označení stran, případně jejich právních zástupců, název a adresa soudu, jemuž je 

návrh směřován, 

• výše uplatňovaného nároku, jistiny, případně úroku a smluvních pokut a nákladů, 

• vylíčení skutkových odůvodnění zakládajících žalobcův nárok, 

• popsání důkazních prostředků, 

• odůvodnění příslušnosti soudu, 

• určení přeshraniční povahy dané věci ve smyslu článku 3 nařízení, 

• žalobcovo určení pravdivosti poskytnutých informací v návrhu, a 

• sdělení, zda si přeje v případě podání odporu pokračovat v evropském řízení o 

drobných nárocích podle nařízení (ES) č. 861/2007198, v některém z příslušných 

vnitrostátních občanských řízení, či zda si případně nepřeje v řízení pokračovat 

vůbec199. 

V tomto kontextu stojí za zmínku rozsudek Soudního dvora ze dne 13.12.2012, Iwona 

Szyrocka v. SiGer Technologie GmbH, věc C-215/11, který stanovuje, že výčet náležitostí 

návrhu podle článku 7 nařízení je výčtem taxativním. Bylo by jistě proti samotnému účelu 

celého evropského rozkazního řízení, pokud by si státy mohly samy stanovovat další náležitosti. 

Takovýto návrh je možné podat písemně jak v listinné podobě, tak elektronické podobě, 

telegraficky či telefaxem. V případě učinění podání telegraficky je zapotřebí jej doplnit písemně 

do 3 dnů.200 Podání písemné či učiněné telefaxem je pak zapotřebí doplnit soudu (rovněž ve 

lhůtě 3 dní) originálem, nebo podáním shodného znění.201 Zde stojí za zmínku i ono nařízení 

(ES) č. 910/2014, jež upravuje elektronickou identifikaci osob na vnitřním trhu, a podle kterého 

je přípustné učinit podání i elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu.202 

V případě podání návrhu v listinné podobě, musí být podepsán žalobcem či jeho právním 

zástupcem (srov. článek 7 odst. 6 nařízení). 

Následně bude mít soud v zásadě tři možnosti, jak s takovým návrhem naložit. Buď návrh 

odmítne, vyhoví návrhu jen částečně, nebo vydá evropský platební rozkaz v plném rozsahu – o 

jednotlivých postupech soudu je pojednáno v následujících bodech. 

 

198 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské 

řízení o drobných nárocích. 
199 Srov. průběh řízení po podání odporu v kapitolu 4.8. 
200 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 593. 
201 Tamtéž. 
202 Tamtéž. 

https://www.aspi.cz/products/lawText/13/208/1/JUD%253A/JUD316251CZ
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4.3.2 Odmítnutí návrhu na vydání evropského platebního rozkazu a částečný evropský platební 

rozkaz 

Podle článku 9 nařízení, pokud je návrh ztížen odstranitelnými vadami, vyzve soud žalobce, 

aby formulářem B případně doplnil potřebné náležitosti či odstranil vady. Pokud žalobce 

v soudem poskytnuté lhůtě návrh neopraví nebo nedoplní, soud takový odmítne – proti tomuto 

rozhodnutí soudu není přípustný opravný prostředek.203 

Dále soud odmítne i takové návrhy, u nichž nejsou splněny předpoklady 

(srov. kapitolu 4.2), tedy žalobce by se například domáhal plnění, které vyplývá ze závěti či 

z dědictví. 

Soud rovněž odmítne takové návrhy, u nichž je nárok zjevně neopodstatněný204. 

V neposlední řadě soud také odmítne návrh, který je opodstatněný jen z části a po předchozí 

výzvě soudu, nedojde k odpovědi od žalobce, zda s takovým souhlasí či nikoliv. Podle článku 

10 nařízení totiž musí soud informovat žalobce o tom, že jeho nárok je opodstatněný pouze 

částečně a vyzvat ho, aby buď takovýto částečný nárok, přijal, nebo ho odmítnul. K tomuto se 

užívá formuláře C, který musí žalobce soudu vyplněný ve stanovené lhůtě zaslat zpět. Následně 

podle reakce soud buď vydá evropský platební rozkaz pouze na část nároku z původního 

uplatňovaného, nebo návrh odmítne z důvodu nereagování žalobce, či odmítne návrh kvůli 

explicitnímu vyjádření žalobce, že o takový nestojí. Pokud by žalobce souhlasil s rozhodnutím 

o části nároku, mohl by případně o zbylé (nepřiznané) části nároku vést řízení podle 

vnitrostátního práva.205 Jedná se o institut, který české rozkazní řízení nezná a při současné 

právní úpravě nepřipadá v úvahu206. 

4.3.3 Vydání evropského platebního rozkazu 

Pokud ovšem návrh splňuje všechny předpoklady, jsou v něm vyplněny všechny potřebné 

náležitosti, či případně došlo k včasnému doplnění či odstranění vad, soud vydá evropský 

platební rozkaz. 

 

203 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 595. 
204 Srov. článek 11 odst. 1 písm. b) nařízení č. 1896/2006. 
205 Srov. HORÁK, Pavel a ZAVADILOVÁ, Marta. Evropský platební rozkaz a jeho role v českém civilním 

procesu. Právní rozhledy. [online]. Praha, 2006, 22/2006, s. 803 [cit. 2022-08-11]. Dostupné z: https://www-

beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembqgzpxa4s7gizf6427haydg&rowIndex=0#. 
206 Srov. např. Usnesení NS 33 Cdo 1048/2018, podle kterého „soud může návrhu na vydání elektronického 

platebního rozkazu, stejně jako u platebního rozkazu vydaného podle § 172 o. s. ř., přistoupí-li k jeho vydání, 

vyhovět jen zcela, nikoliv částečně“. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembqgzpxa4s7gizf6427haydg&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembqgzpxa4s7gizf6427haydg&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembqgzpxa4s7gizf6427haydg&rowIndex=0


40 

Tímto rozhodnutím je žalovanému stanovena povinnost zaplatit peněžitou částku nebo 

podat odpor ve lhůtě 30 dní (srov. § 172 odst. 1 OSŘ). Návrh by soud měl projednat a evropský 

platební rozkaz vydat co „nejdříve, obvykle však do 30 dní.“207 Do této lhůty se nepočítá doba 

potřebná žalobci pro opravu nebo doplnění návrhu. 

Pro vydání evropského platebního rozkazu použije soud formulář E. Spolu s ním doručí 

soud žalovanému rovněž formulář F, který má sloužit pro podání případného odporu. 

Jednotlivé náležitosti, které musí evropský platební rozkaz obsahovat nalezneme 

v článku 12 nařízení č. 1896/2006. 

4.4 Doručování 

Ohledně doručování evropských platebních rozkazů se uplatní úprava článků 13 a 14 

nařízení, která je značně benevolentní, stanovuje pouze minimální standardy a ponechá velký 

prostor pro úpravu způsobu doručování v rukou jednotlivých států. V případě České republiky 

pak zákonodárce stanovuje stejné podmínky jako pro prostý platební rozkaz a k jeho doručení 

může podle § 174b odst. 1 OSŘ dojít pouze do vlastních rukou žalovaného, přičemž náhradní 

doručení je vyloučeno. Toto pravidlo se však uplatní pouze pokud má dojít k doručování na 

území České republiky, přičemž je jedno, zda se jedná o rozhodnutí českého nebo zahraničního 

soudu.208 V případě potřeby doručit evropský platební rozkaz do jiného členského státu se pak 

uplatní právní úprava doručování toho kterého státu. 

4.5 Odpor 

Rovněž jako vnitrostátní úprava rozkazního řízení209, nabízí i evropské rozkazní řízení 

značně jednoduchý a přímočarý procesní prostředek obrany proti evropskému platebnímu 

rozkazu. I v tomto případě se jedná o odpor, ovšem lhůta je dána v případě odporu proti 

evropskému platebnímu rozkazu v délce 30 dní od řádného doručení 

(srov. článek 16 odst. 1 nařízení). I v tomto případě může být odpor blanketní210, stačí že 

žalovaný svou vůli projeví ve stanovené lhůtě. Vzhledem k tomu, že vždy bude spolu 

s platebním rozkazem žalovanému doručen i formulář F, který má sloužit právě k podání 

odporu proti evropskému platebnímu rozkazu, můžeme vyvodit, že je upřednostňováno, aby 

byl podán touto formou. Nicméně není to povinností a soud přijme i odpor, který je podán i 

 

207 Srov. článek 12 odst. 1 nařízení č. 1896/2006. 
208 Cit. d. DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2009, s. 1168. Velké komentáře. 
209 Prostého i elektronického. 
210 Cit. d. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád I. Praktický komentář. 2016. s. 854. 
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jiným písemným podáním (srov. článek 16 odst. 4 nařízení), ze kterého je jasná vůle 

žalovaného popřít žalobcův uplatňovaný návrh.211 Jedná se o výraz ochrany žalovaného, kdy je 

snaha mu dát co nejjednodušší prostředek, kterým nároku rozporovat, aniž by muselo docházet 

k přehnané formalizaci. 

I v případě lhůty k podání odporu v evropském rozkazním řízení se jedná o lhůtu procesní 

(srov. lhůtu k podání rozporu v německém upomínacím řízení, konkrétněji kap. 5.6) a tím 

pádem bude zachována i tehdy, pokud poslední den jejího běhu bude předán odpor 

provozovateli poštovních služeb, který má povinnost tento také doručit. 

V případě podání odporu se pak vzhledem k subsidiaritě užití české právní úpravy bude 

postupovat podle občanského soudního řádu, který ve svém § 174 odst. 2 stanoví, že se platební 

rozkaz ruší v celém rozsahu a pokračuje se standardním nalézacím řízením podle pravidel 

občanského soudního řádu.212 To ovšem pouze v případě, že na tom trvá žalobce – když totiž 

srovnáme náležitosti návrhu na zahájení evropského rozkazního řízení, všimneme si pod 

článkem 7 odst. 4 nařízení možnost žalobce již v návrhu zabránit případnému dalšímu 

projednání věci ve sporném řízení podle vnitrostátních pravidel – srov. kap. 4.8. 

Prosté nedodržení lhůty k podání odporu z důvodu „pochybení zástupce žalovaného nemůže 

být důvodem pro přezkum tohoto platebního rozkazu, neboť nepředstavuje ani mimořádné 

okolnosti ve smyslu čl. 20 odst. 1 písm. b) nařízení č. 1896/2006, ani výjimečné okolnosti ve 

smyslu druhého odstavce tohoto článku (viz usnesení Soudního dvora ze dne 21.3.2013, 

Novontech-Zala kft. v. Logicdata Electronic & Software Entwicklungs GmbH, věc C-

324/12).“213 

4.6 Vykonatelnost evropského platebního rozkazu 

Po marném uplynutí lhůty k podání odporu a po uplynutí lhůty, která se za normálních 

okolností zdá jako přiměřená k tomu, aby případně ještě došlo k doručení odporu od poštovního 

přepravce, prohlásí soud podle článku 18 odst. 1 nařízení z úřední povinnosti evropský platební 

rozkaz za vykonatelný. Učiní tak vyznačením doložky vykonatelnosti na daném evropském 

platebním rozkazu, který spolu s jeho stejnopisem odešle žalobci.214 

Dále přímo z článku 19 nařízení vyplývá vzájemné uznávání vykonatelných evropských 

platebních rozkazů mezi jednotlivými členskými státy. Tudíž pokud má žalobce v rukou takto 

 

211 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 595. 
212 Cit. d. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád I. Praktický komentář. 2016. s. 854. 
213 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 595. 
214 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 595. 

https://www.aspi.cz/products/lawText/13/208/1/EU%253A/62012CO0324
https://www.aspi.cz/products/lawText/13/208/1/EU%253A/62012CO0324
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vykonatelné rozhodnutí, je možné jej použít jako exekuční titul ve všech členských státech a 

jediným požadavkem, který na něj lze maximálně klást, je úředně ověřený překlad takového 

rozhodnutí do úředního jazyka státu, v němž by mělo být předmětem exekuce.215 

4.7 Návrh na přezkum evropského platebního rozkazu 

Řízení o vydání evropského platebního rozkazu je v zásadě jednostupňové. V původní 

koncepci bylo sice navrhováno jako dvoustupňové a nedůkazní216, nicméně pro svou 

komplikovanost bylo stran většiny států Společenství odmítnuto a přistoupilo se k řízení 

jednofázovému, které je svou podstatou stále nedůkazní.217 Návrh na zahájení řízení sice musí 

obsahovat podle článku 7 nařízení důkazní prostředky podporující nárok žalobce, ovšem 

omezuje se na pouhý popis takových důkazů, nikoliv na povinnost tyto přikládat k návrhu. 

I proto musí být součástí návrhu na zahájení řízení prohlášení o pravdivosti informací 

uvedených v návrhu (srov. čl. 7 odst. 3 nařízení č. 1896/2006). 

Přesto například Chalupa v Praktickém komentáři považuje možnost podat návrh na 

přezkum evropského platebního rozkazu za vyjádření právě dvojstupňovosti evropského 

rozkazního řízení.218 

S tímto názorem se spíše neztotožňuji, jelikož okolnosti, za kterých tento prostředek 

ochrany práv může být uplatněn je velmi omezený a jedná se spíše o snahu zaručit možnost, 

aby se případě ze závažných důvodů soud, který evropský platební rozkaz vydal 

(srov. § 174b odst. 2 OSŘ), takovým přezkoumáním vůbec zabýval. Podle čl. 20 nařízení půjde 

o situaci, kdy například nebylo dodrženo doručení do vlastních rukou žalovaného 

(srov. § 174b odst. 1 OSŘ), nebo kdy nemohl žalovaný podat včas odpor z důvodu, že nastaly 

okolnosti, které nemohl předvídat a které sám nezavinil. Svou povahou se tedy jedná spíše o 

mimořádný opravný prostředek.219 

 

215 Srov. ŠILHÁNEK, Michal a Jakub HANÁK. Evropský platební rozkaz a jeho výkon. E-pravo.cz [online]. 

Praha, 2020, 7.10.2020 [cit. 2022-08-12]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/evropsky-platebni-

rozkaz-a-jeho-vykon-111986.html. 
216 Srovnej komparační část 5 této práce – úprava v SRN. 
217 Cit. d. HORÁK, Pavel a ZAVADILOVÁ, Marta. Evropský platební rozkaz a jeho role v českém civilním 

procesu. Právní rozhledy. 22/2006, s. 803. 
218 Cit. d. CHALUPA, Radim. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád I. Praktický komentář. 2016. s. 856. 
219 Cit. d. HORÁK, Pavel a ZAVADILOVÁ, Marta. Evropský platební rozkaz a jeho role v českém civilním 

procesu. Právní rozhledy. 22/2006, s. 803. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/evropsky-platebni-rozkaz-a-jeho-vykon-111986.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/evropsky-platebni-rozkaz-a-jeho-vykon-111986.html
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Soud posléze o takovém návrhu na přezkum „rozhodne usnesením buďto tak, že jej odmítne, 

nebo tak, že rozhodne, že návrh je oprávněný (čl. 20 odst. 3 nařízení č. 1896/2006). V prvním 

případě zůstává evropský platební rozkaz v platnosti, ve druhém je od počátku neplatný.“220 

4.8 Následné řízení po podání odporu 

Jak již bylo naznačeno ve výkladu výše, zajímavostí evropského rozkazního řízení je, že 

žalobce může předem ovlivnit jaká situace nastane, pokud by případně došlo k podání odporu. 

Tato jeho kompetence vychází z článku 7 v kombinaci s článkem 17 nařízení, podle kterých 

může (ovšem skutečně je tato náležitost pouze fakultativní221) žalobce výslovně v návrhu na 

vydání evropského platebního rozkazu stanovit, že v případě podání odporu si nepřeje, aby bylo 

pokračováno v občanskoprávním řízení podle příslušných norem vnitrostátního práva. 

Pokud by se však žalobce takto nevyjádřil, má ještě možnost ve svém návrhu určit, jakým 

řízením bude v případě podání odporu pokračováno. V kontextu článku 17 nařízení, je jimi 

myšleno buď řízení o drobných nárocích podle nařízení (ES) č. 861/2007, které je také řízení 

podle předpisů evropského práva, nebo posléze řízení podle jakéhokoliv vnitrostátního 

civilního řízení. Podle občanskoprávních předpisů vnitrostátního práva by se rovněž v souladu 

s článkem 17 nařízení pokračovalo, pokud by žalobce nevyjádřil vůli řízení po podání odporu 

skončit, nicméně by se dožadoval řízení o drobných nárocích podle nařízení (ES) č. 861/2007, 

pro které by však nesplňoval podmínky kladené na takové řízení. Stejně by se postupovalo, 

pokud by žalobce neuvedl, kterým z těchto dvou druhů řízení si přeje pokračovat. 

  

 

220 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 597. 
221 Cit. d. HORÁK, Pavel a ZAVADILOVÁ, Marta. Evropský platební rozkaz a jeho role v českém civilním 

procesu. Právní rozhledy. 22/2006, s. 803. 
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5 Komparace s německou právní úpravou 

5.1 Obecný úvod do německé úpravy 

Právní úpravu německého civilního procesu nalezneme v zákoně nazvaném 

Zivilprozessordnung (dále také jako ZPO). Jedná se o předpis odpovídající našemu občanskému 

soudnímu řádu. Pro tuto část práce jsem kromě odborných článků a publikací použila i oficiální 

překlad ZPO do anglického jazyka, který je dostupný, jako i ostatní platná znění německých 

zákonů, na stránkách Gesetze im Internet222, které jsou spravovány spolkovým ministerstvem 

spravedlnosti. Ačkoliv nemá hodnotu samotného zákonného předpisu, jedná se jistě o 

nejdůvěryhodnější překlad. 

Pojetí zjednodušených řízení ve Spolkové republice Německo (dále i jen SRN) je 

koncipováno jinak než v České republice. V první řadě je třeba zmínit, že německé civilní 

procesní právo rozlišuje dva druhy zjednodušených řízení. První bychom v překladu mohli 

nazvat řízením listinným (§ 592 až 605a ZPO), druhé řízením upomínací (§ 688 až 703 ZPO) a 

obě tato řízení mají svůj specifický odklon pro řešení sporů práv z cenných papírů223, těmto 

odklonům se však v rámci své práce věnovat nebudu. Vzhledem k tomu, že právě upomínací 

řízení je obdobou našeho českého řízení rozkazního224, bude v této práci pojednáváno pouze o 

něm. 

I v německém právním řádu prošel, obdobně jako v České republice, vývoj rozkazního 

řízení dlouhým vývojem a jedná se o tradiční institut civilního procesního práva.225 Jak bylo již 

krátce naznačeno v první časti této práce (srov. kap. 1.3), německé rozkazní řízení je typickým 

příkladem řízení nedůkazního dvoufázového – žalovaný tedy dostává na oplátku toho, že soud 

neprovádí žádné dokazování, k ochraně svých práv dva různé nástroje obrany ve dvou různých 

fázích. 

Německá úprava je o poznání preciznější a konkrétnější než ta česká. Stačí se pouze podívat 

na rozsah zákonné úpravy. Zatímco český zákonodárce si pro všechna rozkazní řízení vystačí 

s pěti paragrafy, u německého je tato úprava viditelně rozsáhlejší. Dalším příkladem může být 

 

222 Code of Civil Procedure. Gesetze im internet [online]. 2022 [cit. 2022-08-09]. Dostupné z: http://www.gesetze-

im-internet.de/englisch_zpo/index.html 
223 Cit. d. LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. 2014, s. 177. 
224 Tamtéž, s. 178. 
225 Srov. ŘEHULOVÁ, Lenka. Upomínací řízení v německém civilním procesu aneb jak vymoci peněžitou 

pohledávku za německým dlužníkem. Právní rozhledy [online]. Brno, 2010, 9/2010, s. 315 [cit. 2022-08-09]. 

Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembrgbpxa4s7hfpxgxztge2q&groupIndex=0&rowIndex=0 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/index.html
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrgbpxa4s7hfpxgxztge2q&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrgbpxa4s7hfpxgxztge2q&groupIndex=0&rowIndex=0


45 

i sáhodlouhý seznam (zdaleka ne veškeré) judikatury v příloze této práce, která nám naznačuje, 

že spoustu otázek spojených s rozkazními řízeními musí v České republice vykládat soudní 

praxe, jelikož zákon na ně nemyslí. V případě SRN je zákon mnohem explicitnější a myslí na 

mnohem více situací. 

Německé upomínací řízení se může pyšnit velmi funkční automatizací, je v něm totiž 

naprostým standardem používání formulářů226  – řízení je například možné zahájit pouze 

prostřednictvím standardizovaných formulářů umožňujících počítačové zpracování a 

automaticky bude s doručením platebního rozkazu doručen i formulář k podání rozporu.227 

K vydávání a úpravě formulářů pro jednotlivé varianty upomínacího řízení je podle 

§ 703c odst. 1 ZPO zmocněno spolkové ministerstvo spravedlnosti. Formulář na zahájení 

upomínacího řízení, respektive jeho vzor, pak přikládám do přílohy této práce, aby bylo 

vizuálně naznačeno, jak mohou například takové formuláře vypadat.228 

De lege ferenda zde vidím největší prostor pro urychlení českého rozkazního řízení. 

Německá zkušenost nás může naučit, jak lze v době nesmírně rychlého pokroku ve světě 

technologií tyto také využívat ve prospěch našeho civilního soudnictví. A právě díky své povaze 

je rozkazní řízení dle mého názoru ideálním prostorem, kde dát formulářům a větší automatizaci 

šanci. 

5.2 Věcná a místní příslušnost soudů v upomínacím řízení 

Obdobně jako v České republice229, i v SRN jsou věcně příslušné soudy nejnižší instance, 

tedy Amtsgericht, soudy, jež jsou svou povahou obdobou českých okresních soudů.230 

I v německém civilním soudním řízení jsou obecně místně příslušné soudy v místě bydliště 

či sídla dlužníka, nicméně v případě upomínacího řízení je situace opačná – žalobce podává 

návrh na zahájení upomínacího řízení u soudu, u nějž je on sám místně příslušný.231 Tato 

zákonná koncepce je důsledkem vysoké automatizace upomínacího řízení232, a žalovanému 

nejde k tíži, jelikož po podání rozporu a po následném návrhu jedné ze stran, aby 

se pokračovalo v běžném nalézacím řízení, soud postoupí z moci úřední věc místně a věcně 

příslušnému soudu233 (srov. kap. 5.5). 

 

226 Cit. d. LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. 2014, s. 178. 
227 Tamtéž. 
228 Srov. přílohu č. 5 
229 V tomto kontextu bez směnečných a šekových rozkazních řízení, u nichž jsou věcně příslušné soudy krajské.  
230 § 689 odst. 1 ZPO. 
231 Cit. d. ŘEHULOVÁ, Lenka. Upomínací řízení v německém civilním procesu... Právní rozhledy. 9/2010. 
232 Tamtéž. 
233 Kterým bude v zásadě obecný soud žalovaného. 
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Pokud žalobce nemá obecný soud v Německu, je zákonem v § 689 odst. 2 ZPO stanoven 

jako výlučně místě příslušný soud Berlín-Wedding (Amtsgerich Wedding in Berlin). 

V odstavci třetím zmiňovaného ustanovení je pak zákonodárcem dána možnost Zemským 

vládám, aby za účelem urychlení a zefektivnění upomínacích řízení na základě vyhlášky 

koncentrovaly agendu z více okresních soudu k jednomu soudu jimi určenému, a to dokonce i 

tak, že v případě dohody mezi více zemskými vládami, může k takovému spojení dojít i přes 

hranice jednotlivých spolkových zemí. 

5.3 Výše soudního poplatku 

V situaci, kdy by se i u nás podařilo rozkazní řízení urychlit díky formulářům a alespoň 

částečné automatizaci, vidím rovněž prostor pro zlepšení naší právní úpravy a vytvoření větší 

motivace pro žalobce využívat rozkazních řízení ve stanovení nižší poplatkové povinnosti pro 

zahájení takového řízení. 

Podle německé právní úpravy se platí spolu s podáním návrhu na zahájení upomínacího 

řízení poplatek v zásadě ve výši jedné poloviny oproti klasickému nalézacímu řízení (ta se 

odvíjí od výše uplatněného nároku – Streitwert).234 

V případě české právní úpravy zákonodárce žalobce příliš nemotivuje. Podle zákona o 

soudních poplatcích totiž například vůbec nerozlišuje prosté rozkazní řízení od klasického 

nalézacího řízení, jehož předmětem je peněžité plnění. V rámci elektronického rozkazního 

řízení pak sice stanovuje poplatky o něco nižší, nicméně v porovnání s SRN spíše pouze 

symbolicky.235 

Jak v případě českého elektronického rozkazního řízení, tak v případě upomínacího řízení 

dojde k doměření výše základního poplatku pro klasické nalézací řízení, pokud se do této fáze 

dostane.236,237 

 

 

 

234 Tamtéž. 
235 Srov. kapitolu 3.5.2 
236 Cit. d. JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 2019, s. 591. 
237 Cit. d. KOUBA, David a Kateřina PEKÁREK. Rozkazní řízení v Německu. E-pravo.cz. 14.10.2016. 
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5.4 Podmínky pro vydání platebního rozkazu 

5.4.1 Forma návrhu na zahájení upomínacího řízení 

Na rozdíl od českého rozkazního řízení, je upomínací řízení řízením čistě návrhovým, které 

se začíná návrhem na zahájení upomínacího řízení (Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids). 

Takový návrh může být podán pouze na standardizovaném formuláři238 umožňujícím 

počítačové zpracování. Při splnění všech zákonem stanovený podmínek posléze soud musí 

takovému návrhu vyhovět a rozhodnout platebním rozkazem.239 

Ve všech spolkových zemích je možné již od roku 2008 podat návrh některou z forem 

umožňujících elektronickou výměnu dat. Mezi takové patří „podání návrhu na datových 

nosičích (dnes již překonaných magnetofonových páskách či disketách), 

prostřednictvím dálkového přenosu dat či interaktivního online formuláře.“240 Užití online 

formuláře je pohodlné, je k dispozici na stránkách online-mahnantrag.de a nalezneme tam 

všechny potřebné informace k takovému postupu i samotný online formulář. I nadále je 

umožněno podat návrh na tradičním papírovém formuláři, avšak musí být strojově čitelný.241 

Takový formulář je například možné zakoupit v obchodech s kancelářskými potřebami.242 

V jeho souvislosti je pak na místě zmínit soudní osobu označovanou jako 

Rechtspfleger (nejblíže má tato pozice českému vyššímu soudnímu úředníku), která se stará o 

zpracování listinně podaných návrhů.243 

5.4.2. Náležitosti a přípustnost návrhu na zahájení upomínacího řízení 

Ať bude návrh na zahájení upomínacího řízení podán jakoukoliv z výše uvedených forem, 

ve všech případech bude muset splňovat náležitosti uvedené v § 690 odst. 1 body 1-5 ZPO: 

• označení stran, případně jejich právních zástupců; 

• označení soudu, jemuž je návrh směřován; 

• identifikaci uplatňovaného nároku, přičemž jistina a příslušenství musí být uvedeny 

zvlášť; u smluvních nároků podle § 491 až 509 BGB (německého občanského 

 

238 Tamtéž. 
239 Cit. d. LAVICKÝ, Petr a kol. Moderní civilní proces. 2014, s. 178. 
240 Cit. d. ŘEHULOVÁ, Lenka. Upomínací řízení v německém civilním procesu... Právní rozhledy. 9/2010. 
241 Tamtéž. 
242 Verfahrensbeginn: Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids. Mahngerichte.de [online]. Nordrhein-Westfalen 

[cit. 2022-08-10]. Dostupné z: https://www.mahngerichte.de/verfahrensueberblick/verfahrensablauf/antrag-

auf-erlass-eines-mahnbescheids/. 
243 Cit. d. ŘEHULOVÁ, Lenka. Upomínací řízení v německém civilním procesu... Právní rozhledy. 9/2010, s. 315. 

https://www.mahngerichte.de/verfahrensueberblick/verfahrensablauf/antrag-auf-erlass-eines-mahnbescheids/
https://www.mahngerichte.de/verfahrensueberblick/verfahrensablauf/antrag-auf-erlass-eines-mahnbescheids/
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zákoníku) rovněž datum uzavření smlouvy pro účely určení výše roční úrokové 

sazby; 

• prohlášení, že se nejedná o nárok závislý na protiplnění, případně, že již takové 

protiplnění bylo poskytnuto; 

• označení soudu, který by byl příslušný pro projednání v běžném nalézacím řízení244. 

Dále zákon upravuje i další podmínky, které je nutné naplnit, aby bylo vůbec přípustné o 

platebním rozkazu rozhodnout. Tyto nalezneme § 688 ZPO. Zjednodušeně řečeno půjde o 

následující: 

• nárok musí být uplatňován v eurech; 

• nesmí jít o nároky plynoucí ze spotřebitelských úvěrů podle § 491 až 504 BGB, a to 

v případech, kdy roční úroková sazba překračuje v momentě uzavření smlouvy 

základní úrokovou sazbu o více než 12 %245; 

• nesmí se jednat o synallagmatické závazky, a pokud o takový jde, musela by už daná 

protislužba být vykonána; 

• nelze platebním rozkazem rozhodnout, měl-li by být doručen formou veřejného 

oznámení (tj. vyvěšením na úřední desce). 

Z hlediska komparatistického je velmi zajímavé výslovné ukotvení povinnosti vyjádřit se 

k tomu, zda závazek vzniklý mezi stranami je či není závislý na protiplnění a současně 

stanovení povinnosti žalobci se k takovému explicitně v návrhu vyjádřit. De lege ferenda je 

toto rovněž vhodným zamyšlením pro české právo, neboť by takové ukotvení napomohlo 

neprojednávat v rozkazním řízení věci, u kterých je relativně vysoká pravděpodobnost, že 

budou stejně převedeny do klasického sporného řízení kvůli uplatnění námitky vzájemného 

protiplnění. 

 

 

 

 

244 Jedná se o soud, jemuž by měla být při přechodu do klasického sporného řízení věc postoupena, tedy obecný 

soud žalovaného. 
245 Cit. d. ŘEHULOVÁ, Lenka. Upomínací řízení v německém civilním procesu... Právní rozhledy. 9/2010. 
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5.5 Vydání platebního rozkazu 

Dalším odrazem automatizace je i přezkoumání podaného návrhu programem 

automatizovaného zpracování dat, který běží „na pozadí“.246 Ten zkoumá tři roviny návrhu: 

přípustnost návrhu ve smyslu § 688 ZPO, splnění podmínky příslušnosti soudu a dodržení 

zákonných požadavků na formu a obsah daného návrhu podle § 690 ZPO.247 Používaný systém 

je v některých případech schopný rozpoznat dokonce i správnost nároku. Tak například 

„německé právo omezuje výši úrokové sazby a přesahuje-li úroková sazba uvedená v návrhu 

zákonem stanovenou hranici, systém automaticky ukončí proces přezkumu a platební rozkaz 

odmítne vydat. Stejně tak je program schopen rozpoznat určité hraniční hodnoty a v případě 

překročení průměrných hodnot požadované částky nelze v procesu zpracování pokračovat, aniž 

by návrh zhodnotil soudní úředník – Rechtspfleger.“248 

V jiných případech pak pokud vykazuje návrh odstranitelné vady (behebbare Mängel), 

bude žalobci automaticky zasláno upozornění (Monierung), a spolu s ním bude přiložen i 

formulář na odstranění takových vad (Monierungsantwort).249 Pokud nebude v soudem 

stanovené lhůtě taková vada odstraněna, soud návrh (obdobně jako v ČR) odmítne. 

Ustanovení § 691 odst. 1 bod 2 ZPO pak stanovuje podmínku, platící stejně i v České 

republice, že platebním rozkazem nelze rozhodnout pouze o částečném nároku. 

Soud v případě upomínacího řízení nezkoumá důvodnost žaloby (srov. § 172 odst. 1 OSŘ), 

jak vyplyne z výkladu bezprostředně následujícího, musí v platebním rozkazu o tomto 

žalovaného vyrozumět. Navrhovatel tedy nemusí svůj nárok nijak odůvodňovat či prokazovat, 

neboť soud se nebude tímto hlediskem nikterak věcně zabývat.250 

Jak již bylo zmíněno, upomínací řízení je návrhové a pokud bude návrh obsahovat všechny 

zákonné podmínky a náležitosti, soud bude muset platebním rozkazem (Mahnbescheid) 

rozhodnout. 

Platební rozkaz musí podle § 692 ZPO obsahovat následující náležitosti: 

• náležitosti uvedené v § 690 odst. 1 body 1-5 ZPO (tedy náležitosti návrhu na 

zahájení upomínacího řízení – srov. 6.4.2), 

• informaci o tom, že soud nezkoumal oprávněnost uplatňovaného nároku, 

 

246 Srov. ŠILJANSKI, Grozdana a Jimmy BARBER. The German order of payment procedure. German law 

archive [online]. Saarland, 2006, 01.03.2006 [cit. 2022-08-09]. Dostupné z: 

https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=343. 
247 Tamtéž. 
248 Cit. d. ŘEHULOVÁ, Lenka. Upomínací řízení v německém civilním procesu... Právní rozhledy. 9/2010. 
249 Tamtéž. 
250 Cit. d. KOUBA, David a Kateřina PEKÁREK. Rozkazní řízení v Německu. E-pravo.cz. 14.10.2016. 

https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=343
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• v případě souhlasu se žalobní návrhem výzvu k uhrazení tvrzeného nároku spolu 

s požadovaným příslušenstvím a náklady řízení do dvou týdnů od doručení, nebo 

v opačném případě povinnost soudu sdělit, zda a v jakém rozsahu danému nároku 

rozporuje, 

• informaci o tom, že je třeba rozpor podat na přiloženém formuláři, který je dostupný 

u každého okresního soudu251, 

• určení příslušného soudu, kterému by byla věc v případě podání rozporu a 

pokračování v klasickém řízení postoupena, s tím, že pouze tento soud může 

rozhodovat o procesních podmínkách přípustnosti. 

Vzhledem k povaze upomínacího řízení, tedy k tomu, že k vydání rozhodnutí musí dojít „na 

dvakrát“ (jak bude pojednáno v textu dále) není německý zákonodárce v otázce doručování 

platebního rozkazu natolik přísný, jako je ten český. Doručuje se pouze žalovanému, žalobce 

je soudní kanceláří o (ne)doručení pouze informován. Pokud došlo k doručení je zároveň 

obeznámen s tím, že začíná běžet lhůta pro podání návrhu na vydání rozhodnutí o 

vykonatelnosti. Žalovanému pak soud musí platební rozkaz doručit do vlastních rukou, ovšem 

s připuštěním náhradního doručení.252 Zákon v § 688 odst. 2 bod 3 ZPO výslovně hovoří o 

zákazu „veřejného“ doručení (obdoba doručení vyvěšením na úřední desce), avšak v odstavci 

třetím připouští za specifický podmínek doručení do ciziny, jež je v rámci českého rozkazního 

řízení rovněž nepřijatelné. 

Vzhledem k tomu, že celé upomínací řízení musí projít ještě jednou fází, nelze v žádném 

případě spojovat s německým platebním rozkazem účinky, které jsou spojovány s tím českým, 

tedy účinky pravomocného rozsudku.253 Samotný německý platební rozkaz je totiž svým 

způsobem „podmíněný“, protože pokud nedojde k akci ze strany žalobce, tedy k podání návrhu 

na vykonatelnost ve lhůtě šesti měsíců, dojde k pominutí účinků takového rozhodnutí.254 

 

251 Tato podmínka však neplatí absolutně. Ze zákonné dikce je jasné, že je zákonodárcem používání formulářů 

upřednostňováno, ovšem není nutnou podmínkou pro podání rozporu. Srov. § 694 odst. 1 ZPO. 
252 Cit. d. ŘEHULOVÁ, Lenka. Upomínací řízení v německém civilním procesu... Právní rozhledy. 9/2010. 
253 Srov. § 174 odst. 1 OSŘ. 
254 Srov. § 701 ZPO. 
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5.6 Rozpor 

První možností žalovaného bránit se proti platebnímu rozkazu je podáním rozporu255. Jedná 

se o jediný prostředek obrany proti platebnímu rozkazu, který byl vydán postupem popsaným 

výše. Žalovaný je oprávněn tento procesní prostředek obrany použít ve lhůtě dvou týdnů od 

doručení platebního rozkazu, která je nepřímo stanovena v § 692 odst. 3 ZPO. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o lhůtu zákonnou, není její prodloužení či zkrácení možné, zároveň musí 

rozpor dojít do dispoziční sféry soudu nejpozději posledním dnem lhůty, jinak je podán 

opožděně.256 Nicméně podle dikce § 694 odst. 2 ZPO se pozdě podaný rozpor posoudí jako 

námitky, tedy nedojde k tomu, že by byl odmítnut (srov. § 174 odst. 3 OSŘ). O tomto následku 

musí být žalovaný vyrozuměn. 

Jak již bylo zmíněno, je upřednostňováno, aby byl i rozpor podáván na předepsaném 

formuláři, ale kvůli co největší ochraně žalovaného je připuštěno, aby byl učiněn i formou jinou, 

přičemž je jedno jak je nazván, důležitý je jeho obsah.257 

Oproti české úpravě je pak možné proti platebnímu rozkazu podat i rozpor, který napadá 

platební rozkaz jen částečně. Respektive i v České republice je jistě přípustné odporovat nároku 

žalobce částečně, ovšem jakýmkoliv odporováním dojde ke zrušení celého platebního rozkazu 

ex lege (srov. § 174 odst. 2 OSŘ). Zatímco ZPO připouští v situacích, kdy byl podán rozpor 

částečný, a nárok lze takto rozdělit, vydání rozhodnutí o vykonatelnosti v části, která je mezi 

stranami nesporná a v rozsahu sporu o části nároku pak překlenout upomínací řízení do 

klasického sporného řízení.258 V České republice je takový postup v současné době 

nemyslitelný. 

Odlišné pojetí nalezneme u německého zákonodárce rovněž v otázce dalšího postupu řízení 

po podání rozporu. V ČR soud automaticky nařídí jednání, aby mohlo dojít k projednání věci 

ve sporném řízení, zatímco v SRN se řízení po podání rozporu končí a pouze na výslovný návrh 

některé ze stran se nařídí případně jednání v běžném sporném řízení.259 Právě kvůli této situaci, 

je povinnou součástí návrhu na vydání platebního rozkazu určení příslušného soudu pro běžné 

sporné řízení (srov. § 690 odst. 1 bod 5 ZPO), jelikož právě takovému soudu posléze soud, u 

 

255 Vzhledem k tomu, že se jedná o překlad německého Widerspruch, je možné se u jiných autorů setkat i s překlad 

odpor. V mé práci používám v kontextu německého upomínacího řízení výraz rozpor, mimo jiné i kvůli lepší 

orientaci v kontextech. 
256 Cit. d. ŘEHULOVÁ, Lenka. Upomínací řízení v německém civilním procesu... Právní rozhledy. 9/2010. 
257 Tamtéž. 
258 Tamtéž. 
259 Cit. d. PELIKÁNOVÁ, Radka. Platební rozkaz… 2000, s. 59-60. 
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kterého bylo upomínací řízení zahájeno, postoupí. Typicky se bude jednat o obecný soud 

žalovaného, ovšem je tu ponechána i diskrece, aby si strany dohodly i soud jinak nepříslušný.260 

Po podání rozporu tedy mohou v zásadě nastat dvě situace: buď na výslovný návrh některé 

ze stran bude pokračováno v běžném nalézacím řízení, nebo pokud k takovému návrhu nedojde, 

bude celé řízení po jeho podání zastaveno. 

5.7 Návrh na vydání rozhodnutí o vykonatelnosti a námitky 

5.7.1 Rozhodnutí o vykonatelnosti 

Pokud k podání rozporu ve stanovené lhůtě nedojde, nastává ta tzv. druhá fáze upomínacího 

řízení, jež je českému rozkaznímu řízení zcela cizí. 

V tomto momentě je platební rozkaz svým způsobem podmíněný, neboť aby mohlo dojít 

k případnému výkonu rozhodnutí, bude muset žalobce získat ještě tzv. rozhodnutí o 

vykonatelnosti (Vollstreckungsbescheid).261 K podání návrhu má žalobce šest měsíců od 

doručení platebního rozkazu žalovanému.262 Může tedy nějakou dobu vyčkat, zda bude povinný 

plnit dobrovolně. Pokud ne, bude se moci po uplynutí lhůty k podání rozporu opět obrátit na 

soud, aby vydal ono rozhodnutí o vykonatelnosti. Pokud do šesti měsíců takový návrh neučiní, 

účinky platebního rozkazu pominou. 

Návrh se opět podává na příslušném formuláři a musí osahovat i „prohlášení o tom, zda a 

jaké platby byly na základě platebního rozkazu uhrazeny.“263 

Pokud budou splněny všechny podmínky, vydá stejný soud, který rozhodnul o platebním 

rozkazu, rozhodnutí o vykonatelnosti. 

5.7.2 Námitky 

Pokud dojde k vydání rozhodnutí o vykonatelnosti, má žalovaný ještě jeden procesní 

prostředek ochrany nazývaný námitky (Einspruch). K jejich podání má opět žalovaný 

dvoutýdenní lhůtu od doručení takového rozhodnutí. Nelze je však ztotožňovat s rozporem, 

jelikož rozsah jejich přípustnosti je jiný a užší, než je tomu v případě rozporu.264 Tak například 

 

260 Tamtéž. 
261 Cit. d. ŘEHULOVÁ, Lenka. Upomínací řízení v německém civilním procesu... Právní rozhledy. 9/2010. 
262 Jedná se o lhůtu zákonnou a dle z judikatury Zemského soudu v Kolíně vyplývá, že ji nelze zkrátit ani 

prodloužit. Srov. cit. d. PELIKÁNOVÁ, Radka. Platební rozkaz… 2000, s. 59. 
263 Cit. d. ŘEHULOVÁ, Lenka. Upomínací řízení v německém civilním procesu... Právní rozhledy. 9/2010. 
264 Cit. d. MACUR, Josef. Platební rozkaz v civilním procesu České republiky a zemí Evropské unie. Časopis pro 

právní vědu a praxi. 1/2002, s. 5. 
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může žalovaný namítat, že mu platební rozkaz nebyl řádně doručen.265 Ještě jednou pak 

žalovaný dostane k dispozici spolu s rozhodnutím o vykonatelnosti formulář, ale i zde platí, že 

není bezpodmínečně nutné jej využít a je možné námitky uplatnit i jinými způsoby.266 

Z hlediska teoretického bychom pak námitky mohli považovat za určitý druh mimořádného 

opravného prostředku, jelikož směřuje proti pravomocnému rozhodnutí.267 

Námitky proti rozhodnutí o vykonatelnosti je možné podat za stejných podmínek jako proti 

rozsudku pro zmeškání, který je v ZPO upraven v § 330 až § 347.268 

Po podání námitek postoupí soud věc z moci úřední (tedy aniž by bylo na vůli stran, zda 

v řízení chtějí či nechtějí pokračovat) soudu označenému v žalobním návrhu (srov. 5.4.2) a 

bude se dále pokračovat přiměřeně podle právní úpravy týkající se sporného řízení po podání 

rozporu.269 

5.8 Závěrem ke komparaci 

Obecně řečeno z této stručné analýzy, kterou jsem měla možnost bez přímého kontaktu 

s SRN a jejími soudy či osobami v německém právu znalými učinit, usuzuji, že německé 

upomínací řízení je skutečně velmi precizní a dobře propracované. Kromě samotné právní 

úpravy tak tvrdím i kvůli dobrému přístupu k informací, ke kterým jsem se i přes ne úplně 

dobrou znalost německého jazyka dostávala velmi snadno. Dále mě pak mile překvapily 

kvalitní anglické překlady důležitých zákonů, které jsou dostupné na oficiální stránkách 

spravovanými ministerstvem spravedlnosti SRN, či velmi hezky zpracovaná a přehledná 

stránka mahngerichte.de, na které se žalobce uvažující o podání návrhu na zahájení 

upomínacího řízení může seznámit se všemi potřebnými informacemi srozumitelným 

způsobem, aniž by kvůli tomu musel mít velký přehled v právních normách. Na dané stránce 

můžeme například najít automatizovanou kalkulačku, která potenciálnímu žalobci vypočítá 

soudní poplatek. Dále na téže nalezneme vzory všech formulářů užívaných v upomínací řízení 

a podrobné návody k nim, aby bylo pro laiky co nejsnazší vyplnění takového formuláře, a aby 

tedy došlo k naplnění samotného účelu upomínacího řízení. 

Návrhy de lege ferenda pro českou právní úpravu jsem se snažila koncepčně zařazovat pod 

jednotlivé kapitoly, nicméně ještě jednou zde zmíním názor, že se jistě můžeme od německé 

 

265 Tamtéž.  
266 Cit. d. ŠILJANSKI, Grozdana a Jimmy BARBER. The German order of payment procedure. German law 

archive. 01.03.2006. 
267 Cit. d. ŘEHULOVÁ, Lenka. Upomínací řízení v německém civilním procesu... Právní rozhledy. 9/2010. 
268 Tamtéž. 
269 Tamtéž. 
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právní úpravy mnohé učit. Největší prostor vidím v možnosti větší automatizace a hojnějším 

užívání formulářů, které by jistě minimálně v prvotních fázích soudům značně ulehčovaly práci. 

Právě tyto pak přikládám do příloh této práce, pouze pro naznačení, jak mohou takové 

formuláře vypadat. 

  



55 

6. Rozkazní řízení podle věcného záměru civilního řádu soudního 

Je to již skoro 60 let od přijetí současného občanského soudního řádu a za tuto dlouhou 

dobu prošel většími i menšími, úspěšnějšími i méně úspěšnými novelizacemi a jeho struktura 

se zdá být v některých ohledech již kostrbatá. Již dlouhou dobu se hovoří stran odborné 

veřejnosti, že by si tento více než sto dvacetkrát novelizovaný předpis zasloužil nového 

nástupce. Přeci jen byl přijat za úplně jiných společenských i politických okolností. 

V této části tedy v několika krátkých bodech shrnu nový věcný záměr civilního řádu 

soudního270, který je momentálně v rukou nové expertní pracovní skupiny pod vedením 

místopředsedy Nejvyššího soudu Petra Šuka271. Ta se sestává z představitelů různých soudů, 

akademiků i advokátů.272 Nutno však podotknout, že poslední zprávy ohledně dalšího postupu 

jsou zpravidla zhruba rok staré a od té doby se není možné setkat s žádnými dalšími 

informacemi. 

Zároveň je na místě upozornit, že se stále jedná ‚pouze‘ o věcný záměr – nejedná se ani o 

paragrafované znění, které by mělo být předloženo k dalším procesům, proto je nutné i tento 

záměr brát s rezervou. Nic to ovšem nemění na tom, že nám zákonodárci alespoň naznačují, 

kterým směrem se asi budou v budoucnu uchylovat. 

Stejně jako i ve zbytku práce, bude i zde vypuštěna část o směnečném a šekovém rozkazním 

řízení a budu se dále věnovat pouze úpravě prostého rozkazního řízení. 

Do přílohy číslo 6 rovněž vkládám pro lepší přehlednost i jednotlivé body věcného záměru 

– odkazuji tam případně čtenáře pro lepší přehled a představu o textaci navrhovaného znění. 

V kontextu samotné úpravy, se kterou věcný záměr přichází je nejzásadnější změna 

v systematice a pojetí rozkazních řízení. Jestliže bylo řečeno, že v současné podobě česká 

právní úprava neužívá legislativního pojmu rozkazní řízení a jako takové ho ani neupravuje, 

nýbrž si postačuje s platebním rozkazem jakožto rozhodnutím sui generis, je toto první velká 

změna, které si můžeme všimnout. Nově by totiž rozkazní řízení mělo být upraveno jakožto 

samostatný, zvláštní druh nalézacího řízení, systematicky řazeno až na samotný závěr zákona, 

těsně před Společná, přechodná a závěrečná ustanovení, a to do části páté nazvané Zvláštní 

způsoby řízení. 

 

270 Dále též jako věcný záměr. 
271 Cit. d. ŘEPKA, Vladimír. Práce na novém civilním řádu soudním se posouvají do další fáze. Justice.cz. 

20.07.2021. 
272 Srov. PASEKOVÁ, Eva. Místopředseda NS Šuk předsedá nové komisi pro civilní řád soudní. Ceska-

justice.cz [online]. Praha, 2021, 21.07.2021 [cit. 2022-08-14]. Dostupné z: https://www.ceska-

justice.cz/2021/07/mistopredseda-ns-suk-predseda-nove-komisi-pro-civilni-rad-soudni/ 

https://www.ceska-justice.cz/2021/07/mistopredseda-ns-suk-predseda-nove-komisi-pro-civilni-rad-soudni/
https://www.ceska-justice.cz/2021/07/mistopredseda-ns-suk-predseda-nove-komisi-pro-civilni-rad-soudni/
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Nedochází již k diferenciaci prostého a elektronického rozkazního řízení, nicméně počítá 

se větší elektronizací celého procesu – užíváním elektronického způsobu komunikace či 

případně užívání elektronických formulářů.273 Jedná se jistě o krok správným směrem, nicméně 

by neměla úprava rozkazních řízení zůstat upozaděna oproti ostatním otázkám nové právní 

úpravy. Pouze vysoce kvalifikovaná odborná diskuze nám může přinést kvalitní přípravu na 

případné zavedení kvalitních a funkčních formulářů. 

Evropské rozkazní řízení se vyřazuje z koncepce civilního řádu soudního úplně s tím, „že 

[úprava] bude řešena zvlášť.“274 

Věcný záměr se stále drží koncepce jednostupňové a nedůkazní povahy rozkazního 

řízení275. Současně v případě nepodání odporu proti platebnímu rozkazu upřesňuje zákonodárce 

v bodě 468 dikci, že takový platební rozkaz bude mít účinky nejen pravomocného, nicméně i 

vykonatelného rozsudku – tím má být vyjádřeno, že stále půjde o exekuční titul.276 

Jak již bylo zmíněno, v případě nové úpravy dochází k zásadní koncepční změně – řízení 

by mělo být výlučně návrhové s povinností soudu na řádný a úplný návrh na vydání platebního 

rozkazu takovým také rozhodnout (srov. bod 462 věcného záměru). Jedná se o posílení 

dispoziční zásady, která se promítá celým novým návrhem civilního řádu soudního.277 Stále 

zůstává rozkazní řízení řízením pouze o peněžitých nárocích. V tomto kontextu pak věcný 

záměr nepřichází s žádnou horní hranicí, pro kterou by platební rozkaz mohl být vydán. 

V otázce doručování zůstává návrh zcela shodný se současnou úpravou – doručení je možné 

pouze do vlastních rukou s vyloučením možnosti náhradního doručení. Jedná se o již několikrát 

zmiňovanou záruku ochrany žalovaného, kdy pouze pokud mu je řádně doručen platební 

rozkaz, může dojít k naplnění zásad spravedlivého procesu. Pouze v momentě, kdy se 

s obsahem platebního rozkazu totiž seznámí, má možnost vyjádřit svou vůli, že s nárokem 

nesouhlasí a podat odpor. Stále zůstávají v tomto kontextu i stejné negativní předpoklady pro 

vydání platebního rozkazu. 

Nová koncepce je ovšem v případě úpravy odporu. První zmínkou bude, že samotná textace 

neupravuje to, že by odpor mohl být blanketní, v této otázce nezmiňuje nic. V odůvodnění pod 

bodem 465. věcného záměru sice vyčteme intenci, aby i nadále bylo možné podat 

 

273 Cit. d. DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Věcný záměr civilního řádu soudního: finální znění 2. verze. s. 415. 
274 Tamtéž. 
275 Tamtéž. 
276 Tamtéž, s. 420. 
277 Tamtéž, s. 416. 
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neodůvodněný odpor, ovšem z nějakého důvodu tato zmínka vypadla ze samotného textu. Nově 

také bude možné podat odpor pouze proti lhůtě k plnění, nebo pouze v části nároku. 

Opět se zde promítá dispoziční zásada, v kombinaci se zásadou hospodárnosti řízení, kdy 

v prvém případě není zapotřebí nařizovat klasické jednání, jelikož žalovaný nerozporuje 

nárokem, nýbrž pouze žádá o odklad plnění.278 V druhém pak není zapotřebí jednat v řízení 

před soudem prvního stupně v části nároku, která je mezi oběma stranami nerozporná.279 Ve 

zbylé časti nároku by se pak vedlo klasické sporné řízení. 

Nově již nebude opravným prostředkem proti výroku o nákladech řízení odvolání (srov 

§ 174 odst. 2 OSŘ), nicméně staronový institut zvaný rekurs.280 Více o rekursu pak 

v citovaném věcném záměru na straně 387 an. 

 

  

 

278 Tamtéž, s. 419. 
279 Tamtéž. 
280 Bod 471. věcného záměru. 
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Závěr 

Závěrem bych shrnula jednotlivé dílčí závěry a návrhy de lege ferenda, které jsem se snažila 

podřazovat pod jednotlivé kapitoly.  

Mezi nejproblematičtější body řadím vkládání výroku o povinnosti žalovaného podat 

kvalifikované vyjádření podle § 114b občanského soudního řádu do jednoho z výroků 

platebního rozkazu – je to konstrukce nešťastná a matoucí. Ze zvědavosti jsem posledních pár 

dní psaní diplomové práce ukazovala svým přátelům, jak vypadá vzor takového platebního 

rozkazu (v příloze pod číslem 2). Ačkoliv to byli všichni lidé vysokoškolsky vzdělaní, měli 

velký problém takové rozhodnutí přelouskat, natož pochopit závažnost neuposlechnutí 

povinnosti podat ono kvalifikované vyjádření. Koneckonců považuji vůbec za problematické 

samotné spojování těchto institutů, nicméně mám pochopení pro to, že praxe musí hledat 

způsoby pro urychlení civilních agend – ostatně průtahy řízení jsou nejčastějším důvodem, za 

který štrasburský soud pro lidská práva odsuzuje jednotlivé státy281. Přesto by v mých očích 

měl být kladen v civilním soudnictví větší důraz na ochranu účastníků řízení. 

Dalším bodem, který byl v práci vícekrát zmiňován a který je sdílen i některými z odborné 

veřejnosti282 je hojnější užívání formulářů. Rozkazní řízení bychom jistě mohli po vzoru 

Německé spolkové republiky urychlit a usnadnit jejich užíváním. Je to veliká výzva pro celou 

úpravu českého procesního práva vůbec, neboť by vyžadovala vysoce kvalifikovanou odbornou 

diskuzi, aby bylo možné připravit kvalitní formuláře. Pouze takové by totiž mohli zajistit 

odlehčení celému řízení – pokud bychom místo toho opět léta trávili nutností vykládání 

problematických otázek, protože jedna kolonka byla špatně podřazena, jistě bychom si ničemu 

nepomohli. 

Za dobré naopak například považuji, že i v případě podávání odporů v kontextu 

elektronického a evropského rozkazního řízení, která jsou svou povahou buď plně, nebo 

alespoň částečně formulářová, může dojít k jeho podání i jiným způsobem než předepsaným 

formulářem. Považuji to za pozitivní znak v kontextu ochrany žalovaného, jehož práva jsou 

v kontextu rozkazního řízení i tak značně zkrácena. 

 

 

281 Srov. MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. s. 297. 

ISNB 978-80-7357-748-3 
282 Například Radim Chalupa v Moderním civilním procesu. 
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Obecně řečeno byla touto prací provedena snaha vyložit komplexně pojednání o rozkazních 

řízeních ve snaze upozornit na problematické otázky tohoto institutu. Práce v zásadě nepřichází 

se žádnými závratnými myšlenkami či návrhy, které by mohly rozkazní řízení koncepčně měnit, 

ostatně to ani nebylo cílem práce. Tím byl primárně dát čtenáři ucelené pojednání, které je 

soudržné a snaží se svým textem samo na sebe odkazovat a tím usnadňovat přehlednost 

jednotlivých druhů rozkazních řízení, poukazovat na jejich jednotlivé spojitosti a odlišnosti. 

Myslím si, že práce značně odráží realitu studenta, který, kromě několikatýdenní průřezové 

praxe na obvodním soudě, nemá vhled do praktických otázek a nemá přímou zkušenost 

s procesními postupy před českými soudy. Práce se tím pádem drží spíše roviny teoretické. 

Nemyslím si však, že by to samo o sobě bylo na škodu, naopak věřím, že pro osoby znalé praxe 

může být v určitých ohledech i přínosné, vidět naivnější pohled člověka, který sice má základní 

právní vzdělání, není však ztížen každodenní realitou praxe. 

Jak je možné vyčíst ze zdrojů práce, jedná se především o kompilát různých odborných 

publikací, převážně komentářové literatury, která je mně osobně nejbližší, jelikož její podstatou 

není dávat jednoznačné odpovědi na otázky, nicméně naopak mnohdy i na takové pouze 

upozornit a vyložit možný přístup k řešení problémů – to má svou výhodu v tom, že čtenáře 

motivuje se kriticky zamýšlet a hledat i jiná řešení než ta, která se na první pohled zdají 

nejjednodušší či nejpřímočařejší. Kromě komentářové literatury je práce podkládána i několika 

monografiemi, ve kterých jsou ovšem instituty platebních rozkazů (resp. rozkazních řízení) 

spíše tématy okrajovými. V neposlední řadě je práce ovlivněna i odbornými články, přičemž 

v podstatě všechny vyšly v renomovaných odborných periodicích, jako jsou Právní rádce, 

Právní rozhledy, či na uznávaných a užívaných webových portálech. 

O něco odlišnější přístup práce se zdroji byl v případě dvou posledních částí. V případě 

části páté, pojednávající o komparaci vůči německému rozkaznímu řízení, bylo užíváno 

primárně zdrojů zahraničních. Kromě toho byly výrazným zdrojem nejen po faktografické 

stránce, ale i pro uchopení celé koncepce upomínacího řízení a pochopení německého přístupu, 

webové stránky německých státních institucí, jako jsou například stránky Zemského 

ministerstva spravedlnosti Bádenska-Württemberska, či Justice Porýní-Vestfálsko.  Dále byl 

důležitým zdrojem i anglický překlad ZPO, ovšem snaha byla pracovat i s originálními zněními 

zákonů. Ty byly dávány skutečně do přímé komparace s českou právní úpravou a v této části 

byla nejvíce vytyčována velmi jednoduchá česká právní úprava, která bohužel na spoustu 

situací nemyslí a nechává je na vykládání soudní praxi. Nemyslím si samozřejmě, že soudní 

výklad není žádoucí a potřebný, ovšem v kontextu kontinentálního systému práva se mi nikdy 

nelíbilo, když soudy svým výkladem zacházely v podstatě až do úrovně zákonodárce a místo 
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osvětlování problematických otázek a vykládání zákonů, se svou ustálenou praxí sváděly spíše 

do role někoho, kdo pravidla přímo stanovuje. V případě časti šesté pak jde primárně o mé 

myšlenky a znalosti získané při psaní předchozích částí, které dávám do porovnání 

s představovaným věcným záměrem. 

Práce je v určitých pasážích spíše analytická, v jiných naopak dosti kritická, nejvíce pak 

v kontextu kvalifikované výzvy a rozsudku pro uznání, což jsou instituty, které si mou 

pozornost zasloužily již v průběhu studia a vždy mi připadaly dosti hraniční. Ne nadarmo je 

celá práce uvozena disentním stanoviskem k Pl. ÚS 13/15 – vyjadřuje totiž hodnoty, které si 

myslím, že musíme, obzvlášť v kontextu světových dění posledních let, chránit více než kdy 

předtím. Právo na spravedlivý proces nesmí zůstat pouhými pěkně znějícími hesly někde na 

papíře. Vnímám jako povinnost nás, kteří chceme ve světě práva nadále zůstávat a potýkat se 

s jeho každodenními výzvami, abychom se nikdy nesmířili se snižování již jednou 

vybojovaných standardů ochrany práv osob, ale abychom se je naopak snažili i v budoucnu 

nadále prohlubovat a zlepšovat. 
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řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 

Zákon č. 192/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
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3.2 Seznam použitých právních předpisů Spolkové republiky Německo 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch 

Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Juli 2022 (BGBl. I S. 1146) geändert worden ist 

 

Gerichtskostengesetz (GKG) – Gerichtskostengesetz in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 27. Februar 2014 (BGBl. I S. 154), das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 25. Juni 

2021 (BGBl. I S. 2099) geändert worden ist 

 

Zivilprozessordnung (ZPO) – Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Juni 2022 (BGBl. I S. 959) geändert worden ist 

3.3 Seznam použitých právních předpisů Evropské unie 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, 

kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, o 

příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 

o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních 

v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 

Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla 

pro lhůty, data a termíny 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o 

elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním 

trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, 

kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích 

4 Seznam použité judikatury 

4.1 Judikatura soudů České republiky 

Nález Ústavního soudu ze dne 7.11.2000, sp. zn. II. ÚS 406/2000 

Nález Ústavního soudu ze dne 28.1.2004, sp. zn. I. ÚS 546/03 

Nález Ústavního soudu ze dne 13.5.2013, sp. zn. IV. ÚS 4787/12 

Nález Ústavního soudu ze dne 26.2.2014, sp. zn. I. ÚS 2733/13 

Nález Ústavního soudu ze dne 31.5.2016, sp. zn. Pl. ÚS 13/15 

Nález Ústavního soudu ze dne 1.8.2016, sp. zn. I. ÚS 1024/15 

Nález Ústavního soudu ze dne 28.03.2019, sp. zn. II. ÚS 2020/18 

Nález Ústavního soudu ze dne 14.11.2019, sp. zn. II. ÚS 3133/19-2 

Nález Ústavního soudu ze dne 12.01.2021, sp. zn. IV. ÚS 2328/20 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z 24.01.1975, 3 Cz 5/75 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.10.2005, sp. zn. 32 Odoo 616/2003 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 06.05.2007, sp. zn. 21 Cdo 612/2006 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 07.06.2007, sp. zn. 32 Odo 1762/2006 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19.08.2008, sp. zn. 21 Cdo 3597/2007 



 

 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17.06.2014, čj. 3 Cmo 60/2014/-65 

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 07.02.2014, sp. zn. 93 Co 56/2013 

Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 27.08.1990, sp. zn. 3 Cz 62/1990 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11.09.2001, sp. zn. 33 Odo 320/2001 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.09.2003, sp. zn. 32 Odo 616/2003 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.01.2005, sp. zn. 32 Odo 382/2004 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.03.2005, sp. zn. 20 Cdo 891/2004 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.06.2005, sp. zn. 20 Cdo 1718/2004 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19.10.2005, sp. zn. 33 Odo 885/2004 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.11.2005, sp. zn. 20 Cdo 995/2005 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.11.2005, sp. zn. 30 Cdo 2602/2004 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.03.2006, sp. zn. 20 Cdo 3154/2006 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.10.2007, sp. zn. 30 Cdo 3499/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24.07.2008, sp. zn. 20 Cdo 2909/2006 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.07.2009, sp. zn. 20 Cdo 2348/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.02.2012, sp. zn. 23 Cdo 4311/2011 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.10.2012, sp. zn. 23 Cdo 1665/2012 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19.02.2015, sp. zn. 29 Cdo 4388/2013 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 06.01.2016, sp. zn. 32 Cdo 2128/2014 
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Příloha č. 1 

 

Vzor prostého platebního rozkazu proti jednomu žalovanému. Zdroj: Kancelářské vzory zdroje 

ministerstva spravedlnosti. 
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Vzor prostého platebního rozkazu proti jednomu žalovanému s výrokem o nutnosti podat 

kvalifikované vyjádření podle § 114b OSŘ. Zdroj: Kancelářské vzory ministerstva 

spravedlnosti. 
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Formulář návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. Zdroj: 

https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/form.  
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Příloha č. 4 

 

Titulní strana formuláře návrhu na vydání evropského platebního rozkazu. Zdroj: https://e-

justice.europa.eu/156/CS/european_payment_order_forms?clang=cs.  
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Příloha č. 5 

 

 



 

 

 

 

Vzor formuláře na zahájení upomínacího řízení. Zdroj: 

https://www.mahngerichte.de/verfahrensueberblick/antragstellung/zulaessige-

vordrucke/#Mahnbescheidsantrag.  
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Příloha č. 6 

„462. Soud vydá na návrh žalobce bez slyšení žalovaného platební rozkaz, je-li v žalobě 

uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností 

uvedených žalobcem. 

 

463. Platební rozkaz se doručuje žalovanému do vlastních rukou; náhradní doručení je 

vyloučeno 

 

464. Platební rozkaz nelze vydat, pokud: 

a) jej žalovanému nelze doručit do vlastních rukou;  

b) by měl být žalovanému doručen do ciziny. 

 

465. Platebním rozkazem se ukládá žalovanému, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního 

rozkazu zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo aby podal ve stejné lhůtě 

proti platebnímu rozkazu odpor. Odpor se podává u soudu, který platební rozkaz vydal. 

 

466. Platební rozkaz soud zruší, bude-li podán odpor nebo nebude-li možné jej žalovanému 

doručit do vlastních rukou. Směřuje-li odpor jen proti části uplatněné pohledávky nebo proti 

lhůtě k plnění, zruší soud platební rozkaz jen v tomto rozsahu. Není-li odpor podán jen proti 

lhůtě k plnění, zruší soud také výrok o náhradě nákladů řízení. 

 

467. Nevydá-li soud platební rozkaz, postupuje podle pravidel o přípravě jednání. 

 

468. Platební rozkaz, proti kterému nebyl podán odpor, má účinky pravomocného a 

vykonatelného rozsudku. 

 

469. Pozdě podaný odpor soud usnesením odmítne. To platí i pro případ, že odpor podá ten, 

kdo k tomu není oprávněn. Proti tomto usnesení není rekurs přípustný. 

 

470. Při opravě chyb v psaní a v počtech, jakož i jiných zjevných nesprávností v platebním 

rozkazu se postupuje tak, jako u rozsudku. 

 

471. Opravným prostředkem jen proti výroku o nákladech řízení je rekurs.“283 

 

 

 

 

 

 

Textace věcného záměru civilního řádu soudního k rozkazním řízením. 
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Rozkazní řízení 

Abstrakt 

Diplomová práce popisuje a analyzuje současnou právní úpravu rozkazních řízení. 

Zaměřuje se nejen na znění zákona, ale i na zbylé otázky, které bylo zapotřebí vykládat soudní 

praxí. Práce je do jisté míry kritická, jelikož současnou právní úpravu rozkazních řízení nelze 

vnímat jako dostačující. Vyňata byla z pojednání úprava směnečného a šekového rozkazního 

řízení, zejména kvůli její značné odlišnosti a snaze práci udržet (i v kontextu komparační části) 

tematicky ucelenou. 

Práce se dělí do šesti částí. V první je podán obecný výklad k pojetí zkrácených, 

respektive rozkazních řízení, je v ní vyložen samotný pojem, povaha a definovány jsou 

jednotlivé druhy. Do této časti je rovněž zakomponován výklad o někdy problematickém pojetí 

práva na spravedlivý proces v kontextu rozkazních řízení.   

Ve druhé části je čtenář podrobně seznámen se všemi aspekty prostého rozkazního 

řízení, s akcentem na kontroverzní včleňování kvalifikované výzvy do platebních rozkazů. 

Ve třetí části je představeno rozkazní řízení elektronické, zejména jeho odlišnosti vůči 

prostému rozkaznímu řízení, v části čtvrté pak rozkazní řízení evropské, které je specifické 

zejména tím, že vychází z unijních předpisů. V páté části je dán značný prostor německé úpravě 

upomínacího řízení, které je dáváno do kontextu i s českou právní úpravou a vyloženy jsou 

návrhy de lege ferenda pro zlepšení českého pojetí rozkazního řízení. V poslední části je 

představen věcný záměr nového Civilního soudního řádu v posledním představeném znění 

k roku 2020 s naznačením problematických bodů takového návrhu. 
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Payment order procedures 

Abstract 

The diploma thesis describes and analyses the current legal regulation of payment order 

procedure. It focuses not only on the wording of the law, but also on the remaining issues where 

interpretation by judicial practice was required. The thesis is to some extent critical, as the 

current legal regulation of injunction proceedings cannot be perceived as sufficient.  

The regulation of payment order under a bill of exchange or a cheque has been excluded from 

the discussion, mainly because of its considerable dissimilarities and the attempt to keep the 

work (also in the context of the comparative part) thematically coherent. 

The thesis is divided into six parts. The first one provides a general explanation of the 

concept of summary payment order procedures, explains the concept itself, the nature and 

defines the individual types. This part also includes an interpretation of the sometimes 

problematic concept of the right to a fair trial in the context of payment order proceedings.  

In the second part, the reader is introduced in detail to all aspects of the simple order 

procedure, with an emphasis on the controversial incorporation of qualified challenges into 

payment orders.  

In the third part, the electronic order procedure is introduced, especially its differences 

from the simple order procedure, and in the fourth part, the European order procedure is 

introduced, which is specific in particular because it is based on EU legislation. In the fifth part, 

considerable space is given to the German regulation of the writ of summons procedure, which 

is also put into context with the Czech legislation and de lege ferenda proposals for improving 

the Czech concept of writ of summons procedure are set out. In the last part, the objective of 

the new Civil Procedure Code in the last presented version as of 2020 is presented, indicating 

the problematic points of such a proposal. 
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