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Úvod 
 

Ve své diplomové práci s názvem „Druhy civilní procesu“ se budu zabývat charakteristikami 

jednotlivých druhů civilního procesu. Vycházím ze základní diferenciace civilního procesu,  která 

spočívá v rozlišení civilního procesu na řízení nalézací, řízení vykonávací, řízení zajišťovací, řízení 

insolvenční a řízení rozhodčí. Řízení nalézací se dále vnitřně diferencuje na řízení sporné a řízení 

nesporné.  

 

Diplomová práce bude rozdělena do  tématických částí.  

První část představuje nejrozsáhlejší část diplomové práce, je věnována spornému řízení, které je 

základním druhem civilního procesu. Nejprve je uvedena jeho obecná charakteristika a jeho 

podstata, dále je pozornost věnována základním zásadám ovládajícím sporné řízení. Zdůrazněn je 

zejména význam zásady projednací a zásady dispoziční. Vzhledem k tomu, že účastníci uskutečňují 

svá dispoziční oprávnění prostřednictvím dispozičních procesních úkonů, je věnována pozornost 

zejména těmto dispozičním procesním úkonům: žalobě, změně žaloby, zpětvzetí žaloby, vzájemné 

žalobě a soudnímu smíru. Dále se zmiňuji o přípravě jednání a vlastním průběhu řízení v prvním 

stupni.  

Poté uvádím charakteristiku zkrácených řízeních. Konkrétně se jedná o tzv. řízení rozkazní a řízení 

ve věcech směnečných a šekových. Pozornost věnuji i zvláštním druhům rozsudku, konkrétně 

rozsudku pro zmeškání a rozsudku pro uznání.  

 

Ve druhé části bude následovat charakteristika nesporného řízení, zejména s ohledem znaky, jež 

odlišují sporné a nesporné řízení.  

Třetí část obsahuje stručné vymezení zajišťovacího řízení. 

Čtvrtá část je zaměřena na vykonávací řízení, jeho charakteristiku, význam a uplatnění některých 

zásad.     

Pátá část věnuje pozornost insolvenčnímu řízení. Insolvenční řízení představuje součást civilního 

procesu, je však zároveň samostatným procesním druhem, který se odlišuje od dalších druhů 

civilního procesu. Insolvenční řízení je specifickým soudním řízením před insolvenčním soudem.  

 

Šestá část je zaměřena na rozhodčí řízení, které představuje jeden z alternativních způsobů 

rozhodování sporů.  
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1 Druhy civilního procesu  
 
Soudnictví je jednou z nejdůležitějších funkcí státu. V závislosti na tom, jaké státní funkce se 

v jejich rámci uplatňují, je možné rozlišovat tyto čtyři druhy soudnictví : 

a. civilní soudnictví, 

b. trestní soudnictví,  

c. správní soudnictví,  

d. ústavní soudnictví.  

 

K obecným důsledkům, které vyplývají z diferenciace soudnictví, patří dále důsledky procesní, které 

lze charakterizovat tak, že diferenciace soudnictví má podstatný vliv i na diferenciaci soudního 

procesu na jeho jednotlivá odvětví. I přes odlišnost pozitivních úprav lze jako obecný závěr 

konstatovat, že jednotlivé druhy soudnictví vyžadují ke své realizaci zvláštní procesní formy, která 

často vyústí v utvoření samostatného odvětví soudního procesního práva. 1 

 

Civilní proces je jedním z druhů soudních řízení. Civilní proces je možné definovat jako postup 

soudu, případně jiných rozhodujících subjektů (rozhodců), účastníků řízení a dalších subjektů při 

poskytování ochrany porušených či ohrožených subjektivních práv a oprávněných zájmů, které 

vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů.  

Můžeme jej definovat i se zřetelem na procesní vztahy, které se mezi těmito subjekty v důsledku 

tohoto postupu vytváří. Civilní proces můžeme definovat jako soubor právních vztahů vznikajících 

v důsledku postupu (procesních úkonů) soudu a dalších procesních subjektů při poskytování 

ochrany soukromoprávním a některým jiným právním vztahům. 2  

 

Civilní  proces není jednotný, nýbrž je vnitřně diferencován. Vnitřní diferenciace civilního procesu 

je výsledkem postupného historického vývoje. Základní členění civilního procesu spočívá v jeho 

rozlišení na řízení nalézací, řízení vykonávací, řízení zajišťovací, řízení insolvenční a řízení 

rozhodčí. Řízení nalézací se dále vnitřně diferencuje na řízení sporné a řízení nesporné.  

Nalézací řízení je takové řízení, v jehož průběh soud shledává, co je právem, nebo právo ve smyslu 

právního vztahu vytváří.   

 

 

 

 

                                                 
1 Zoulík, F.: Soudy a soudnictví. C.H.Beck, Praha 1995, s. 149 
2 Winterová, A., Civilní právo procesní. 5. vydání. Linde Praha, a.s., 2008, str. 33   
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1.1 Sporné řízení   
 
Sporné řízení je řízením, ve kterém soud rozhoduje spor mezi dvěma stranami stojícími se svými 

protikladnými zájmy na výsledku procesu proti sobě. Tyto strany vystupují v roli odpůrců. Vítězství 

jedné ze stran zpravidla znamená prohru druhé strany.  

Řízení sporné vzniká jen mezi těmi účastníky právních vztahů, mezi kterými vznikl spor o existenci 

či neexistenci vzájemných práv a povinností.  

 

Na samém počátku každého sporu jsou pouze fyzické či právnické osoby, nositelé práv a povinností 

a potenciální účastníci civilního procesu. Každý spor se rodí v podvědomí konkrétního účastníka 

hmotně právních vztahů. Právní úkon (protiprávní jednání) je to, co bývá následkem budoucího 

sporu a řízení před soudem. Každý účastník procesu v době předsoudní jednal do jistého okamžiku 

buď zcela spontánně, nebo cílevědomě, jednal mnohdy s dobrými úmysly (nebo nekalými) 

a zanechal po sobě mnoho stop, které lze v budoucnu použít při volném hodnocení důkazů. 

V určitém okamžiku se jednání jednoho subjektu dostane do konfliktu se zájmy druhého a vznikne 

zárodek sporu. 3   

 

1.1.1 Podstata řízení 

 
Sporné řízení je řízením, jehož cílem je prostřednictvím deklaratorních rozhodnutí poskytovat 

ochranu již existujícím hmotněprávním vztahům. Nesporné řízení je pak řízením, jehož cílem je 

prostřednictvím konstitutivních rozhodnutí zakládat, měnit nebo rušit hmotněprávní vztahy, 

popřípadě jejich prvky (zejména práva a povinnosti ). Rozdílnost cílů obou druhů řízení se promítá 

do procesních rozdílů mezi nimi a je vlastně základem, který je podmiňuje. 4 

 

Podstatou sporného řízení je řešení a rozhodnutí sporu o právo a poskytnutí ochrany porušeným 

nebo ohroženým právům. Ke spornému řízení dochází za podmínky, jestliže ten, kdo tvrdí, že byl 

zkrácen na svých právech se dovolává ochrany vůči tomu, kdo podle jeho tvrzení práva, jež mu 

přísluší, porušuje nebo ohrožuje. Tento střet jejich oprávněných zájmů se projeví ve sporu o jejich 

práva. Ve sporném řízení není možné utvářet, měnit nebo rušit právní poměry.  

 

Civilní pravomoc pro sporné řízení je vymezena obecným způsobem v § 7 odst. 1 OSŘ, a to tak, že 

soudy projednávají a rozhodují v zásadě veškeré soukromoprávní spory. Ve sporném řízení jde totiž 

                                                 
3 Jirsa Jaromír – Novinky v civilním řízení soudním, 1. vydání, LexisNexis CZ s.r.o., 2005, s. 34     
4 Zoulík, F.: Řízení sporné a nesporné jako druhy civilního procesu, Academia, Praha 1969. s. 61 
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o poskytnutí ochrany ohroženému nebo porušenému právu, které vyplývá z občanskoprávních, 

pracovních, rodinných nebo z obchodních vztahů.  

Zřetelné je uplatnění represivní funkce sporného řízení.  

 

Cílem sporného řízení je ochrana subjektivních práv před jejich porušením nebo ohrožením. 

Jakmile stát zakazuje jako obecný prostředek ochrany práva svépomoc, přebírá tím tuto ochranu na 

sebe a musí proto zajistit, aby každý, kdo tvrdí, že je na svých subjektivních právech zkrácen, mohl 

se dovolat zásahu státního orgánu. Proto soudní pravomoc v řízení sporném je stanovena obecně: 

vztahuje se na ochranu jakéhokoli subjektivního soukromého práva před jakýmkoli způsobem jeho 

porušení nebo ohrožení. 5 

 

Jaromír Jirsa ve své práci uvádí dle mého soudu velmi zajímavý poznatek: „ Geneze každého sporu 

má své kořeny v hmotně právním jednání subjektů práva. Existuje přímá úměra mezi kvalitou 

jednání a chování účastníků občanskoprávních vztahů, jejich mírou obezřetnosti a kvalitou 

případného řízení před soudem nalézacím a později, v některých případech, i před soudem 

odvolacím. 6  

 

1.1.2 Zásada dispoziční  

 

Pro řízení sporné je charakteristická dispoziční zásada, která způsobuje, že procesní  iniciativa ve 

smyslu zahájení, stanovení rozsahu i ukončení řízení náleží účastníkům řízení, a nikoli soudu. 

Účastníci řízení jsou totiž těmi, kdo rozhoduje, zda dojde k soudnímu řízení a jaký bude jeho 

předmět. Jinými slovy, iniciativu v procesu má ten, kdo se domáhá spravedlnosti pro sebe. Stát je 

povinen vytvořit podmínky , aby justice byla dostupná, ale iniciativu nemůže svěřovat jinému, ani ji 

nemůže brát na sebe. Soud nemůže být ani strážcem nějakých tzv. společenských zájmů, které by 

omezovaly dispoziční práva stran. 7 

Povinností soudu je rozhodnout o celém žalobním návrhu žalobce, a jeho žalobním petitem je 

bezpodmínečně vázán, jeho překročení je nepřípustné.  

 

 

 

                                                 
5 Zoulík, F.: Řízení sporné a nesporné jako druhy civilního procesu, Academia, Praha 1969. s. 63 
6 Jirsa Jaromír – Novinky v civilním řízení soudním, 1. vydání, LexisNexis CZ s.r.o., 2005,   s. 24 
7 Winterová A. Nové pohledy na civilní proces (soukromé spory projednávat nebo vyšetřovat ?) . Acta Universitatis  
  Carolinae – Iuridica 4, 29s. 
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1.1.3 Dispoziční úkony účastníků 

 

Dispoziční zásada vyjadřuje iniciativu účastníků, kteří v rámci dispozice svým právem žádají  

o procesní ochranu a současně vymezují její hranice. Účastníci uskutečňují svá dispoziční 

oprávnění prostřednictvím dispozičních procesních úkonů, které nepřísluší soudu. Dispoziční 

procesní úkony jsou takové úkony, kterými účastníci disponují samotným řízením nebo jeho 

předmětem. Dispozičními úkony jsou zejména tyto úkony: žaloba, změna žaloby, zpětvzetí žaloby, 

vzájemná žaloba, soudní smír, opravné prostředky a další.  

 

Dispozice řízením se projevuje v prvé řadě tím, že zahájení sporného řízení nutně vyžaduje návrh 

na zahájení řízení, který se nazývá žalobou, ale i tím, že žalobce je oprávněn vzít svoji žalobu zpět  

a způsobit tak zastavení řízení. Dispozice samotným předmětem řízení je podmíněna změnou 

žalobního návrhu, ve smyslu jeho rozšíření nebo omezení.   

 

O dispoziční zásadě mluvíme tehdy, jestliže řízení lze zahájit jedině na návrh (dispozice řízením) 

 a tehdy, jestliže stanovení předmětu řízení je ponecháno na vůli jiných procesních subjektů než 

toho, který rozhoduje (dispozice předmětem řízení). Naproti tomu o zásadu oficiality jde tehdy, 

jestliže řízení se zahajuje z úřední povinnosti a tehdy, jestliže stanovení jeho předmětu závisí na vůli 

subjektu, který v řízení vydává rozhodnutí. Podstatu rozdílu mezi zásadou dispoziční a zásadou 

oficiality spatřuji proto v tom, že při dispoziční zásadě je dispozice řízením a jeho předmětem 

rozdělena mezi různé procesní subjekty, kdežto při zásadě oficiality je soustředěno dispoziční 

oprávnění a rozhodování v rukou jediného subjektu. 8   

 

Ve sporném řízení se zásada dispoziční uplatňuje bezvýjimečně (s výjimkou řízení o určení, zda tu 

manželství je či není ), neboť sporné řízení je možno zahájit pouze z iniciativy účastníků na základě 

podání žaloby (návrhu na zahájení řízení).   

 

Dispozice řízením se projevuje nejen v jeho zahájení žalobou, ale i v právu žalobce zpětvzetím 

žaloby způsobit zastavení řízení, nebo podáním vzájemného žaloby rozšířit předmět řízení. Soudu 

nepřísluší nejen dispozice řízením, ale ani dispozice jeho předmětem, neboť určení předmětu řízení 

je dáno zejména žalobou a některými námitkami žalovaného. Předmětem řízení disponují účastníci 

řízení zejména tím, že rozšíří či zúží svoje návrhy v průběhu soudního řízení.  

 

                                                 
8
 Zoulík, F.: Řízení sporné a nesporné jako druhy civilního procesu, Academia, Praha 1969. s. 108 
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Příčinou tohoto pojetí je podle mého názoru ta skutečnost, že předmětem sporného řízení je spor 

o právo. To způsobuje, že dispoziční oprávnění nelze přenášet na soud, nejen proto, že pak by bylo 

jeho postavení nestranného třetího deformováno, ale zejména proto, že v případě zahájení řízení 

z úřední povinnosti by se z práva stávala vlastně povinnost.  9 

 

Předmět řízení představuje žalobcem uplatněný žalobní nárok, vyjádřený v žalobním petitu žaloby.  

V průběhu řízení se může předmět řízení změnit, rozšířit nebo zúžit. Soud ve svém rozhodnutí 

provede právní posouzení nároku v jeho posledním znění.   

 

1.1.3.1 Změna žaloby  
 
Změna žaloby je dispozičním úkonem, kterým žalobce (resp. navrhovatel) v průběhu řízení před 

soudem prvého stupně mění žalobu (resp. návrh na zahájení řízení). Navrhovaná změna může 

směřovat ke změně žalobního petitu, může spočívat ve změně vylíčení rozhodujících skutečností 

nebo v obou současně.  

 

Změnou žaloby není případ, kdy žalobce mění právní kvalifikaci svého nároku. Změnou žaloby  

není ani situace, kdy žalobce při nezměněném skutkovém základu zužuje rozsah svého návrhu, 

neboť zde se jedná o částečné zpětvzetí návrhu.  

 

Ke změně žaloby je nezbytný souhlas soudu. O změně návrhu rozhodne soud usnesením, proti 

kterému není přípustné odvolání (§ 202 odst. 1 písm. f) OSŘ). Do doby, než bude rozhodnuto  

o změně žaloby, nelze pokračovat v řízení o původním návrhu. Soud v zájmu hospodárnosti řízení 

nepřipustí změnu žaloby tehdy, jestliže by výsledků dosavadního řízení, zejména provedených 

důkazů nemohlo být použito jako podkladů pro řízení o změněném návrhu (§ 95 odst. 1, 2 OSŘ). 

V takovém případě pokračuje soud v řízení o původním návrhu žalobce a žalobci nezbývá než 

uplatnit pozměněný návrh v novém soudním řízení.  

 

1.1.3.2 Zpětvzetí žaloby 
 

Zpětvzetí žaloby představuje dispoziční právní úkon žalobce (navrhovatele), který je projevem vůle 

této osoby, která na projednání a rozhodnutí svého návrhu v tomto řízení zčásti nebo zcela 

rezignuje. Zastavení řízení z důvodu zpětvzetí žaloby nepředstavuje překážku pravomocně 

                                                 
9 Zoulík, F.: Řízení sporné a nesporné jako druhy civilního procesu, Academia, Praha 1969.s. 110 
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rozhodnuté věci a z tohoto důvodu je tedy možné žalobu (návrh na zahájení řízení), která byla vzata 

zpět, podat opětovně.  

 

Nezbytné je rozlišovat, v jakém stadiu soudního řízení žalobce (navrhovatel) tento úkon učinil, 

neboť zpětvzetí může být učiněno před zahájením jednání, v průběhu jednání nebo po vynesení 

rozsudku soudem prvého stupně do doby nabytí jeho právní moci. Zpětvzetí žaloby je přípustné 

v řízení před soudem prvního stupně, ale i v odvolacím řízení. Ke zpětvzetí může dojít v celém jeho 

rozsahu nebo jen v jeho určité části. V prvním případě zastaví soud řízení zcela, ve druhém případě 

jej zastaví pouze v rozsahu zpětvzetí návrhu (§ 96 odst. 2 OSŘ).   

 

Soud musí zastavit řízení, jedná-li se o zpětvzetí návrhu na rozvod, neplatnost manželství nebo 

určení, zda tu manželství je či není anebo o zpětvzetí návrhu na zrušení, neplatnost nebo neexistenci 

partnerství nebo bude-li zpětvzetí návrhu učiněno před zahájením jednání (§ 96 odst. 4). V ostatních 

případech, tedy bude-li zpětvzetí návrhu učiněno po zahájení jednání, je soud oprávněn rozhodnout, 

nesouhlasí-li ostatní účastníci ze závažných důvodů s jeho zpětvzetím, že zpětvzetí návrhu není 

účinné. Po nabytí právní moci takového usnesení pokračuje soud v řízení (§ 96 odst. 3).  

 

Vážným důvodem pro nepřipuštění zpětvzetí žaloby je zpravidla ohrožení žalovaného v jeho 

oprávněných zájmech např. proto, že v případě zpětvzetí žaloby a následného zastavení řízení by se 

již sám nemohl s úspěchem domáhat rozhodnutí o sporném nároku. Žalovaný musí uvést důvod, pro 

který se zpětvzetím žaloby nesouhlasí. 10 

 

Zpětvzetí je přípustné i poté, kdy soud rozhodl ve věci samé, ale rozhodnutí ještě nenabylo právní 

moci. Zpětvzetí návrhu je neúčinné v případě, kdy rozhodnutí ve věci samé již nabylo právní moci.  

 

1.1.3.3 Vzájemná žaloba  
 

Vzájemná žaloba je jedním z prostředků, kterým se žalovaný brání nároku žalobce, neboť právní 

úprava umožňuje, zejména s ohledem na hospodárnost řízení, žalovanému v průběhu řízení uplatnit 

svá práva vůči žalobci tzv. vzájemnou žalobou. Vzájemnou žalobu upravuje § 97 OSŘ. Vzájemná 

žaloba  představuje procesní úkon žalovaného, kterým žalovaný v průběhu řízení, které zahájil 

žalobce v jiné věci, uplatňuje svůj nárok proti žalobci s cílem, aby o těchto nárocích bylo 

rozhodnuto v řízení zahájeném žalobcem. Vzájemná žaloba rozšiřuje předmět řízení o nároky, které 

                                                 
10 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13.11.2003 sp.zn. 30 Cdo 1171/2002 
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uplatňuje žalovaný vůči žalobci. Jestliže přesahuje k započtení uplatněná pohledávka žalovaného 

výši žalobcovy pohledávky, stává se převyšující část vzájemnou žalobou a předmětem sporu.   

 

Na základě ustanovení § 89 OSŘ je řízení o žalobě spojeno mimo jiné s řízením o vzájemných 

návrzích žalovaného, s výjimkou věcí uvedených v § 88 OSŘ, pro které je založena výlučná místní 

příslušnost. Z tohoto důvodu tedy může soud spojit ke společnému řízení dle ustanovení  

§ 112 odst. 1 OSŘ řízení o první žalobě s řízením o vzájemné žalobě. Podmínkou je též shodná 

věcná příslušnost.  

 

Vzájemnou žalobou může být uplatněn nárok žalobce jen ve sporném nalézacím řízení a to pouze 

do vydání rozhodnutí u soudu prvého stupně. Její podání v odvolacím řízení není přípustné.  

Vzájemná žaloba představuje samostatnou žalobu, ustanovení o návrhu na zahájení řízení, jeho 

změně a vzetí zpět se na ni použijí přiměřeně (97 odst. 3 OSŘ). Samostatnost vzájemné žaloby  

a její nezávislost na prvé žalobě se projevuje také v tom, že vzetí prvé žaloby zpět, její změna nebo 

zastavení řízení o ní nemá vliv na projednání vzájemné žaloby a rozhodnutí o ní.11   

 

Řízení o vzájemné žalobě je řízení sporné. Platí pro ně zásada dispoziční a projednací. Lze je 

zahájit jedině na návrh žalovaného (§ 79 odst. 1 OSŘ) nebo projevem žalovaného, jímž proti 

žalobci uplatňuje k započtení svou pohledávku přesahující výši pohledávky uplatněné žalobcem 

(§ 98 OSŘ). 12 

 

1.1.3.4 Spojení věcí 
 

Spojením věcí dochází k rozšíření předmětu řízení. Podmínkou pro spojení věcí ke společnému 

řízení je podle § 112 OSŘ skutková souvislost těchto věcí nebo totožnost účastníků těchto řízení. 

Jedná se o tzv. objektivní kumulaci. Soud tak činí v zájmu hospodárnosti řízení.  

 

Ke spojení věcí může dojít zejména v důsledku toho, že :  

a. navrhovatel (žalobce) učiní předmětem řízení více nároků,  

b. návrh podá více navrhovatelů (žalobců) nebo že návrh směřuje proti více žalovaným, jestliže 

mají účastníci postavení samostatných společníků,  

c. podáním vzájemné žaloby, 

                                                 
11 Mruzek, K.: Vzájemná žaloba a námitka žalovaného v civilním procesu. Právní rozhledy č. 15/ 2004, s.3 
12 Mruzek, K.: Vzájemná žaloba a námitka žalovaného v civilním procesu. Právní rozhledy č. 15/ 2004, s.3 
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d. rozhodnutím soudu o tom, že se dvě nebo více věcí, o nichž bylo řízení zahájeno samostatně, 

spojují ke společnému řízení. 13  

 

O spojení věcí ke společnému řízení a o vyloučení věci k samostatnému řízení rozhoduje soud 

usnesením. Toto usnesení má charakter usnesení, kterým soudu upravuje vedení řízení, soud jím 

není vázán a odvolání proti němu není přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) OSŘ).  

 

Soud, který je příslušný k řízení o určité věci, je příslušný i pro řízení o věcech  s ní spojených, 

s výjimkou těch věcí, pro něž je předepsána různá věcná příslušnost či výlučná místní příslušnost.  

Spojovat rovněž nelze taková řízení. kde rozhodnutí o jedné věci teprve vytváří předpoklady pro 

vznik dalšího nároku (např. nelze spojit řízení o rozvod manželství s řízením o vypořádání 

společného jmění, protože teprve právní mocí rozsudku o rozvodu společné jmění zanikne). Spojení 

i takových věcí je ovšem možné, jestliže to zákon stanoví jako spojení obligatorní. To je případ  

§ 113, 113a. 14  

 

Podle § 113 OSŘ je s řízením o určení otcovství obligatorně spojeno řízení o výchově a výživě 

nezletilého dítěte. Dle ustanovení § 113a OSŘ je s řízením o určení neplatnosti usnesení valné 

hromady obchodní společnosti nebo členské schůze družstva spojeno řízení o náhradu škody, která 

vznikla z tohoto neplatného usnesení za podmínky, že byla podána žaloba na náhradu škody.  

 

Podle § 112 odst. 2 OSŘ budou-li v návrhu na zahájení řízení uvedeny věci, které se nehodí ke 

spojení, nebo odpadnou-li důvody, pro které byly věci soudem spojeny, může soud některou věc 

vyloučit k samostatnému řízení.  

Spojení věcí je přípustné v odvolacím i dovolacím řízení.  

 

1.1.3.5 Soudní smír 
 

Soudní smír je výlučným právním institutem sporného řízení. Soudní smír je dispozičním úkonem 

účastníků, kteří v řízení před soudem prvého nebo druhého stupně uzavírají dohodu o celém 

předmětu řízení, o jeho části, případně jen o jeho základu a upravují tak svá vzájemná práva  

a povinnosti. Smír schválený soudem představuje vedle rozhodnutí soudu ve věci další způsob 

skončení řízení.  

                                                 
13 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, 
    s.512 
 
14 Winterová, A., Civilní právo procesní. 5. vydání. Linde Praha, a.s., 2008, s. 377 
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Ustanovení § 99 odst. 1 OSŘ ukládá soudu, aby se vždy pokusil o uzavření smíru mezi účastníky.  

 

Účastníci mohou skončit řízení soudním smírem, připouští-li to povaha věci.  

Povaha věci připouští uzavření smíru zpravidla ve věcech, v nichž jsou účastníci v typickém 

dvoustranném poměru, jestliže hmotněprávní úprava nevylučuje, aby si mezi sebou upravili právní 

vztahy dispozitivními úkony. Z uvedeného vyplývá, že povahou věci je vyloučeno uzavřít smír 

zejména 

a. ve věcech, v nichž lze zahájit řízení i bez návrhu,  

b. ve věcech, v nichž se rozhoduje o osobním stavu, 

c. ve věcech, v nichž hmotné právo nepřipouští vyřízení věci dohodou účastníků právního 

vztahu.15 

 

Smír může svým obsahem i překročit rámec předmětu řízení, musí se však týkat právního vztahu, 

který byl předmětem řízení a musí z něho být patrno, jak byly uspořádány nároky, jež byly 

předmětem řízení. 16  

 

O schválení či neschválení smíru rozhoduje soud usnesením. Výrok usnesení, kterým soud smír 

schválí, musí obsahovat přesné znění smíru, který je schvalován. Ustanovení § 202 odst. 1 písm. h) 

OSŘ výslovně vylučuje, aby bylo proti výroku usnesení o schválení smíru podáno odvolání. Proti 

dalším výrokům usnesení soudu prvního stupně o schválení smíru je odvolání přípustné.   

 

Soud usnesením smír neschválí, je-li v rozporu s kogentními právními předpisy nebo je obchází. 

Pro tento případ platí, že soud po právní moci tohoto usnesení pokračuje v řízení.  

Schválený soudní smír má shodné účinky jako pravomocný rozsudek, je tedy vykonatelný, závazný 

a představuje překážku věci pravomocně rozhodnuté. Proti usnesení, kterým soud neschválil soudní 

smír, lze odvolání podat.    

 

Žalobou o neplatnost smíru je sledováno zrušení rozhodnutí soudu, kterým byl schválen smír. 

Návrh je možné podat do tří let od nabytí právní moci usnesení o schválení smíru. O žalobě 

rozhoduje soud rozsudkem, kterým v případě, že shledá smír neplatným podle hmotného práva, 

                                                 
15 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, 
    s.434 
 
16 Schelleová I. Civilní proces. 1.vyd. Eurolex Bohemia, 2006, s.338  
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rozsudkem zruší usnesení o schválení smíru a po právní moci rozsudku pokračuje v řízení.  

V opačném případě žalobu zamítne a usnesení o schválení smíru zůstává nedotčeno.   

 

1.1.3.6 Uznání nároku 
 

Uznání nároku žalovaným je dispozitivním úkonem žalovaného, kterým žalovaný zcela nebo zčásti 

uznává žalobcův nárok. V případě, kdy žalovaný uzná celý uplatněný nárok nebo jeho základ, 

rozhodne soud dle učiněného uznání rozsudkem pro uznání podle § 153a OSŘ. Uzná-li žalovaný 

nárok jen zčásti, je na žalobci, aby vyjádřil své stanovisko k jeho vydání, neboť vydání částečného 

rozsudku pro uznání vyžaduje návrh žalobce.   

 

 

1.1.4 Zásada projednací 

 

Pro sporné řízení je dále charakteristická projednací zásada. Soud poskytuje ochranu těm 

subjektivním právům a oprávněným zájmům, jejichž ochrany se jejich nositel dovolává. Je na 

žalobci, aby svá subjektivná práva a oprávněné zájmy uplatnil.  

Rozhodující iniciativa při shromažďování skutkového materiálu náleží stranám. Je zásadně 

povinností účastníků řízení poskytnout soudu, který projednává a rozhoduje jejich spor všechny 

potřebné podklady pro soudní rozhodnutí, zahrnující zejména pravdivé vylíčení skutkového stavu   

a navržení důkazů k jejich prokázání. 

 

Význam této zásady spočívá nejen v tom, že umožňuje hlouběji pochopit samotnou povahu civilního 

procesu, objasnit jeho strukturu a spolehlivě jej odlišit od jiných druhů procesů, ale také v tom, že 

uplatnění zásady projednací v civilním procesu výrazně ovlivňuje praktickou činnost všech subjektů 

zúčastněných na řízení od podání žaloby až do právní moci konečného soudního rozhodnutí. 

Zásada projednací totiž vymezuje vztah soudní moci  a svobody stran při shromažďování 

skutkového materiálu v civilním řízení, určuje míru předpokládané aktivity stran na straně jedné 

a soudu na straně druhé při realizaci uvedené procesní činnosti a posléze stanoví také odpovědnost 

za nedostatky této činnosti. 17 

 

Předpokladem toho, aby účastník řízení mohl dostát své povinnosti označit  důkazy, musí nejprve 

splnit povinnost tvrzení. Tvrzení skutečností účastníkem - břemeno tvrzení (§ 101 odst. 1 písm. a) 

                                                 
17 Macur, J.: Civilní proces a zásada projednací. Bulletin advokacie. č. 1 1997, s. 13 
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OSŘ)-  se vztahuje na skutečnosti významné pro rozhodnutí věci. Které to jsou, je nutno stanovit 

v souladu s hypotézou právní normy upravující sporný právní vztah.  

 

Zásada projednací umožňuje uplatnit stranám vlastní zájem při objasňování  a vysvětlování  

skutkového stavu. Úkolem soudu je nejen správné řízení sporu, zahrnující usměrňování činnosti 

stran bez nadměrného používání mocenských nástrojů, ale zejména vytváření takových podmínek 

pro plné rozvinutí kontradiktorního sporu, které umožní dosáhnout pravdivého zjištění skutkového 

stavu. Je zřetelné, že účastníci řízení nesou odpovědnost za řádné a  úplné shromáždění skutkového 

materiálu. Následky spjaté s nesplněním povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní v podobě 

neunesení důkazního břemene se projeví ve sporném řízení v rozhodnutí soudu učiněném na 

základě skutkového stavu zjištěného prostřednictvím ostatních provedených důkazů.  

 

Ve skutečnosti se však ani zásada projednací neuplatňuje v takovéto čisté podobě. Soud není vázán 

všemi důkazními návrhy. Soud bude zajisté pečlivě vážit, které z nabízených důkazních návrhů jsou 

pro rozhodnutí věci rozhodné  a umožňují zjistit skutkový stav věci, a které nikoli.  

 

V souvislosti s uplatňováním zásady projednací vzniká potřeba určité „optimalizace“ vzájemného 

poměru aktivity stran a aktivity soudu při shromažďování skutkového materiálu v civilním řízení. 

Okolnost, že v rámci uplatňování zásady projednací je nutno rozlišovat jak prvky svobody stran, 

resp. jejich volné procesní aktivity, tak prvky mocenského působení soudu, resp. jeho aktivity při 

zjišťování skutkového stavu, nemůže vést k závěru,  který je v procesní právní vědě někdy zastáván, 

že rozlišování obou zmíněných  zásad není opodstatněné, neboť obě zásady zahrnují jak prvky 

uplatnění aktivity soudu při shromažďování skutkového materiálu a nerozlišitelně přecházejí jedna 

v druhou, aniž by umožňovaly jejich jednoznačnou objektivní diferenciaci.18  

 

Přesto můžeme konstatovat, že v souvislosti s uplatněním projednací zásady převažuje iniciativa 

stran při shromažďování skutkového materiálu.  

 

Iniciativa soudu při shromažďování skutkového materiálu je omezena, neboť soud nesmí 

nahrazovat činnost stran záležející v navrhování důkazů.  

K určitému omezení zásady projednací však v kontinentálním civilním procesu dochází nejen tím, že 

zákon ukládá procesním stranám povinnost pravdivého a úplného vylíčení skutkových okolností, ale 

také tím, že civilní soudní řád stanoví dotazovací, poučovací a vysvětlovací povinnost soudu. 

                                                 
18 Macur, J.: Civilní proces a zásada projednací. Bulletin advokacie. č. 1/ 1997, s. 14 
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Soudce je povinen vyvinout aktivní úsilí k tomu, aby strany splnily svoji povinnost pravdivého  

a úplného objasnění skutkového stavu. Pokud ovšem strana přesto, že byla soudem náležité 

poučena, nedoplní nebo neopraví své písemné podání nebo skutkový přednes, musí nést všechny 

nepříznivé následky, jež jsou s tím spojeny. Soud však nesmí žádným způsobem přímo  

a bezprostředně procesní stranu k doplnění či opravě skutkových přednesů donucovat  (např. 

uložením pořádkové pokuty). 19  

 

1.1.5 Zásada materiální pravdy 

 

Projednací zásadu je nutno posuzovat ve spojení se zásadou materiální (objektivní) pravdy. 

V civilním procesu jde o tzv. pravdu faktuální, která obecně je zajisté poznatelná, ale konkrétně 

velmi často nikoli, anebo za cenu nepřiměřenou výsledku. Je proto třeba vycházet z toho , že 

nalézání práva a spravedlnosti v konkrétních sporných právních vztazích je praktickou lidskou 

činností, která musí být sice vedena idejemi spravedlnosti a zákonnosti, ale zároveň musí zůstat 

pevně zakotvena v realitě. Proces není filozofická disputace. Proces musí zůstat především funkční. 

Nikdo snad nepochybuje o tom, že by tento zjištěný skutkový stav měl pokud možno odpovídat 

skutečnosti. Jde o to „ pokud možno“.. Ve sporném procesu tedy jde spíše o otázku, jak má soud ke 

skutkovému zjištění dospět. Jde o to vymezit roli soudu a roli stran, jejich procesní povinnosti  

a procesní odpovědnost a stanovit důsledky toho, když skutkový stav věci není v konkrétním případě 

úplně a přesně zjištěn.   20 

 

Zásada materiální pravdy vyplývá především z ustanovení § 153 odst. 1 OSŘ, který stanoví, že soud 

je povinen rozhodovat na základě zjištěného skutkového stavu věci. To, jaký bude zjištěný 

skutkový stav věci, závisí do značné míry na důkazní aktivitě účastníků.  

 

1.1.6 Účastníci řízení 

 

Pro každé soudní řízení je dále příznačný vedle orgánu, který činí rozhodnutí, okruh účastníků, kteří 

v důsledků své účasti na řízení požívají zvláštního právního postavení. Účastníci řízení jsou jedním 

ze subjektů civilního soudního řízení. Účastníci řízení jsou nositeli procesních práv a povinností, 

které uplatňují prostřednictvím procesních úkonů a jimi ovlivňují civilní soudní proces.   

Neexistuje proces, který by takové účastníky neměl, neboť v procesu se nikdy nerozhoduje izolovaně 

jen „o něčem“, ale vždy též „o někom“. Proto je existence těchto subjektů jedním z pojmových 

                                                 
19 Macur, J.: Civilní proces a zásada projednací. Bulletin advokacie. č. 1 1997, s. 15 
20 Winterová A. Nové pohledy na civilní proces (soukromé spory projednávat nebo vyšetřovat ?) . Acta Universitatis  
    Carolinae – Iuridica 4, 30s.  
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znaků procesu a stanovení jejich okruhu, jakož i povaha jejich postavení (rozsah jejich procesních 

práv a povinností) je jednou z podstatných diferencí mezi jednotlivými procesními druhy. 21 

 

Diferenciace civilního soudního řízení se odráží i ve vymezení účastníků těchto řízení. Občanský 

soudní řád stanoví tři definice účastníků. Pro sporné řízení platí vždy jen první definice účastníků 

obsažená v ustanovení § 90 OSŘ, podle které účastníky každého sporného řízení jsou žalobce  

a žalovaný. Stanovení účastníků řízení je ve sporném řízení zřejmé již na jeho počátku a odvisí od 

projevu vůle žalobce, který v v žalobě označuje i druhého účastníka řízení, kterým je žalovaný.  

 

Vymezení účastníků ve sporném řízení je dáno koncepcí dvou stran, které stojí svými zájmy proti 

sobě, z nichž jedna své právo uplatňuje a druhá tomuto uplatnění brání. Strany jsou subjekty, 

ohledně nichž má soud rozhodnout o tom, zda a jaké právo mezi nimi existuje. Postavení strany 

musí mít proto každý, kdo se na soud obrátí s návrhem, v němž tvrdí určité právo, a každý, proti 

komu tento návrh směřuje. Okruh subjektů je tedy nepochybně určen samotnou žalobou, není vázán 

na účastenství na určitém hmotněprávním vztahu, a tudíž ani na výsledku jakéhokoliv zjišťování. 22 

 

1.1.6.1 Společenství účastníků       

 

O společenství účastníků se jedná tehdy, jestliže se na straně žalobce nebo na straně žalovaného 

nachází více osob. Společenství účastníků může být dvojího typu. Jedná-li se o společenství více  

účastníků na straně žalující, jde o tzv. aktivní společenství (aktivní subjektivní kumulace). 

Vystupuje-li na straně žalované více účastníků, jde o tzv. pasivní společenství (pasivní subjektivní 

kumulace).  

Procesní společenství vzniká různě. Buď je od počátku řízení v téže věci více žalobců či více 

žalovaných, nebo může společenství vzniknout na kterékoli straně sporu přistoupením dalšího 

účastníka, záměnou i změnou účastníků (§ 92, § 107), nebo tím, že soud spojí různé věci ke 

společnému řízení (§ 112), popř. i jinak. Jakýkoli větší počet účastníků sporného řízení musí vždy 

tvořit dvě strany sporu a všichni účastníci na téže straně vždy tvoří společenství.23 

 

Další rozlišení společenství účastníků spočívá v rozlišení samostatného a nerozlučného 

společenství.  Samostatné společenství je takovým společenstvím, ve kterém každý z žalobců nebo 

                                                 
21 Zoulík, F.: Řízení sporné a nesporné jako druhy civilního procesu, Academia, Praha 1969., s. 87 
22 Zoulík, F.: Soudy a soudnictví. C.H.Beck, Praha 1995. s.155 
23 Winterová, A., Civilní právo procesní. 5. vydání. Linde Praha, a.s., 2008, s. 161 
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z žalovaných jedná v řízení sám za sebe (§ 91 odst. 1 OSŘ). Procesní úkony každého samostatného 

společníka se nedotýkají práv a povinností ostatních samostatných společníků.  

V procesu jde o tolik právních poměrů, kolik je společníků, společná je jen procesní stránka věci. 

To znamená, že žaloba se týká všech společníků a že soud o nich jedná společně a může rozhodnout 

společným rozsudkem. 24 

 

Nerozlučné společenství je takovým společenstvím účastníků, kdy povaha společných práv nebo 

povinností způsobuje, že rozsudek se vztahuje na všechny společníky na téže straně shodným 

způsobem. Nerozlučnost společníků se projevuje nejen v tom, že tito se nemohou od sebe procesně 

odloučit, ale dále v závaznosti právních úkonů učiněných jedním z nerozlučných společníků i pro 

ostatní nerozlučné společníky. K úkonům dispozitivní povahy je nezbytný souhlas všech 

nerozlučných společníků.  

 

Pro posouzení, zda se jedná o samostatné nebo nerozlučné společenství, je rozhodná povaha 

předmětu vyplývající z hmotného práva; tam, kde hmotné právo neumožňuje, aby předmět řízení byl 

projednán a rozhodnut samostatně vůči každému společníkovi, jde o nerozlučné společenství. 25 

 

O nerozlučné společenství se jedná např. v řízení o zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví.  

 

1.1.6.2 Hlavní intervence 
 

Hlavní intervence je procesním institutem přípustným pouze ve sporném řízení. O hlavní intervenci 

se jedná v tom případě, kdy třetí osoba, která není účastníkem řízení, si činí zcela nebo zčásti nárok 

na věc nebo právo, které jsou již předmětem probíhajícího soudního řízení a svůj nárok uplatňuje 

samostatnou žalobou směřující proti všem účastníkům probíhajícího řízení.  

Hlavní intervence může být uplatněna jen žalobou nejpozději do pravomocného skončení řízení.  

 

Hlavní intervence je tedy zahájením nového řízení (nikoli vstupem do řízení, jako je tomu 

u vedlejší intervence). V tomto novém řízení vystupuje hlavní intervenient jako žalobce, účastníci 

původního řízení jsou společníky na straně žalované. Nové řízení se připojuje (§ 112 OSŘ) 

k původně zahájenému řízení.26 

                                                 
24 Stavinohová, J., Hlavsa, P.: Civilní proces a organizace soudnictví, Masarykova univerzita a nakladatelství  Doplněk,  
    2003, s. 226 
25 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, 
    s.398 
26 Winterová, A., Civilní právo procesní. 5. vydání. Linde Praha, a.s., 2008, s. 164 
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Hlavní intervence směřuje proti účastníkům původního řízení, neboť popírá jejich nároky na věc 

nebo právo.  

Žalobcem při hlavní intervenci je osoba, která jednak podala u soudu žalobu a vyjádřila v ní vůli 

vystupovat jako žalující strana, a jednak o sobě tvrdí, že má zcela nebo částečně nárok („lepší“ 

právní titul) na věc nebo právo, o nichž již probíhá řízení před soudem.27   

 

Ustanovení § 9a OSŘ stanoví, že věcně příslušnými k projednání hlavní intervence ve smyslu  

§ 91a OSŘ jsou v prvním stupni příslušné okresní nebo krajské soudy podle toho, u kterého z těchto 

soudů probíhá v prvním stupni řízení o věci nebo právu, na něž si žalobce činí nárok. Místně 

příslušným je podle § 88 písm. n) OSŘ tentýž soud. Je tedy zřejmé, že právní úprava sleduje, aby 

obě řízení byla spojena ke společnému řízení a aby nároky těchto osob ohledně týchž práv nebo 

věcí byly společně projednány a rozhodnuty.  

 

Při rozhodování věci samé soud zkoumá, zda byla hlavní intervence uplatněna důvodně. V takovém 

případě vyhoví soud žalobě hlavního interventa a žalobu mezi oběma žalovanými zamítne. Shledá-

li žalobu hlavního intervenienta neopodstatněnou, rozhodne o žalobě mezi účastníky původního 

řízení.   

 

1.1.6.3 Přistoupení účastníka, záměna účastníků 
 

Přistoupení účastníka (§ 92 odst. 1 OSŘ) a záměna účastníků (§ 92 odst. 2 OSŘ) jsou procesními 

instituty sporného řízení, jejichž účelem je odstranění nedostatku aktivní nebo pasivní věcné 

legitimace, které by v případě neodstranění měly za následek zamítnutí žaloby.  

 

V prvém případě jde o to, že účastník sám věcně legitimován není, protože hmotné subjektivní právo 

(resp. povinnost) mu svědčí pouze ve spojení s jiným subjektem. Je to např. v případě 

spoluvlastníků, kteří všichni musí žalovat nebo být žalováni na neplatnost smlouvy o převodu věci 

z jejich spoluvlastnictví. Jeden spoluvlastník sám věcně legitimován není a žaloba by z tohoto 

důvodu musela být zamítnuta. Řešení nabízí přistoupení dalšího účastníka (tj. spoluvlastníka) do 

řízení.28  

 

                                                                                                                                                                  
 
27 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, 
    s.402 
28 Winterová, A., Civilní právo procesní. 5. vydání. Linde Praha, a.s., 2008, s. 159 
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Podle ustanovení § 92 odst. 1 OSŘ může přistoupení účastníka navrhnout jen žalobce. Souhlas 

osoby, která má do řízení přistoupit, je vyžadován pouze v případě, jestliže má vystupovat na straně 

žalobce. Souhlas osoby, která má do řízení přistoupit na straně žalované, není vyžadován. 

K přistoupení účastníka může dojít jen se souhlasem soudu, jsou-li splněny všechny procesní 

podmínky. O přistoupení dalšího účastníka do řízení rozhodne soud usnesením, proti kterému je 

přípustné odvolání. Osoba, jejíž přistoupení je navrhováno, se stává účastníkem řízení nabytím 

právní moci usnesení, kterým soud připustil její přistoupení.  

 

Rozhodnutí o připuštění přistoupení dalšího účastníka nebo o připuštění záměny nesmí být 

v rozporu se zásadou hospodárnosti řízení. Ukazuje-li se např., že by přistoupení dalšího účastníka 

do řízení vyvolalo další dokazování, které by jinak nebylo potřebné, a že by to ve svých důsledcích 

vedlo k oddálení rozhodnutí věci mezi dosavadními účastníky, nejsou zpravidla dány důvody 

k tomu, aby přistoupení dalšího účastníka do řízení bylo připuštěno. Odlišná situace nastává tehdy, 

jestliže žalobce navrhne, aby do řízení přistoupil další účastník, který spolu s dosavadním žalobcem 

nebo žalovaným bude mít postavení nerozlučného společníka. V takovémto případě není zpravidla 

důvod k tomu, aby soud přistoupení dalšího účastníka z důvodu procesní ekonomie nepřipustil. 29    

 

Záměna účastníků je upravena v § 92 odst. 2 OSŘ. Právní úprava i zde sleduje zásadu 

hospodárnosti řízení a umožňuje odstranit nedostatek věcné legitimace, bez toho, že by soud musel 

zastavit řízení a zahájit nové řízení s jinými účastníky řízení. Je však možné, že právě z důvody 

respektování zásady hospodárnosti soud nepřipustí provedení záměny účastníků  

 

Ustanovení § 92 odst. 2 OSŘ umožňuje soudu připustit na návrh žalobce a se souhlasem 

žalovaného, aby žalobce nebo žalovaný z řízení vystoupili a aby na jejich místo nastoupila třetí 

osoba. Je zřejmé, že k záměně účastníků je třeba splnění tří podmínek: návrh žalobce a souhlas 

žalovaného, přivolení soudu a souhlas třetí osoby, má-li zaujmout místo žalobce. Nesouhlas třetí 

osoby, která má zaujmout místo žalovaného, je bez právního významu. O záměně původního 

účastníka řízení rozhodne soud usnesením, proti kterému je přípustné odvolání. Původní účastník 

řízení přestává být účastníkem řízení právní mocí usnesení, kterým soud připustil záměnu.  

 

                                                 
29 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, 
    s.405 



 22 

Záměna účastníků spočívá v tom, že původní nelegitimovaný účastník z řízení v jeho průběhu 

vystoupí a je zaměněn jiným (třetí osobou). Nový žalobce ani nový žalovaný není vázán úkony svého 

předchůdce a celé řízení se počíná znova. 30  

 

K problematice záměny účastníků a rozhodování o návrhu na záměnu účastníků při  nedostatku 

pasivní věcné legitimace na straně žalované bylo Nejvyšším soudem judikováno takto:  

Úvaha, zda tomu, kdo má do řízení vstoupit na místo dosavadního žalovaného, svědčí pasivní věcná 

legitimace, se promítá až do výsledku sporu a v rámci rozhodování podle § 92 odst. 2 OSŘ nemá 

místo; ani zjevně důvodná námitka, poukazující na nedostatek pasivní věcné legitimace nového 

žalovaného, nebrání – jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky – tomu, aby bylo návrhu na 

záměnu účastníků na žalované straně vyhověno.31 

Nejvyšším soudem bylo opakovaně zdůrazněno, že je nepřípustné obcházet institut záměny 

účastníka tím, že žalobce navrhne přistoupení dalšího žalovaného do řízení a posléze vezme zpět 

žalobu proti původnímu žalovanému. 32 

 

Podle ustanovení § 92 odst. 3 OSŘ se ustanovení § 92 odst. 1 a 2 OSŘ neužijí v případech 

uvedených v § 107a OSŘ.  

 

1.1.6.4 Vedlejší intervence 
 

Ustanovení § 93 OSŘ obsahuje právní úpravu vedlejšího účastenství (tzv. vedlejší intervence). 

Vedlejší intervence je přípustná pouze ve sporném řízení, výjimku představují řízení o rozvod, 

neplatnost manželství, nebo určení, zda tu manželství je či není.  

Vedlejší účastník vystupuje v řízení vedle hlavního účastníka řízení s cílem pomoci hlavnímu 

účastníkovi. Předpokladem přípustnosti vedlejšího účastenství je právní zájem vedlejšího účastníka 

na vítězství účastníka řízení, k němuž přistoupil. 

O právní zájem jde zpravidla tehdy, jestliže rozhodnutím ve věci bude (ve svých důsledcích) dotčeno 

právní postavení vedlejšího účastníka (jeho práva a povinnosti vyplývající z hmotného práva). 33 

 

Nezbytným předpokladem je souhlas účastníka, aby se třetí osoba účastnila soudního řízení na jeho 

straně jako vedlejší účastník. Vedlejší účastenství nemůže vzniknout proti vůli účastníka, jenž má 

                                                 
30 Winterová, A., Civilní právo procesní. 5. vydání. Linde Praha, a.s., 2008, s. 159 
31 Usnesení Nejvyššího soud ze dne 26. 2. 2004, sp. zn. 20 Cdo 107/2003 
32 Např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.6.2004, sp.zn. 33 Odo 539/2004  
33 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, 
    s.410 
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být vedlejším účastníkem podporován. Třetí osoba může do řízení vstoupit z vlastní iniciativy nebo 

na základě výzvy učiněné některým z účastníků řízení prostřednictvím soudu. 

 

Vstupuje-li třetí osoba do řízení na základě vlastní iniciativy, vedlejším účastníkem řízení se stává 

okamžikem ústního sdělení svého souhlasu soudu nebo okamžikem, kdy je soudu doručeno 

písemné oznámení o skutečnosti, že vstupuje do řízení na straně žalobce nebo žalovaného. 

Navrhuje-li některý z účastníků, aby určitá osoba přistoupila ke straně žalující nebo žalované, činí 

tak prostřednictvím soudu, který dotčenou osobu vyzve k vyjádření, zda v řízení bude vystupovat 

jako vedlejší účastník. Vedlejším účastníkem se tato osoba stává v okamžiku, kdy soudu ústně sdělí 

svůj souhlas nebo okamžikem doručení písemného oznámení.  

Otázku přípustnosti vedlejšího účastenství soud zkoumá jen na podkladě námitky  nepřípustnosti 

vstupu vedlejšího účastníka vznesené některým z účastníků nebo vedlejších účastníků.  

 

V případě, že třetí osoba přistoupí jako vedlejší účastník k nerozlučnému společníkovi, platí, že 

přistoupila i k ostatním účastníkům.  

Vedlejšímu účastníku náleží shodná práva a povinnosti jako účastníku řízení, ovšem mimo 

dispoziční úkony, které příslušní pouze účastníku řízení.  

 

 

1.1.7 Zahájení sporného řízení  

 

Sporné řízení je řízením zahajovaným na návrh, který je nazýván žalobou. Řízení je zahájeno dnem, 

kdy soudu došla žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo dnem, kdy došlo k sepsání ústní žaloby do 

protokolu nebo dnem, kdy soudu došlo podání učiněné v elektronické podobě, telegraficky nebo 

telefaxem, za podmínky, že bude včas doplněno ve smyslu § 42 odst. 3 OSŘ. Řízení je zahájeno  

i tehdy, jestliže ten, kdo podal žalobu nemá procesní subjektivitu a ani zákon mu nepřiznává 

oprávnění podat žalobu. Ani nedostatek věcné legitimace nebrání zahájení řízení.   

 

K zahájení řízení v konkrétním sporu a pro jeho rozhodnutí je třeba určitého podnětu jímž jeden 

z účastníků, mezi kterými je spor, požádá ve vlastním zájmu o ochranu svého subjektivního práva, 

popř. ve spojitosti se svým oprávněným zájmem, jež se také stává předmětem této ochrany. Podnět 

účastníka je projevem jeho žalobního práva neboli práva na žalobu (ius ad litem). Žalobní právo je 

právo (nárok) na vyvolání soudní ochrany, je uskutečněním obecného petičního práva obracet se na 
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státní orgány s žádostmi, návrhy a stížnostmi (čl. 18 odst. 1 Listiny). Soud, který poskytuje (procesní 

ochranu), plní tak jednu z funkcí státu, která spočívá v ochraně práv (čl. 90 Ústavy). 34 

 

 

1.1.7.1 Žaloba a její náležitosti 
 

Žaloba představuje dispoziční procesní úkon žalobce, kterým žádá soud o ochranu svého tvrzeného 

ohroženého nebo porušeného subjektivního práva či oprávněného zájmu. Smyslem podání žaloby je 

přezkoumání uplatněného nároku a rozhodnutí o jeho důvodnosti. Povinností soudu je poskytnout 

ochranu tomu, kdo se jí domáhá, za podmínky, že tato ochrana náleží do soudní pravomoci. Opačný 

přístup by bylo nutné považovat za nepřípustné odpírání spravedlnosti.  

  

K podání žaloby, kterou je zahajováno řízení, je procesně legitimován každý mimo soud. 

Žaloba, aby byla kvalifikovaným podnětem pro zahájení řízení, musí obsahovat obecné náležitosti  

a zvláštní náležitosti. Obecnými náležitostmi je třeba ve smyslu § 42 odst. 4 OSŘ rozumět tyto 

náležitosti: označení soudu, kterému je žaloba adresována, označení osoby, která ji podává, dále 

označení věci, které se žaloba týká, podpis a datování.  

 

Ustanovení § 79 odst. 1 OSŘ stanoví tyto zvláštní náležitosti : 

a. jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby, 

označení státu a příslušné organizační složky, která za stát před soudem vystupuje) a jejich 

zástupců,  

b. vylíčení rozhodujících skutečností 

c. označení důkazů, kterých se žalobce dovolává, 

d. označení toho, čeho se žalobce domáhá – tzv.žalobní petit.  

Ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů musí návrh dále obsahovat identifikační číslo 

právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, případně další údaje 

nezbytné k identifikaci účastníků řízení.  

 

 

 

 

                                                 
34 Stavinohová, J., Hlavsa, P.: Civilní proces a organizace soudnictví, Masarykova univerzita a nakladatelství  Doplněk,  

    2003, s. 261  
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Právní účinky zahájení řízení  

 

Zahájení řízení má za následek vznik hmotněprávních i procesněprávních účinků.  

Procesněprávní účinky jsou tyto :  

� vznik překážky zahájeného řízení (tzv. litispendence - § 83 OSŘ) 

� vznik překážky perpetuatio fori (§ 11 odst. 1 OSŘ) 

� vyčerpání práva žalobce volit mezi více příslušnými soudy a dovolávat se tzv. 

prorogační dohody (§ 11 odst. 2, § 87, § 89a OSŘ) 

� vznik povinnosti soudu provést řízení a postupovat v něm i bez dalších návrhů účastníků 

(§ 100 odst. 1 OSŘ) 

 

Hmotněprávní účinky jsou tyto: 

� stavení běhu promlčecích a prekluzivních lhůt 

 

Průběh řízení v prvním stupni 

 

Jakmile bylo řízení zahájeno, postupuje v něm soud i bez dalších návrhů tak, aby byla věc co 

nejrychleji projednána a rozhodnuta. Usiluje o to, aby spor byl vyřešen smírně (§ 100 odst. 1 OSŘ). 

Toto ustanovení je vyjádřením tří zásad , a to zásady oficiality zdůrazňující povinnost soudu 

pokračovat v zahájeném řízení z úřední povinnosti. Ustanovení § 101 odst. 2 OSŘ dále uvádí, že 

nestanoví-li zákon jinak, pokračuje soud v řízení, i přesto, že jsou účastníci nečinní. Dále zásady 

hospodárnosti řízení, která je vyjádřením požadavku rychlého projednání a rozhodnutí věci samé.  

Zásada jednotnosti řízení znamená, že soudní řízení představuje jeden celek a zákonem není striktně 

stanoveno pořadí pro provedení jednotlivých úkonů, nýbrž je stanoveno jen rámcově a soud je 

určuje v průběhu soudního řízení.  

 

Koncentrační zásada se uplatňuje v řízeních vyjmenovaných v ustanovení § 118b odst. 1 OSŘ  

a dále v těch případech, kdy o koncentraci řízení rozhodne soud na základě ustanovení § 118c OSŘ 

a též v řízení ve věcech směnečných nebo šekových podle § 175 odst.1 OSŘ v případě uplatňování 

námitek proti směnečnému nebo šekovému platebnímu rozkazu.  

 

Zásada oficiality se uplatní v těch fázích civilního procesu, které nejsou závislé na procesních 

úkonech účastníků. Tam, kde je další postup soudu podmíněn úkonem účastníka, se projevuje 
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zásada dispoziční, která vyjadřuje právo účastníka svými procesními úkony disponovat předmětem 

řízení (změna návrhu, zpětvzetí návrhu, uzavření smíru, přerušení řízení, uznání nároku apod.35 

 

1.1.7.2 Příprava jednání       
        

Zákon vychází ze zásady, že vlastní příprava jednání, při kterém bude probíhat dokazování, může 

mít svůj smysl jen tehdy, jsou-li splněny podmínky řízení, neboť bez jejich existence nelze 

rozhodnout ve věci samé. 36 

 

Příprava jednání počíná zkoumáním, zda jsou splněny podmínky řízení a zda došlo k odstranění 

případných vad v žalobě (návrhu na zahájení řízení). Soud posuzuje žalobu (návrh na zahájení 

řízení) nejen z hlediska obecných náležitostí každého podání podle § 42 odst. 4 OSŘ, ale  

i z hlediska náležitostí stanovených v § 79 odst. 1 OSŘ. Vadnost žaloby může spočívat v nedostatku 

některé ze zákonem stanovených náležitostí, v její neurčitosti nebo nesrozumitelnosti. Odstranit je 

nutné všechny vady žaloby, které jsou překážkou vydání meritorního rozhodnutí. Vady žaloby 

(návrhu na zahájení řízení) jsou odstraňovány postupem podle § 43 OSŘ, který spočívá ve výzvě 

k opravě nebo doplnění stanovených náležitostí, v poučení účastníka, jak má být oprava nebo 

doplnění provedeno, ve stanovení lhůty a v poučení o tom, že  nebude-li žaloba  řádně a včas 

opravena nebo doplněna, dojde k jejímu odmítnutí. Nejsou-li vady žaloby (návrhu na zahájení 

řízení) přes výzvu předsedy senátu opraveny nebo doplněny, soud usnesením žalobu (návrh na 

zahájení řízení) odmítne. Odmítnutí žaloby (návrhu na zahájení řízení) má za následek skončení 

řízení (§ 114 odst. 2 OSŘ).  

 

Podmínky řízení jsou takové podmínky, bez jejichž splnění nemůže být soudem rozhodnuto ve věci 

samé. Podmínkami řízení jsou pravomoc soudu (§ 7, 8 OSŘ), příslušnost soudu věcná, místní  

a funkční (§ 9-12 OSŘ), způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 OSŘ), procesní způsobilost 

účastníka (§ 20-21b OSŘ), při nedostatku procesní způsobilosti řádné zastoupení účastníka (§ 22, 

23 OSŘ), plná moc zmocněnce (§ 28 OSŘ), neexistence překážky zahájeného řízení  

(tzv. litispendence- § 83 OSŘ), neexistence překážky rozsouzené věci ( tzv. rei iudicatae-§ 159 odst. 

5 OSŘ). Nebudou-li všechny podmínky řízení splněny nebo odstraněn nedostatek některé z nich, 

bude soud nucen zastavit řízení.  

 

                                                 
35 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, 
    s.437 
36 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, 
    s.516  
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Nedostatek některé z podmínek řízení může být odstranitelný nebo neodstranitelný. Jedná-li se  

o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, provede soud k jeho odstranění vhodná opatření 

se součinností účastníků. Nepodaří-li se odstranit nedostatek podmínky řízení, nezbývá než, aby 

soud, aniž by rozhodl ve věci samé, zastavil řízení (§ 104 odst. 2 OSŘ). Soud řízení zastaví také 

tehdy, jde-li o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení.    

 

Smysl přípravy jednání vyjadřuje ustanovení § 114a OSŘ a to tak, aby bylo možno věc rozhodnout 

zpravidla při jediném jednání. Ustanovení § 114a odst. 2, § 114b a § 114c OSŘ. uvádí prostředky  

a způsoby, prostřednictvím kterých lze naznačeného cíle dosáhnout.   

Příprava jednání vyžaduje provedení všech úkonů soudu, účastníků řízení a dalších osob 

zúčastněných na řízení nezbytných k tomu, aby mohlo být soudem rozhodnuto ve věci samé bez 

nařízení jednání v těch situacích, kdy je to občanským soudním řádem dovoleno nebo aby mohlo 

být nařízeno jednání k projednání a rozhodnutí ve věci samé.   

 

Jednání soudu musí být připraveno takovým způsobem, aby při jednání bylo možné věc projednat. 

V ustanovení § 114a odst. 1 OSŘ je stanovena zásada, aby rozhodnutí soudu bylo učiněno při 

jediném jednání. Požadavek, aby bylo zpravidla rozhodnuto při jediném jednání není 

nepřekročitelný, neboť v určitých případech nebude možné učinit rozhodnutí při jediném jednání  

a vyvstane potřena odročit jednání.  

 

Se zřetelem k tomu je smyslem přípravy jednání ve sporném řízení určit okruh těch skutkových 

okolností, které jsou právně významné a mezi účastníky sporné, a které budou předmětem 

důkazního řízení, a vyloučit naopak ty, které zůstanou ve smyslu § 120 odst. 4 jako nesporné 

stranou dokazování.37  

 

Okruh sporných skutečností mezi účastníky není možné provést bez součinnosti žalovaného. 

S výjimkou jednoduchých věcí, ve kterých bude dostačující zjištění stanoviska žalovaného, 

popřípadě ostatních účastníků řízení při jednání, je povinností soudu zjistit stanovisko žalovaného 

(popřípadě ostatních účastníků) v rámci přípravy jednání. Soud tak může učinit výzvou  

dle § 114a odst. 2 písm. a) OSŘ nebo uložením povinnosti žalovanému  vyjádřit se ve věci podle  

§ 114b OSŘ, případně využitím jiného soudního roku podle § 114c OSŘ.   

 

                                                 
37 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, 
    s.519 
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V některých sporných záležitostech, zejména s ohledem na jejich povahu nebo okolnosti případu, 

umožňuje ustanovení § 114b OSŘ namísto výzvy soudu žalovanému podle § 114a odst. 2 písm. a) 

OSŘ nebo nebylo-li takové výzvě vyhověno, usnesením uložit žalovanému, aby se věci písemně 

vyjádřil ve lhůtě, kterou soud stanoví, a to uznáním nároku uplatněného žalobou, nebo aby vyjádřil 

rozhodující skutečnosti, na kterých zakládá svoji obranu a připojil listinné důkazy nebo označil 

důkazy pro prokázání svých tvrzení.  

 

Nesplní-li žalovaný ve stanovené lhůtě povinnosti uložené usnesením podle §114b OSŘ, má se za 

to, že uznává nárok, který je proti němu uplatňován v žalobě. Zákonná fikce uznání nároku, který 

byl uplatněn žalobou, může nastat jen tehdy, jestliže soud poskytl poučení o takové následku 

v usnesení podle § 114b OSŘ, které bylo žalovanému doručeno do vlastních rukou. Na základě této 

zákonné fikce uznání nároku rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. V případě, že 

žalovaný uzná celý nárok žalobce, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání  

(§ 153a odst. 1 OSŘ). Uzná-li žalovaný jen základ nároku, rozhodne soud mezitimním rozsudkem 

pro uznání a dále pokračuje v řízení a rozhoduje o sporné výši plnění. Uzná-li žalovaný nárok jen 

zčásti, je na žalobci, aby vyjádřil své stanovisko k jeho vydání, neboť je možné, že v určitých 

případech nebude mít žalobce zájem na vydání částečného rozsudku pro uznání, proto je jeho 

vydání podmíněno návrhem žalobce.    

 

Ustanovení § 114c OSŘ umožňuje soudu svolat soudní rok za účelem zjištění stanoviska 

žalovaného a provedení některých dalších úkonů. Jeho cílem je poskytnout účastníkům řízení 

nezbytná poučení, vyzvat je ke splnění jejich procesních povinností, zejména k povinnosti tvrzení  

a důkazní a pokusit se o smírné vyřešení sporu.  

 

Je nutné zdůraznit, že k rychlému a efektivnímu průběhu řízení jsou povinni přispět všichni 

účastníci řízení. Povinnost tvrdit všechny pro rozhodnutí významné skutečnosti je uložena  

dle § 101 odst. 1 písm.a) OSŘ všem účastníkům řízení. Neobsahuje-li žaloba všechna pro 

rozhodnutí věci významná tvrzení, je povinností žalobce uvést je v průběhu řízení. Žalovaný je 

povinen sdělit soudu své  stanovisko ve věci a uvést skutečnosti, na kterých zakládá svoji obranu.   
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Jednání    

 

Listina základních práv a svobod v článku 38 odst. 2 zaručuje každému, aby jeho věc byla 

projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem 

prováděným důkazům.  

Předseda senátu (samosoudce) nařídí pro projednání věci samé jednání, nestanoví-li zákon jinak, 

a současně k němu předvolá účastníky a všechny další osoby, jejichž přítomnost je nutná, zejména 

vedlejší účastníky, svědky a znalce, tlumočníky. Občanský soudní řád tak vychází ze zásady 

ústnosti, kterou opouští jen výjimečně, např. v řízení rozkazním,  při postupu dle § 115a OSŘ nebo 

dle § 153a odst. 4 OSŘ.  

Soudní jednání je zásadně veřejné. Výjimku představují jednání prováděná notáři jako soudními 

komisaři v řízení o dědictví. Výjimkou je i vyloučení veřejnosti pro část nebo celé jednání na 

základě rozhodnutí soudu za podmínek stanovených v § 116 odst. 2 OSŘ. Jednání řídí předseda 

senátu (samosoudce) takovým způsobem, aby probíhalo důstojným a nerušeným způsobem.  

  

Výjimku z pravidla, že k projednání věci nařídí soud jednání, představuje ustanovení § 115a OSŘ, 

které umožňuje projednat věc bez nařízení jednání ve sporném řízení, jestliže věc je možné 

rozhodnout jen na podkladě listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednávané věci 

výslovně vzdali nebo souhlasí s tím, aby věc byla rozhodnuta bez nařízení jednání. Aniž soud nařídí 

jednání, rozhodne jen v tom případě, má-li za to, že byl na základě předložených listin řádně zjištěn 

skutkový stav, případně, že vzal za zjištěná skutková tvrzení  shodná tvrzení účastníků podle § 120 

odst. 4 OSŘ  

 

V této souvislosti bylo Nejvyšším soudem judikováno, že k projednání věci samé není třeba ve 

smyslu § 115a OSŘ nařídit u soudu prvního stupně jednání, jen jestliže účastníci řízení 

prostřednictvím jimi předložených listinných důkazů a svých shodných tvrzení unesli břemena 

tvrzení a důkazní a jestliže podkladem pro rozhodnutí soudu ve věci samé byl těmito důkazy, 

popřípadě shodnými tvrzeními účastníků, zjištěný skutkový stav věci.38 

 

Průběh jednání 

 

Občanský soudní řád poskytuje účastníkům řízení nejméně lhůtu deseti dnů pro přípravu na jednání. 

V řízeních koncentrovaných na základě zákona činí lhůta k doručení předvolání nejméně třicet dnů 

před dnem konání jednání (§ 115 odst. 2 OSŘ). Souhlasí-li tyto osoby s tím, aby i přes tento 

                                                 
38 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.4.2006, sp.zn. 1696/2005 
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nedostatek byla věc projednána, není nutné odročovat jednání a soud může přikročit k zahájení 

jednání.  

V případě, že se k jednání nedostaví  některý účastník (jeho  zástupce nebo zmocněnec), je možné 

ve věci jednat jen tehdy, jestliže mu bylo řádným a včasným způsobem doručeno předvolání 

k jednání. Nedostavil-li se k jednání řádně a včas předvolaný účastník, musí soud zjistit, zda 

nepožádal o odročení jednání. Účastník řízení nemusí využít svého práva účasti při jednání.  

Chce-li účastník řízení využít tohoto procesního práva, ale v účasti mu brání závažné okolnosti, 

může požádat soud o odročení jednání.  

 

Omluva účastníka je procesním úkonem, kterým účastník podává zprávu soudu, že se nedostaví 

k jednání nebo jinému úkonu soudu, k němuž byl předvolán a uvádí důvody, které mu v tom brání. 

Účastník řízení (jeho zástupce nebo zmocněnec) musí učinit výslovný návrh na odročení jednání. 

Návrh musí být učiněn včas a nezbytné je jej řádným způsobem odůvodnit. Důvody pro odročení 

musí mít povahu důležitých důvodů a nutné je jejich doložení.  

Důležitý důvod, pro který se účastník nemůže zúčastnit jednání a žádá o jeho odročení, se musí 

 s ohledem na povahu překážky, která mu v tom brání, vyznačovat nepředvídatelností, závažností, 

rozsahem nebo z jiných důvodů aspektem ospravedlnitelnosti. Jde nejen o události mající objektivní 

povahu, ale i okolnosti účastníkem způsobené, či jinak zaviněné, jestliže je lze v dané situaci 

považovat za důležité (odůvodňující odročení jednání).39  

Shledá-li soud tento důvod závažným a ospravedlňující neúčast při jednání, rozhodne o odročení 

jednání, jen pokud bylo o odročení včas požádáno.   

 

JUDr. Jiří Spáčil se ve svém odborném článku nazvaném „Odročení soudního jednání a omluva 

účastníka nebo jeho právního zástupce“ podrobně zaobírá touto problematikou. Mimo jiné uvádí, že 

účastníci (jejich právní zástupci) nejčastěji žádají o odročení jednání z důvodu onemocnění 

některého z nich. Konstatuje, že soudní praxe vyžaduje v případě, že účastník nezastoupený svým 

zástupcem žádá o odročení jednání z důvodu svého onemocnění, musí své onemocnění doložit 

předložením lékařské zprávy; pouhá informaci o onemocnění není soudy pokládána za řádnou 

omluvu a soud v takovém případě zpravidla žádosti o odročení jednání nevyhoví.  

 

V případě, že se  k jednání nedostaví zástupce účastníka řízení, který včas požádal o odročení 

jednání, ale k jednání se dostavil účastník řízení, uvádí shodně s názorem autorů  Komentáře 

k občanskému soudnímu řádu, že ve věci může být jednáno jen za podmínky, že účastník řízení 

s projednáním věci výslovně vyjádří svůj souhlas.  

                                                 
39 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.6.2001, sp. zn. 21 Cdo 2006/2000 
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Zástupce (zmocněnec) účastníka totiž činí za řízení procesní úkony jménem účastníka a je 

v dispozici samotného účastníka řízení, který má procesní způsobilost, aby provedl jiné procesní 

úkony, a to i takové, které dříve učiněným procesním úkonům jeho zástupce (zmocněnce) odporují. 

Nastane-li taková situace, vychází soud z toho procesního úkonů, který byl učiněn později. 40  

 

Dále se věnuje v praxi velmi časté problematice, kterou představuje kolize dvou soudních jednání, 

v nichž účastníky zastupuje stejný právní zástupce. Uvádí, že omluva právního zástupce spojená 

s žádostí o odročení jednání musí být konkrétní a musí splňovat určité obsahové náležitosti, neboť 

v opačném případ může být věc projednána bez přítomnosti právního zástupce, bez toho, že by 

došlo k porušení práva účastnit se jednání.  

Omlouvá-li účastník (jeho zmocněnec) svou neúčast u jednání časovou kolizí s jiným soudním 

sporem, může být taková omluva ve smyslu §153b odst. 1 o.s.ř. důvodná jen tehdy, jestliže soudu 

oznámí také konkrétní údaje o tom, proč se nemůže jednání zúčastnit, zejména jaké jiné jednání mu 

brání v účasti (v jaké věci a u jakého soudu), kdy se o něm dozvěděl (že k němu byl předvolán dříve 

než k jednání, z něhož se omlouvá) a že časovou kolizi více jednání nebylo možné vyřešit jinak. 41 

 

Nedostaví-li se řádně předvolaný účastník k jednání a nepožádal-li včas na základě důležitého 

důvodu o odročení jednání, může soud věc projednat a rozhodnout v nepřítomnosti tohoto 

účastníka; vychází při tom z obsahu spisu a provedených důkazů (§ 101 odst. 3 OSŘ). Účastník 

řízení se tím ale zbavuje možnosti vyjadřovat se k jeho průběhu, účastnit se dokazování, činit 

návrhy apod. V takovém případě je nutné posoudit, zda nejsou splněny podmínky pro to, aby bylo 

rozhodnuto ve věci samé rozsudkem pro zmeškání podle § 153b OSŘ.  

 

Nejsou-li splněny podmínky pro rozhodnutí rozsudkem pro zmeškání, může soud při jednání, 

k němuž se nedostavil řádně předvolaný účastník, rozhodnout na základě důkazů, které byly 

provedeny při tomto jednání a na podkladě obsahu spisu.  

 

 

 

 

                                                 
40 Spáčil, J.: Odročení soudního jednání a omluva účastníka nebo jeho právního zástupce. Bulletin advokacie č. 3/2004, 

   s.4 
41 Spáčil, J.: Odročení soudního jednání a omluva účastníka nebo jeho právního zástupce. Bulletin advokacie  

    č. 3/2004, s.5 
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1.1.7.3 Přednesení žaloby, vyjádření žalovaného 
 

Po zahájení jednání je žalobce (navrhovatel) vyzván k tomu, aby přednesl svoji žalobu (návrh na 

zahájení řízení), případně, aby sdělil její obsah. Žalobce je oprávněn doplnit žalobu o další  

skutečnosti a důkazy.  

Žalovaný (ostatní účastníci řízení), kteří učinili písemné vyjádření ve věci, jsou vyzváni k tomu, aby 

je přednesli nebo sdělili jejich obsah. Žalovaný (ostatní účastníci řízení), kteří neposkytli svá 

písemná vyjádření, budou vyzváni k tomu, aby tak učinili. Vyjádřením žalovaného je sledováno 

zjištění stanoviska žalovaného ke skutkové stránce věci.  

Je-li vzhledem k učiněným přednesům potřebné doplnit tvrzení a návrhy k jejich prokázání, učiní 

soud výzvu k jejich doplnění. Podání nepřítomných účastníků budou též přečtena nebo sdělen jejich 

obsah.  

Dále soud posoudí, zda účastníci splnili povinnost tvrzení a povinnost důkazní. Shledá-li soud, že 

účastníci nevylíčili všechny rozhodné skutečnosti nebo že je uvedli neúplně nebo neuvedli důkazy 

nezbytné pro jejich prokázání, učiní výzvu k jejich splnění a poučí je, jaká tvrzení, resp. důkazy 

mají doplnit a o následcích nevyhovění této výzvě (§ 118a odst. 1, 3 OSŘ).  

Po provedení těchto úkonů sdělí předseda soudu (samosoudce) výsledky přípravy jednání a uvede, 

která právně významná skutková tvrzení účastníků  považuje za shodná a mezi účastníky nesporná, 

a která právně významná skutková tvrzení zůstala mezi účastníky sporná a stanou z tohoto důvodu 

předmětem dokazování. 

Stanovení těch právně významných skutečností, jež zůstaly mezi účastníky sporné, předpokládá 

součinnost soudu a účastníků. Zákon zde stojí na zásadě předvídatelnosti postupu soudu  

a rozhodnutí soudu, kterou zdůrazňuje zejména v souvislosti s poučovací povinností soudu podle  

§ 118a. 42 

 

Dále soud sdělí, které z účastníky (jejich zástupci nebo zmocněnci) navržených důkazů provede, 

případně, které další důkazy provede, aniž by byly navrhovány.  

 

Další průběh jednání je určován předsedou senátu (samosoudcem) s ohledem na povahu a okolnosti  

projednávané věci.  

Zákon zde bere v úvahu, že v občanském soudním řízení se projednávají a rozhodují věci svou 

povahou zcela odlišné, které vyžadují rozdílný přístup. Předsedovi senátu (samosoudci) se proto 

umožňuje, aby s přihlédnutím k okolnostem projednávaného případu určil, jaké úkony budou v této 

fázi jednání provedeny; musí přitom provést všechny úkony potřebné k tomu, aby ochrana práv byla 
                                                 
42 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, 
    s.544 
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rychlá a účinná a aby všechny rozhodující skutečnosti byly spolehlivě zjištěny. I zde se uplatní 

zásada předvídatelnosti postupu soudu, především v určení pořadí prováděných důkazů v rámci 

důkazního řízení. 43 

 

1.1.7.4 Koncentrace řízení 
 

Novela občanského soudního řádu, zák.č. 30/2000 Sb., přinesla s účinností od 1.1.2001 do civilního 

procesu některé prvky koncentrace sporného řízení. Novela sleduje odstranění nedostatků 

předcházející právní úpravy a jejím záměrem je zrychlit a zefektivnit projednávání a rozhodování 

věcí v režimu sporného řízení. Je zřejmé, že se jedná pouze o některé aspekty koncentrace řízení, 

které v žádném případě neznamenají opuštění principu jednotnosti a arbitrárního pořádku.  

 

Koncentrace řízení ze zákona 

 

Jednání ve sporném řízení předpokládá stanovit – a to zásadně již ve stadiu přípravy  

jednání – okruh těch skutečností, které zůstávají mezi účastníky spornými, a budou proto 

předmětem dokazování. K tomu, aby také žalovaný splnil svou povinnost tvrzení a povinnost 

důkazní má soud zejména institut výzvy k písemnému vyjádření ve věci (§ 114a odst. 2 písm.a) OSŘ) 

a usnesení podle § 114b odst. 1 OSŘ, a ty využívá v závislosti na povaze věci a okolnostech 

případu.44 

 

Procesní právo umožňuje stanovit okruh sporných skutečností mezi účastníky v určitých 

záležitostech i stanovením pevného časového okamžiku, ke kterému jsou účastníci povinni uvést 

rozhodné skutečnosti ve věci samé a označit důkazy k jejich prokázání.  

 

V zájmu rychlého a soustředěného rozhodnutí ve věci samé ustanovení § 118b odst. 1 OSŘ stanoví, 

ve kterých věcech mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy 

k jejich prokázání nejdéle do skončení prvního jednání, které bylo v těchto věcech konáno, neboť 

k později uváděným skutečnostem a důkazům nebude až na zákonem stanovené výjimky přihlíženo.  

Zákonná koncentrace řízení podle § 118b odst. 1 OSŘ nastává k okamžiku skončení prvního 

jednání, které bylo ve věci konáno. Zákonná koncentrace skutkových tvrzení a důkazní návrhů 

v řízeních uvedených v § 118b odst 1 OSŘ stanoví současně dvě výjimky, které způsobují, že 

                                                 
43 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, 
    s.545 
44 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, 
    s.553 
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skutková tvrzení a důkazní návrhy mohou být uplatněny do doby vyhlášení rozhodnutí soudu 

v prvním stupni. První výjimka zahrnuje ty skutečnosti nebo důkazy, kterými má být zpochybněna 

věrohodnost již provedených důkazních prostředků.  

Nelze tedy již dalšími návrhy skutkový děj rozšiřovat, lze však reagovat na již provedené důkazní 

prostředky dalšími vlastními návrhy. Hranice toho, kdy jde o nová tvrzení či důkazy, a kdy jde o tuto 

zákonnou výjimku, nebude vždy zcela ostrá. Aby byl zachován smysl nově stanovené zákonné 

koncentrace,a také proto, že jde o výjimku, budou soudy jistě směřovat k více restriktivnímu 

výkladu. 45  

 

Druhou výjimku představují ty skutečnosti a důkazy, které nastaly (vznikly) po prvním jednání 

nebo ty, jež účastník nemohl bez své viny uvést včas.  

Zde rozpoznáváme zřetelně důvody obnovy řízení, a dokonce, v nové koncepci, i důvody odvolací (§ 

205), resp. výjimku ze zákazu novot v odvolacím řízení (§205a). Jednoduše řečeno, účastníku nelze 

bránit v první instanci v pozdním uvedení takových skutečností a důkazů, které jsou později 

respektovány a připuštěny v opravném řízení. 46 

 

Řízení, kterých se zákonná koncentrace dle ustanovení § 118b odst. 1 OSŘ dotýká, stanoví 

občanský soudní řád taxativním způsobem. Tato řízení zároveň rozděluje do dvou skupin. První 

skupinu představují řízení ve věcech ochrany osobnosti podle občanského zákoníku, ve věcech 

ochrany proti uveřejňování informací, které jsou zneužitím svobody projevu, slova a tisku, 

popřípadě ochrany práv třetích osob podle právních předpisů o hromadných informačních 

prostředcích a ve sporech vyvolaných konkursem a vyrovnáním. V těchto řízeních musí účastníci 

řízení dostát své povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní ohledně skutečností týkajících se nejen 

základu uplatněného nároku, ale i k jeho výši.  

 

Druhou skupinu představují řízení koncentrovaná ke skončení prvního jednání, které se v nich 

konalo, pouze ve vztahu k základu uplatněného nároku. Zákonná koncentrace skutkových tvrzení 

a důkazních návrhů se nevztahuje na výši nároku. Z tohoto důvodu je možné v těchto řízeních 

uvádět skutečnosti a důkazy o výši nároku do doby vyhlášení rozsudku v prvním stupni. Jsou jimi 

řízení ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním, spory 

z porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství a další spory, jestliže tak stanoví zákon.  

 

                                                 
45 Winterová, A.: Koncentrace civilního soudního řízení. Bulletin advokacie č. 4/2001, s.14 
46 Winterová, A.: Koncentrace civilního soudního řízení. Bulletin advokacie č. 4/2001, s.14 
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Podle důvodové zprávy k novele (zák.č. 30/2000 Sb.) se neúplná apelace (a tedy koncentrace 

skutkových tvrzení a důkazních návrhů na první stupeň řízení) netýká – vedle věcí uvedených v § 

120 odst. 2), ani 

- odvolání proti usnesení, jimiž se nerozhoduje ve věci samé 

- odvolání proti výrokům platebních rozkazů o náhradě nákladů řízení  

- odvolání ve věcech výkonu rozhodnutí . 47 

 

Občanský soudní řád v ustanovení § 118b odst. 2 zdůrazňuje poučovací povinnost soudu poučit 

účastníky řízení v předvolání k prvnímu jednání o koncentraci řízení a o následcích nesplnění 

povinností z ní vyplývajících.  

 

Zákonná koncentrace řízení způsobuje, že soud nemůže přihlížet ke skutečnostem a důkazům, které 

budou uvedeny v rozporu s dikcí zákona.  

V této souvislosti je, domnívám se, vhodné uvést tento judikát Nejvyššího soudu :  

Zásada koncentrace se projevuje v tom, že ke skutečnostem a důkazům, které v rozporu se zákonem 

účastník uplatní později, nelze přihlížet. Jde o zákonný zákaz adresovaný soudu, nikoliv o prostor  

k uvážení soudu. Při dokazování soud přesto není odkázán jen na návrh účastníka na provedení 

důkazu. Ve sporném řízení soud může provést i jiné než účastníky navržené důkazy, jestliže během 

řízení vyšla najevo potřeba provedení těchto důkazů; nemůže však do sporu vnášet skutečnosti, pro 

které není podklad v obsahu spisu ani v průběhu dosavadního jednání.48 

 

 

V ostatních řízeních, těch, která nejsou kryta povinností podle § 118b, je stanovena zákonná 

koncentrace v méně přísné podobě. Skutečnosti je možno uvádět a důkazy navrhovat pouze v první 

instanci, a to do vyhlášení rozhodnutí soudem první instance. To vyplývá z ustanovení § 119a a 

zejména § 205a, který přináší zásadní zákaz uvádění nových skutečností a důkazů v odvolacím 

řízení (až na výjimky tam uvedené). Jde, po 50 letech, o návrat k tzv. neúplné apelaci. 49 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Winterová, A.: Koncentrace civilního soudního řízení. Bulletin advokacie č. 4/2001, s.17 
48 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19.4.2006, sp.zn. 30 Cdo 350/2006 
49 Winterová, A.: Koncentrace civilního soudního řízení. Bulletin advokacie č. 4/2001, s.16 
 



 36 

Koncentrace řízení rozhodnutím soudu (koncentrace soudcovská) 

 

Vedle zákonné koncentrace řízení, může ve sporném řízení (mimo věcí uvedených v § 120 odst. 2 

OSŘ) dojít i ke koncentraci řízení na podkladě rozhodnutí soudu. V tomto případě se jedná o tzv. 

koncentraci vhodnou, neboť soud je oprávněn, jeví-li se takový postup účelným pro průběh řízení, 

nařídit usnesením koncentraci řízení na návrh jiného účastníka řízení, dochází-li v projednávané 

věci k průtahům proto, že účastník řízení je nečinný nebo, ač vyzván soudem, nevylíčil všechny 

rozhodné skutečnosti nebo neoznačil potřebné důkazy k jejich prokázání. V usnesení současně 

stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než patnáct dnů od doručení usnesení, ve které bude možné 

uvádět rozhodné skutečnosti o věci samé a nabízet důkazy k jejich prokázání. Usnesení musí 

obsahovat poučení, že k později uvedeným skutečnostem a důkazům nebude přihlíženo (§ 118c 

odst. 1 OSŘ).  

 

Zvlášť důležitá je okolnost, že toto ustanovení novely váže uvedený postup soudu na návrh jiného 

účastníka. Uložení prekluzivní lhůty soudem je tedy podmíněno dispozitivním úkonem účastníka, což 

je legislativní formulace mírnější a lépe odpovídající povaze civilního procesu než úprav, s nimiž se 

setkáváme v jiných zemích. 50  

 

Soudcovská koncentrace se nevztahuje na skutečnosti a důkazy, kterými má být zpochybněna 

věrohodnost již provedených důkazních prostředků nebo jestliže byl účastník vyzván k doplnění 

rozhodných skutečností podle § 118a odst. 2 OSŘ a na skutečností či důkazy, které vznikly po 

uplynutí stanovené lhůty nebo jež účastník nemohl bez své viny uvést včas (§ 118c odst. 2 OSŘ).  

 

Protože průtahy v projednávané věci mají za následek, že ochrana práv v občanském soudním 

řízení nemůže být rychlá a účinná, koncentrace z rozhodnutí soudu je nástrojem k tomu, aby bylo 

možné se bránit nečinnosti účastníka, jeho liknavému postoji k plnění povinnosti tvrzení a důkazní 

povinnosti, popřípadě obstrukcím, sledujícím jen průtahy v řízení. Koncentrace řízení představuje 

účelné opatření zejména tehdy, povede-li k tomu, že účastník na jejím podkladě konečně splní svou 

povinnost tvrzení a povinnost důkazní, nebo alespoň k tomu, že bude možné přijmout pro něj 

nepříznivé následky v podobě neunesení břemene tvrzení nebo důkazního břemene. 51 

 

                                                 
50 Macur, J.: Koncentrace řízení a procesní prekluzivní lhůty podle novely občanského soudního řádu č. 30/2000 Sb.  

    Bulletin advokacie č. 1/2001, s. 12  
51 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, 
    s.557 
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Učiní-li soud rozhodnutí o koncentraci řízení podle § 118c odst. 1 OSŘ, pak toto rozhodnutí je 

závazné pro všechny účastníky řízení.  

 

1.1.8 Dokazování 

 

Dokazování představuje tu část soudního řízení, která směřuje ke zjišťování skutkového stavu, tedy 

skutečností, na základě nichž soud učiní autoritativní rozhodnutí. Zvláště na jeho průběhu závisí, 

jaké bude rozhodnutí soudu. Dokazování je ve sporném řízení zaměřeno k objasnění rozhodujících 

skutkových tvrzení účastníků, která jsou mezi nimi sporná.  

 

Procesní dokazování můžeme vymezit jako postup soudu (popř. výjimečně jiného orgánu, např. 

rozhodce v rozhodčím řízení) a účastníků, procesním právem zvlášť upravený, směřující k utvoření 

potřebných skutkových poznatků o rozhodných skutečnostech. Potřebné skutkové poznatky 

(skutková zjištění) získává soud a pouze soud rozhoduje o tom, kdy považuje určitou skutečnost za 

dostatečně prokázanou. Avšak součinnost účastníků při procesním  dokazování je nezbytná. Je 

nezbytná jednak v tom smyslu, že jak předmět dokazování, tak použité důkazní prostředky jsou 

převážně vymezovány (navrhovány) účastníky, nikoli soudem. Za druhé je nezbytná v tom smyslu, že 

v civilním procesu se nic neděje bez (alespoň) možné účasti účastníků, a ta jim musí být přirozeně 

umožněna i u procesního dokazování. 52 

 

Občanský soudní řád v ustanovení § 120 odst. 1 OSŘ za tím účelem ukládá účastníkům řízení dvě 

základní procesní povinnosti : povinnost tvrzení a povinnost důkazní. 

Povinnost tvrzení ukládá účastníkům řízení, aby uvedli a vylíčili před soudem všechny významné 

skutečnosti pro rozhodnutí ve věci. Ustanovení § 79 odst. 1 OSŘ ukládá žalobci, aby vylíčil 

rozhodující skutečnosti již v žalobě. Tím, že žalobce vylíčí rozhodující skutečnosti v žalobě, plní 

tak v  § 101 odst. 1 OSŘ pro všechny účastníky řízení obecně zakotvenou povinnost tvrzení. Této 

povinnosti může žalobce dostát i v průběhu řízení.  

Unesení břemene tvrzení znamená, že účastník řízení splnil povinnost tvrzení ve smyslu vylíčení 

všech rozhodujících skutečností.   

K prokázání svých tvrzení musí dostát své povinnosti důkazní, tedy předložit k tomu potřebné 

důkazy. Předložení důkazů je zvláště významné ve sporném řízení, neboť soud v něm zásadně 

vychází z důkazů navržených účastníky.  

 

                                                 
52 Winterová, A., Civilní právo procesní. 5. vydání. Linde Praha, a.s., 2008, s. 249 
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Povinnost důkazní je žalobci uložena taktéž v ustanovení § 79 odst. 1 OSŘ, neboť je jeho 

povinností označit v žalobě důkazy, jichž se dovolává. Ustanovení § 79 odst. 2 OSŘ dále ukládá, 

aby žalobce k žalobě připojil listinné důkazy, jichž se dovolává. Tím, že žalobce označí důkazy, 

plní obecně pro účastníky řízení zakotvenou důkazní povinnost (§ 101 odst. 1 písm. b) OSŘ,  

§ 120 odst. 1 OSŘ).  

Unesení důkazního břemene znamená, že účastník řízení prokázal pravdivost všech rozhodujících 

skutečností, na něž se vztahuje jeho povinnost tvrzení.  

 

Navrhování důkazů 

 

Navrhování důkazů je povinností účastníků řízení. V případě, že účastníci nenavrhnou potřebné 

důkazy, bude soud při rozhodování vycházet ze skutkového stavu, zjištěného na základě ostatních 

provedených důkazů. Provedení jiných než účastníky navržených důkazů je přípustné, ovšem jen 

tehdy, jestliže z výsledků dosud provedeného dokazování vyplývá nezbytnost zjištění dalších 

skutečností. Povinností soudu je pečovat o to, aby bylo zřejmé, k prokázání které skutkové 

okolnosti účastník důkaz navrhuje.  

 

O tom, které z navrhovaných důkazů budou provedeny, rozhodne soud. Při zjišťování skutkového 

stavu soud vychází z účastníky navržených a posléze provedených důkazů. Soud ale není ve 

sporném řízení omezen jen důkazními návrhy účastníků, které by byly nepřekročitelnými. 

Ustanovení § 120 odst. 3 OSŘ opravňuje soud k tomu, aby provedl i jiné než účastníky navržené 

důkazy v těch případech, kdy nezbytnost jejich provedení pro zjištění skutkového stavu se stala 

zřejmou až během řízení. Na druhou stranu se však jeho činnost v žádném směru nesmí přiblížit 

pátrání po důkazech.  

Jinak řečeno, soud svou vlastní aktivitou nemůže do sporu vnášet skutečnosti, pro které není 

podkladu v obsahu spisu a ve výsledcích dosavadního řízení. oprávnění soudu provést účastníky 

nenavržené se uplatní především v souvislosti s právním posouzením věci tam, kde soud bude na 

skutkový základ aplikovat právní předpis kogentní (donucující) povahy. 53 

 

Vymezení a smysl důkazního břemene ve sporném řízení podává Nejvyšší soud takto:   

Důkazním břemenem se rozumí procesní odpovědnost účastníka za výsledek řízení; jeho smyslem je 

umožnit soudu vydat rozhodnutí i v těch případech, kdy výsledky hodnocení důkazů neumožňují 

soudu přijmout ani závěr o pravdivosti této skutečnosti, ale ani závěr o tom, že by byla nepravdivá. 

                                                 
53 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006,  
    s. 570 
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V závislosti na hypotéze právní normy má každá ze stran sporného řízení zcela samostatnou 

povinnost tvrzení a důkazní povinnost a tedy z toho  vyplývající odlišné a zcela samostatné břemeno 

tvrzení a důkazní břemeno.54 

 

Předmět dokazování 

 

Předmětem dokazování je nutné učinit ty konkrétní skutečnosti, které jsou rozhodující z hlediska 

předmětu řízení. Ustanovení § 121 OSŘ stanoví skutečnosti, jež není třeba dokazovat. Jsou jimi 

skutečnosti obecně známé (tzv. notoriety), dále skutečnosti známé soudu z jeho činnosti a právní 

předpisy, které byly uveřejněny nebo oznámeny ve Sbírce zákonů České republiky. 

 

Předmětem dokazování nemusí být ani shodná tvrzení účastníků, ačkoli i tyto skutečnosti mohou 

být předmětem dokazování soudu. Ustanovení § 120 odst. 4 OSŘ totiž umožňuje, aby skutková 

zjištění soudu vycházela i ze shodných tvrzení účastníků, o nichž není mezi účastníky sporu. Jedná 

se o tzv. nesporná tvrzení účastníků. Tedy soud může omezit dokazování jen na ty skutečnosti, jež 

jsou mezi účastníky sporné. I přesto může soud učinit tyto skutečnosti předmětem dokazování, a to 

tehdy, bude-li ověřovat pravdivost těchto nesporných tvrzení.  

 
Opatření důkazů 
 
Rozhodnutí, které z navrhovaných důkazů budou provedeny, záleží na posouzení soudu. Je právem 

soudu rozhodnout, že některé z navrhovaných důkazů nebudou provedeny, zejména se to bude týkat 

těch důkazů,  jež nemohou nijak přispět k objasnění věci. Nejvyšším soudem bylo v otázce 

nevyhovění návrhu na provedení dokazování judikováno takto:  

Návrh na provedení důkazu, jemuž nevyhoví, soud zamítne usnesením a v rozhodnutí o věci pak 

vyloží důvody, proč navržené důkazy neprovedl. Soud  neprovede zejména důkazy, kterými mají být 

prokázány tvrzené skutečnosti, jež nejsou právně významné.55 

 

Je tedy na pečlivém zhodnocení soudu, které z důkazů bude nutné provést, protože neprovedení 

potřebných důkazů může mít za následek neúplné zjištění skutkového stavu.  

 

Opatření důkazních prostředků závisí do značné míry na povaze jednotlivých důkazů. Soud pro 

tento účel předvolává svědky k výslechu, ustanovuje znalce, kterému ukládá vypracování 

                                                 
54 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10.5.2002, sp. zn. 21 Cdo 46/2002 
55 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.9. 2005, sp. zn. 30 Cdo 749/2005 
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znaleckého posudku, opatřuje listiny, zprávy a vyjádření orgánů a fyzických a právnických osob, 

zajišťuje předmět ohledání apod.  

 

Provádění důkazů 

 

Občanský soudní řád neobsahuje pravidla, v jakém mají být jednotlivé důkazy prováděny.  

Pořadí, v jakém budou jednotlivé důkazy prováděny, určuje předseda senátu v závislosti na povaze 

věci s cílem, aby hned na počátku dokazování byly soustředěně provedeny takové důkazy, které 

nejlépe osvětlí skutkový děj. Zpravidla je nejméně vhodné začínat dokazování výslechem účastníků 

řízení.56 

 

Důsledkem zásady přímosti je provádění dokazování zásadně při jednání, protože účastníci řízení 

jsou oprávněni být mu přítomni. Je-li to však účelné, může být provedeno dokazování mimo jednání 

předsedou senátu z pověření senátu nebo prostřednictvím dožádaného soudu. I v těchto případech 

mají účastníci právo být přítomni tomuto dokazování. Vždy je však nutné při jednání sdělit jeho 

výsledky ( § 122 odst. 2 OSŘ).  

Výjimku představuje ustanovení § 115a OSŘ, které opravňuje soud k tomu, aby mimo věcí 

stanovených v § 120 odst. 2 OSŘ, rozhodl ve věci samé, aniž by nařizoval jednání k jejímu 

projednání, jsou-li rozhodné skutečnosti osvědčeny účastníky předloženými listinnými důkazy  

a sami účastníci se vzdali práva účastnit se projednávání věci nebo souhlasí, aby věc byla 

rozhodnuta bez nařízení jednání.  

 

Dokazování uskutečněné mimo jednání nebo prostřednictvím dožádaného soudu a rozhodnutí 

učiněné bez jednání ve smyslu § 115a OSŘ jsou výjimkami ze zásady přímosti. Výjimku ze zásady 

přímosti představuje také rozsudek pro uznání.  

 

Účastníci mají právo vyjádřit se k důkazům, které jsou navrhovány.  

Právo vyjádřit se k navrhovaným důkazům má významnou spojitost s důkazním břemenem 

účastníka. Tím, že účastník přednese všechny své případné výhrady a pochybnosti o spolehlivosti, 

případně hodnověrnosti navrhovaného důkazu, přispívá rovněž k hodnocení provedených důkazů 

soudem, a tedy i k závěru o pravdivosti skutkových tvrzení. 57 

 
                                                 
56 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006,  
    s. 579 
 
57 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006,  
    s. 582 
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Právo účastníků vyjádřit se ke všem důkazům, které byly provedeny vyžaduje, aby soud umožnil 

každému účastníku vyjádřit se pro provedení každého jednotlivého důkazu a sdělit vše, co pokládá 

v souvislosti s jeho provedením a jeho hodnocením za důležité.    

 

Zásada rovnosti účastníků implikuje i zásadu, že v řízení mají být slyšeny obě strany, tj. zásadu 

audiatur at altera pars, která znamená, že o každé skutečnosti, o které se vyjadřuje jedna procesní 

strana, musí být dána stejná možnost vyjádření druhé straně. Soud tedy musí po každém provedení 

důkazu vyzvat účastníky, zda se k němu chtějí vyjádřit, a to co do jeho obsahu, pravosti či 

věrohodnosti, neboť tím, že účastník přednese soudu všechny své případné výhrady a pochybnosti 

 o spolehlivosti provedeného důkazu, přispívá k hodnocení provedených důkazů soudem. Je tedy  

i v zájmu soudu, aby vždy po provedení určitého důkazu v protokolu vyjádřil stanoviska přítomných 

účastníků, a to i v případě, kdy k provedeným důkazům žádné připomínky nemají.58   

 

Důkazní prostředky 

 

Důkazní prostředky vymezuje občanský soudní řád v § 125 až § 131. Jejich výčet v ustanovení  

§ 125 OSŘ je pouze demonstrativní, neboť důkazním prostředkem mohou být všechny prostředky, 

jimiž je možné zjistit stav věci. Důkazními prostředky jsou zejména výslech svědků, znalecký 

posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské a exekutorské zápisy a 

jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. Způsob dokazování prostřednictvím jiných důkazních 

prostředků, občanským soudním řádem neupravených, určí soud s ohledem na charakter důkazního 

prostředku.  

 

Svědek je osobou, odlišnou od účastníků řízení, která vypovídá o tom, co vnímala svými smysly  

o skutečnostech, které tvoří předmět dokazování.  

Zákon vychází z tzv. obecné svědecké povinnosti; každý, kdo je jako svědek soudem předvolán, je 

povinen se k soudu dostavit a jako svědek vypovídat. Svědek totiž vypovídá o tom, co sám zažil 

(vnímal), a jeho výpověď je mnohdy důkazem nenahraditelným. Proto je povinnost svědčit před 

soudem uložena zásadně všem fyzickým osobám. 59 

 

Před započetím výslechu svědka je nutné zjistit jeho totožnost a zejména okolnosti, které mohou 

mít vliv na jeho věrohodnost (jeho vztah k účastníkům, jejich zástupcům nebo zmocněncům a jeho 
                                                 
58 Schelleová I. Civilní proces. 1.vyd. Eurolex Bohemia, 2006, s.501 
 
 
59 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006,  
    s. 587 
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vztah k věci). Dále je nezbytné poučit svědka o významu svědecké výpovědi, o jeho právech  

a povinnostech v souvislosti s jejím podáním a o trestních následcích křivé výpovědi (§ 126 odst. 2 

OSŘ). Výslech svědka je prováděn ve dvou částech. Nejdříve je svědek vyzván k tomu, aby sám 

souvisle vylíčil vše, co je mu známo o předmětu výslechu. Po té jsou mu kladeny otázky  potřebné  

pro doplnění a vyjasnění jeho výpovědi. Otázky účastníkovi klade  předseda senátu, členové senátu 

a se souhlasem předsedy senátu i  účastníci řízení a znalci.   

 

Na úvaze soudu je posouzení konkrétních okolností případu, zda přijme opatření ohledně 

přítomnosti nevyslechnutých svědků jednání, nebo zda jejich přítomnost při jednání nevyloučí.  

Pravdivost (věrohodnost) výpovědi svědka totiž zpravidla není ovlivněna tím, co svědek vyslechl 

před svou výpovědí v jednací síni (což bylo v dosavadní úpravě motivem pro vyloučení svědků 

z přítomnosti jednání, dokud nebyli vyslechnuti), ale především jeho rozhodnutím, jak bude ve věci 

vypovídat. To, že v jednací síni svědek vyslechne průběh jednání a při něm případně provedené 

výslechy účastníků nebo jiných svědků, naopak může přispět a v řadě případů také přispěje k tomu, 

že jeho údaje budou směřovat k věci, že bude sám reagovat na údaje uváděné při jednání jinými 

osobami a že obsah jeho výpovědi bude moci být lépe vyhodnocen z hlediska věrohodnosti. 60  

 
 
Znalecký posudek 
 
V případě, že rozhodnutí soudu závisí na posouzení skutečností, k nimž je zapotřebí odborných 

znalostí, je povinností soudu, aby po slyšení účastníků ustanovil znalce. Soud může k posouzení 

skutečností ustanovit jednoho nebo více znalců. Znalci soud uloží, aby znalecký posudek 

vypracoval písemně nebo jej vyslechne. Nezbytné je, aby osoba znalce disponovala potřebnými 

odbornými znalostmi a zkušenostmi, které ji umožní poznat a zhodnotit skutečnosti předložené 

soudem k posouzení. Vzhledem k tomu, že znalec nesmí být ve věci podjatý, je soudem 

ustanovován až po slyšení účastníků, neboť ti mají právo vyjádřit se i k osobě znalce a uplatnit 

námitku jeho podjatosti (§ 17 OSŘ).  

K vypracování znaleckého posudku je třeba poskytnout znalci všechny nezbytné podklady  

a informace. Za tím účelem může soud uložit účastníkovi, případně i jiné osobě, aby se dostavila ke 

znalci, předložila mu potřebné věci, podala mu vysvětlení, podrobila se lékařskému vyšetření, 

zkoušce krve nebo aby vykonala či snášela určitou činnost, je-li toho třeba k podání znaleckého 

posudku (§ 127 odst. 3 OSŘ).  

 

                                                 
60 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006,  
    s. 588 
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Posudek znalce vypracovaný před zahájením řízení není znaleckým posudkem podle § 127 OSŘ, 

nýbrž je důkazem listinou dle § 129 OSŘ.  

Hodnocení důkazu znaleckým posudkem spočívá v posouzení, zda závěry posudku jsou náležitě 

odůvodněny, zda jsou podloženy obsahem nálezu, zda bylo přihlédnuto ke všem skutečnostem,  

s nimiž se bylo třeba vypořádat, zda závěry posudku nejsou v rozporu s výsledky ostatních důkazů  

a zda odůvodnění znaleckého posudku odpovídá pravidlům logického myšlení.61 

 
 

Důkaz listinou 

 

Důkaz listinou se provede tím způsobem, že listina nebo její část bude při jednání přečtena nebo 

sdělen její obsah. Ustanovení § 134 OSŘ definuje veřejné listiny, kterými jsou listiny vydané soudy 

České republiky nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které 

zvláštní předpisy prohlašují za veřejné. Listiny soukromé jsou ty listiny, které nesplňují výše 

uvedené znaky.  

Rozdíl mezi veřejnými a soukromými listinami spočívá v jejich odlišné důkazní síle. Veřejná 

listina, je-li pravá, potvrzuje, že se jedná o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal  

Do doby než bude prokázán opak, je nutné pokládat obsah veřejné listiny za pravdivý.  

U soukromých listin neplatí presumpce pravosti a pravdivosti.  

  

Ohledání 

Ohledání věci, upravené v § 130 OSŘ, je důkazním prostředkem, prostřednictvím něhož soud 

získává přímé poznatky o ohledávaném předmětu, kterým může být kterákoli věc movitá či 

nemovitá, případně fyzická osoba. Způsob ohledání závisí na charakteru věci. Věci movité, které je 

možné dopravit k soudu, budou ohledány při jednání. V případě, že ohledávanou věc není možné 

dopravit k jednání, bude ohledána na místě samém. K jejímu ohledání  je nutné předvolat všechny 

osoby, které jsou předvolávány k jednání 

 

Výslech účastníků 

 

Důkaz výslechem účastníků má ve sporném řízení pouze subsidiární význam.  

V právní teorii vyslovovanou nedůvěru k výslechu účastníka jako k důkazu soudní praxe plně 

ověřuje. Řízení sporné je podle platné úpravy ovládáno projednací zásadou, která provázena 

důkazní povinností, břemenem tvrzení a břemenem důkazním, svěřuje odpovědnost za prokázání 

                                                 
61 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2002, sp. zn. 25 Cdo 583/2001 
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skutkových tvrzení přímo účastníkům. V této koncepci má výslech účastníka řízení postavení 

jednoho z řady v úvahu přicházejících důkazních prostředků, a navíc důkazu podpůrného.62 

 

Důkaz výslechem účastníka ve sporném řízení může soud nařídit pouze při kumulativním splnění 

těchto podmínek : účastník navrhne soudu svou vlastní výpověď a dokazovanou skutečnost není 

možné prokázat jiným důkazním prostředkem. navrhuje-li účastník řízení výslech jiného účastníka, 

je nezbytné, aby účastník s takovým postupem vyjádřil souhlas. Výjimkou z tohoto pravidla je 

řízení o rozvod manželství a řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství v nichž je 

možné provést výslech účastníků bez omezení.  

Pro výslech účastníka platí obdobně ustanovení o výslechu svědka pouze s tím rozdílem, že 

účastník není povinen vypovídat pravdivě a nic nezamlčet, neboť není možné jej trestně stíhat pro 

křivou výpověď. Neprokáže-li totiž účastník pravdivost svých tvrzení jiným způsobem a shledá-li 

soud, že jeho výpověď neposkytuje pravdivá tvrzení, projeví se tyto skutečnosti v podobě pro něj 

nepříznivého rozhodnutí.    

 
 
Hodnocení důkazů 
 
Hodnocením důkazů se rozumí myšlenková činnost soudu, kterou je provedeným důkazům 

přisuzována hodnota závažnosti (důležitosti) pro rozhodnutí, hodnota zákonnosti, hodnota 

pravdivosti, popřípadě věrohodnosti. 63 

 
Při hodnocení důkazů je nutné vycházet ze zásady jejich volného hodnocení soudem vyjádřené 

v ustanovení § 132 OSŘ ukládající soudu, aby každý důkaz hodnotil jednotlivě a poté všechny 

důkazy v jejich vzájemných souvislostech a současně přihlížel ke všemu, co bylo v řízení zjištěno či 

co uvedli sami účastníci. Zásada volného hodnocení důkazů vyžaduje, aby hodnocení provedených 

důkazů vycházelo  z vnitřního přesvědčení soudce utvářeného za použití pravidel logického 

myšlení.  

 

1.1.9 Skončení jednání 

 

Ustanovení  § 119a OSŘ ukládá soudu poučovací povinnost vyplývající z principu neúplné apelace 

uplatňujícího se v odvolacím řízení (§ 205a OSŘ), aby s výjimkou věcí stanovených v § 120 odst. 2 

OSŘ poučil  před skončením jednání všechny přítomné účastníky, že musí uvést všechny rozhodné 
                                                 
62 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006,  
    s. 605 
63 Schelleová I. Civilní proces. 1.vyd. Eurolex Bohemia, 2006, s.502 
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skutečnosti a označit důkazy k jejich projednání před tím, než ve věci samé vyhlásí rozhodnutí. 

Tímto poučením je účastníkům zdůrazněno, že mají poslední možnost splnit svoji povinnost tvrzení 

a povinnost důkazní před soudem prvého stupně. Později uplatňované skutečnosti a důkazy jsou 

odvolacím důvodem jen za podmínek stanovených v § 205a OSŘ.    

 

Neuvedou-li účastníci po tomto poučení nové skutečnosti nebo důkazy, nebo není-li možné k nim 

přihlížet, nebo rozhodně-li soud, že navrhované důkazy neprovede, vyzve k přednesu závěrečných 

řečí.  

 

1.1.10 Rozhodnutí ve zkráceném a obdobném řízení 

 

Za rozhodnutí, která jsou vydávána ve zkráceném řízení, můžeme považovat platební rozkaz (jakož 

 i směnečný a šekový platební rozkaz), za rozhodnutí vydaná v obdobných řízeních  rozsudek pro 

uznání a rozsudek pro zmeškání (kontumační). Společné všem těmto rozhodnutím (co je současně 

odlišuje od rozsudku kontradiktorního jako rozhodnutí ve věci samé, vydaného po úplném řízení) je 

především to, že mohou být vydána jen za určitých předpokladů či podmínek, takže postrádají ráz 

obecnosti. Dalším jejich společným znakem je okolnost, že při splnění podmínek pro jejich vydání 

nemusí již probíhat řízení podle obecně platných pravidel (což je charakteristickým rysem každého 

zkráceného řízení).64 

 

1.1.10.1 Zkrácená řízení 
 

Soudní řízení je pravidelně soudním řízením s jednáním. Zkrácená řízení jsou ta řízení, ve kterých 

má soudní rozhodnutí formu platebního nebo směnečného či šekového platebního rozkazu. Jsou to 

zároveň ta sporná řízení, ve kterých občanský soudní řád dovoluje učinit rozhodnutí v meritu věci  

bez jednání. Konkrétně se jedná o tzv. řízení rozkazní (§ 172-174 OSŘ) a o řízení ve věcech 

směnečných nebo šekových (§ 175 OSŘ).  

 

1.1.10.2 Řízení rozkazní       
 

Ustanovení § 172 odst. 1 OSŘ stanoví, že soud může i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení 

žalovaného vydat platební rozkaz, jestliže je žalobou uplatněno právo na zaplacení peněžité částky 

a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem. Z toho je zřejmé, že rozkazní 

řízení může, ale nemusí proběhnout na základě žádosti žalobce a že záleží na posouzení soudu, zda 

                                                 
64 Winterová, A., Civilní právo procesní. 5. vydání. Linde Praha, a.s., 2008, s. 297 
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ve věci shledá, že jsou splněny všechny podmínky pro vydání platebního rozkazu, nebo zda 

přistoupí k řízení s jednáním. Platební rozkaz může být vydán i bez výslovné žádosti žalobce, a to 

tehdy, není-li důvodu pochybovat o pravdivosti skutečností tvrzených žalobcem, o oprávněnosti 

nároku žalobce, vyplývá-li uplatněné právo z žalobcem uvedených skutečností a jsou-li splněny 

všechny další zákonné podmínky pro jeho vydání.  

 

K vydání platebního rozkazu může být přistoupeno jen při splnění těchto zákonných podmínek: 

1. žalobce žalobou uplatňuje právo na zaplacení peněžité částky,  

2. uplatněné právo vyplývá ze skutečností , které uvádí žalobce, 

3. nejedná se o věc, ve které má jednat a rozhodovat senát; uvedené neplatí, jde-li o uplatnění 

nároku zaměstnance na pracovní odměnu vůči zaměstnavateli,  

4. je znám pobyt žalovaného,  

5. platební rozkaz nebude žalovanému doručován do ciziny. 

 

Nejsou-li splněny tyto podmínky, bude žaloba projednána v řízení s jednáním.  

Žaloba, má-li dojít k vydání platebního rozkazu, musí obsahovat úplné vylíčení rozhodujících 

skutečností a označení důkazů k jejich prokázání, které dostatečně osvětlují vznik, výši a splatnost 

nároků žalobce.  

 

Platební rozkaz je vydáván na základě tvrzení žalobce a bez možnosti uplatnění obran a námitek 

žalovaného před jeho vydáním.  

V platebním rozkaze bude žalovanému uloženo, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu 

zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku spolu s náklady řízení nebo aby v této lhůtě podal u soudu, 

který platební rozkaz vydal, odpor. Platební rozkaz musí být vždy žalovanému doručen do vlastních 

rukou, náhradní doručení není přípustné.  

Platební rozkaz představuje jednu z forem meritorního rozhodnutí. Platební rozkaz, proti němuž 

nebyl žalovaným včas podán odpor, nabývá účinků pravomocného rozsudku.  

 

Včasné podání odporu žalovaným, případně i jen jedním z žalovaných způsobuje, že platební 

rozkaz se v celém rozsahu zrušuje a o žalobcem uplatněném nároku nařídí soud jednání. Odpor 

nemusí být odůvodňován žádnými skutečnosti. Jeho zpětvzetí není přípustné.  

Výrok o nákladech řízení je napadán odvoláním.  
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1.1.10.3 Řízení ve věcech směnečných a šekových 
 

V řízení ve věcech směnečných nebo šekových jsou uplatňovány nároky věřitelů vůči dlužníkům  

spojené s nezaplacením nebo nepřijetím směnky nebo šeku.    

Podle § 175 OSŘ předloží-li žalobce v prvopisu směnku nebo šek, o jejichž pravdivosti není 

důvodu pochybovat, a další listiny nutné k uplatnění práva, soud na jeho návrh vydá směnečný 

(šekový) platební rozkaz.  

 

Vydání směnečného (šekového) platebního rozkazu je podmíněno splněním těchto podmínek: 

1. žalobce výslovně v žalobě žádá o vydání směnečného (šekového) platebního rozkazu,  

2. žalobce přikládá prvopis směnky (nebo šeku), která splňuje všechny náležitosti platné 

směnky (šeku) a o její pravosti není důvodu pochybovat; případně další listiny nutné 

k uplatnění práva.   

 

Předložené listiny soud zkoumá z hlediska jejich formálních zákonných náležitostí, tedy zabývá 

 se-řečeno jinak- tím, zda není důvodu o pravosti směnky (šeku) pochybovat. Kromě toho soud musí 

před vydáním platebního rozkazu posoudit, zda uplatněné nároky ze směnky odpovídají postižným 

právům, neboť směnečné řízení se může týkat jen práv, vyplývajících z čl.I §48 a §49 SŠZ. Kdyby 

byla návrhem na vydání platebního rozkazu uplatněna jiná práva, vyhoví soud jen v části 

odpovídající postižným právům, a o zbývající části uplatněných nároků rozhodne ve sporném 

řízení.65 

  

Nebude-li návrhu na vydání směnečného (šekového) platebního rozkazu vyhověno proto, že nejsou 

splněny všechny formální předpoklady pro jeho vydání, nařídí soud k projednání žaloby jednání.  

 

Jsou-li splněny všechny zákonné podmínky, je povinností soudu rozhodnout ve zkráceném řízení  

a vydat směnečný (šekový) platební rozkaz, ve kterém žalovanému uloží, aby zaplatil do tří dnů 

požadovanou částku spolu s náklady řízení nebo aby v této lhůtě podal námitky, ve kterých musí 

uvést vše, co namítá proti směnečnému (šekovému) platebnímu rozkazu (§ 175 odst. 1 OSŘ).  

I v tomto řízení platí, že k vydání směnečného (šekového) platebního rozkazu dochází bez nařízení 

jednání a též bez slyšení žalovaného.  

 

Pro doručení směnečného (šekového) platebního rozkazu je předepsáno doručení do vlastních rukou 

žalovaného. Nebude-li možné doručit jej i jen jednomu z žalovaných, musí dojít k jeho zrušení.  
                                                 
65 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006,  
    s. 783 
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Obranou žalovaného jsou námitky. Směnečný (šekový) platební rozkaz, proti němuž nebyly včas 

podány námitky nebo jestliže byly vzaty zpět nebo neosahují-li odůvodnění, má účinky 

pravomocného rozsudku a zakládá překážku pravomocně rozsouzené věci.  

 

Námitky podané pozdě, neobsahující odůvodnění nebo podané neoprávněnou osobou, soud odmítne 

usnesením, proti němuž je odvolání přípustné.  

 

K otázce vykonatelnosti směnečného platebního rozkazu, proti kterému byly podány námitky po 

uplynutí lhůty k jejich podání, se Nejvyšší soud vyslovil takto:  

Směnečný platební rozkaz nabývá účinků pravomocného rozsudku uplynutím třídenní lhůty, běžící 

od jeho doručení žalovanému,  i v případě, že námitky proti němu nebyly podány včas a byly 

odmítnuty jako opožděné. Titulem pro výkon rozhodnutí je i přesto, že žalovaný podal proti 

usnesení o odmítnutí námitek odvolání.66 

 

Včasně podané a odůvodněné námitky nezpůsobují zrušení směnečného (šekového) platebního 

rozkazu, nýbrž jen odklad jeho právní moci a vykonatelnosti. Pro projednání námitek nařizuje soud 

jednání a po jejich projednání se soud v rozsudku vysloví, zda směnečný (šekový) platební rozkaz 

ponechává v platnosti nebo zda jej zrušuje a v jakém rozsahu (§ 175 odst. 4 OSŘ).  

 

1.1.11 Řízení předcházející rozsudku pro uznání a rozsudku pro zmeškání 

 

V těch případech, kdy je vydán rozsudek pro zmeškání nebo rozsudek pro uznání, dochází 

v průběhu řízení také k určitým modifikacím. 

Oba zmíněné rozsudky se opírají o jiný právní základ, než je zjištění a posouzení skutkového stavu 

věci. V prvém případě se rozsudek opírá o zmeškání žalovaného, ve druhém o uznání nároku 

žalovaným (popř. o domněnku takového uznání podle § 114b odst. 5). Jsou-li splněny podmínky, 

není třeba přednesů účastníků a jejich skutkových tvrzení, neprovádí se dokazování a již nařízený 

důkaz soud zruší.67 

Oba představují zvláštní druhy civilního rozsudku a oba jsou výlučnými právními instituty pro 

sporné řízení.  

 

 

                                                 
66 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.5.2001, sp.zn. 21 Cdo 1806/2000 
67Winterová, A., Civilní právo procesní. 5. vydání. Linde Praha, a.s., 2008, s. 391 
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1.1.11.1 Rozsudek pro zmeškání   
 

Tento rozsudek, jinak nazývaný také kontumační rozsudek, je chápán jako sankce pro žalovaného, 

který se nedostavil k soudnímu jednání.  

Sankce spočívá v tom, že soud rozhoduje v nepřítomnosti strany, která se bez omluvy nedostavila 

(zmeškala), vychází ze skutkových tvrzení té strany, která byla dbalá a dostavila se. Tím odpadá 

dokazování a soud bere za základ svého rozhodnutí skutečnosti pouze tvrzené. Právní posouzení 

těchto skutečností ovšem zůstává věcí soudu, stejně jako zjišťování těch okolností, které je soud 

povinen činit ex offo, tedy např. zkoumání procesních podmínek. Nevyplývá-li požadovaný nárok 

z tvrzených skutečností, soud nejenže kontumačním rozsudkem nárok nepřizná (byť by jinak 

podmínky byly splněny), ale může dokonce žalobu ihned zamítnout. 68 

 

Skutkovým základem jsou u rozsudku pro zmeškání žalobcova tvrzení obsažená v žalobě, která se 

nepřítomností žalovaného u jednání stala nespornými. Rozsudek pro zmeškání představuje pro 

žalovaného v každém případě nepříznivé rozhodnutí.    

 

Předpoklady vydání rozsudku pro zmeškání 

 

Prvním předpokladem pro jeho vydání je nedostavení se žalovaného bez důvodné a včasné omluvy 

k prvnímu jednání, které se ve věci konalo, ačkoli mu byla žaloba a předvolání k jednání doručeny 

řádně a včas a který byl v předvolání o následcích nedostavení se poučen. Přítomnost žalovaného 

může nahradit jeho zástupce. Je-li žalováno v téže věci více žalovaných, kteří mají takové společné 

povinnosti, že se rozsudek musí vztahovat na všechny, tedy jsou-li žalováni nerozluční společníci, 

může být rozsudek pro zmeškání vydán jen za podmínky, že se k jednání nedostaví všichni řádně 

obeslání žalovaní (§ 153b odst. 2 OSŘ). Dostavení se byť i jednoho z žalovaných představuje 

překážku pro jeho vydání.   

 

Druhým předpokladem je zmeškání prvního jednání, které bylo ve věci konáno. Odročení jednání 

na neurčito z důvodu, že se dostavil pouze zástupce strany žalující a doručení nepřítomnému 

žalovanému není vykázáno, je překážkou pro vydání rozsudku pro zmeškání. 69 

 

                                                 
68 Winterová Alena – O nové pojetí civilního procesu, Soubor statí , Rozsudek pro zmeškání , rozsudek pro uznání,  
    Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, Praha 2006, s. 34           
 
 
69 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2003 sp. zn. 29 Odo 166/2002 
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Třetím předpokladem je návrh, aby bylo rozhodnuto rozsudkem pro zmeškání žalovaného, učiněný 

žalující stranou, která se k jednání dostavila. Návrh žalující strany musí vycházet z tvrzení  

o skutkových okolnostech obsažených v žalobě.  

 

Předpokladem pro vydání rozsudku pro zmeškání je dále to, že z tvrzení žalobce obsažených 

v žalobě o skutkových okolnostech věci vyplývá odůvodněnost uplatněného nároku po hmotněprávní 

stránce. Zmeškání totiž nemá za následek, že žalovaný spor bez dalšího prohrává. Zákon tu vytváří 

fikci, podle které se v důsledku zmeškání žalovaného považují tvrzení obsažená v žalobě  

o skutkových okolnostech týkajících se  sporu za nesporná; soud je pak povinen tímto způsobem 

„zjištěný“ skutkový stav právně posoudit  a kontumační rozsudek může vydat jen tehdy, je-li nárok 

žalobce z hlediska tímto způsobem „zjištěného skutkového stavu věci po právu“.70   

 

Paní profesorka Winterová ve své odborné stati nazvané „Rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro 

uznání“ pokládá otázku, zda je povinností soudu rozhodnout rozsudkem pro zmeškání, jsou-li 

splněny všechny zákonné předpoklady pro jeho vydání. 

Dochází k závěru, že jsou-li předpoklady vydání kontumačního rozsudku jednoznačně splněny, soud 

jej musí vydat. Nejsou-li předpoklady splněny, návrh zamítne a pokračuje v řízení, event. za použití 

§ 101 odst. 2 a 3.71 

 

Autoři Komentáře k občanskému soudnímu řádu zastávají názor, že občanský soudní řád ponechává  

 v ustanovení § 153b OSŘ výrazem „může“k uvážení soudu, zda i v případě, že jsou splněny 

všechny zákonem stanovené předpoklady k jeho vydání, jej vydá či nikoli. Dále uvádí, že  

nevyhoví-li návrhu na jeho vydání, nevydává soud o tom zvláštní rozhodnutí a s návrhem žalobce 

na postup podle § 153b odst. 1 OSŘ se nemusí vypořádat ani v odůvodnění rozhodnutí o věci samé.  

 

Domnívám se, že v případě, kdy jsou splněny všechny zákonné předpoklady pro vydání rozsudku 

pro zmeškání, je povinností soudu jej vydat a není zde prostoru pro uvážení soudu. K tomuto názoru 

se přikláním i s přihlédnutím k tomu, jak je tento rozsudek chápán, totiž jako sankce nedostavení se 

žalovaného bez důvodné a včasné omluvy k prvnímu jednání, které se ve věci konalo.  

 

                                                 
70 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006,  
    s. 705 
71 Winterová Alena – O nové pojetí civilního procesu, Soubor statí , Rozsudek pro zmeškání , rozsudek pro uznání,  
    Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, Praha 2006, s. 37    
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Čtvrtou podmínkou je skutečnost, že ve věci může být uzavřen a schválen smír a vydáním 

kontumačního rozsudku nedojde ke vzniku, změně či zániku právního poměru mezi účastníky,  

musí se tedy jednat o rozsudek deklaratorní povahy (§ 153b odst. 3 OSŘ).  

 

Rozsudek pro zmeškání se odlišuje i svým odůvodněním, ve kterém soud uvede předmět řízení 

spolu se stručnými důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro zmeškání (§ 157 odst. 3 OSŘ).  

 

Odvolacími důvody proti rozsudku o zmeškání jsou jen vady uvedené v ustanovení  

§ 205 odst. 2 písm. a) OSŘ a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny 

předpoklady pro jeho vydání dle § 153b OSŘ.  

 

Návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání je zvláštním prostředkem nápravy. Ustanovení § 153b 

odst. 4 OSŘ uvádí, že zmešká-li žalovaný první jednání ve věci, při kterém bylo rozhodnuto 

rozsudkem pro zmeškání, může do právní moci rozsudku navrhnout, aby jej soud zrušil za 

podmínky, že svoji neúčast při prvním jednání a včasné neomluvení se zdůvodní omluvitelnými 

důvody.  

Judikatura konstatovala, že za omluvitelný důvod, pro který žalovaný zmeškal první jednání ve věci, 

a který má za následek zrušení rozsudku pro zmeškání, je třeba považovat jak takovou překážku, 

která žalovanému objektivně zabrání dostavit se včas k soudu, tak i okolnost žalovaným případně 

zaviněnou nebo jinak způsobenou, lze-li ji považovat - zejména za přihlédnutí ke všem okolnostem 

případu a k poměrům účastníka - za omluvitelnou. Soud může vyhovět návrhu na zrušení rozsudku 

pro zmeškání tehdy, jestliže žalovaný prokáže skutečnosti, které jsou způsobilé jeho neúčast u 

jednání soudu omluvit.72 

 

V případě, že soud vyhoví návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání, nařídí k projednání věci samé 

jednání. V opačném případě návrh usnesením zamítne.  

 

1.1.11.2 Rozsudek pro uznání 
 

Rozsudek pro uznání představuje další zvláštní druh rozsudku. Je možné jím opět rozhodnout jen ve 

sporném řízení. Jeho vydání je vyloučeno ve věcech, ve kterých nemůže být uzavřen a schválen 

smír, ve věcech nesporného řízení a ve věcech, ve kterých rozhodnutí má konstitutivní charakter.    

Tento rozsudek je založen na uznání nároku, základu nároku nebo uznání části nároku případně na 

domněnce uznání ve smyslu § 114b odst. 5 OSŘ.   

 

                                                 
72 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.2.2001, sp. zn. 20 Cdo 2041/2000 
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Předpoklady pro jeho vydání jsou následující: 

Žalovaný uzná v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, jenž je vůči němu uplatňován 

žalobou. Je-li žalováno více žalovaných, je v případě jejich nerozlučného společenství k uznání 

nároku nutný souhlas všech žalovaných.  

 

Nejvyšším soudem bylo v této souvislosti judikováno toto:  

Uznáním nároku podle § 153a OSŘ se rozumí procesní úkon žalovaného adresovaný soudu, který 

může být učiněn v jakékoli přípustné formě a z jehož obsahu jednoznačně vyplývá, že žalovaný 

žalobní nárok zcela, z části nebo v jeho základu uznává. Není přitom rozhodující, zda a jak je 

takový procesní úkon označen a zda uznání nároků je vyjádřeno právě tímto slovním spojením. 

Procesní úkon, jímž žalovaný nepochybně projevuje nejen vědomost o svém dluhu, vyplývajícím ze 

žalobního nároku, ale i vůli (ochotu) nárok nepodmíněně uspokojit, je třeba vždy považovat za 

uznání nároku s účinky podle § 153a OSŘ. Z hlediska vydání rozsudku podle takovéhoto uznání je 

nerozhodné, zda uznávací prohlášení má též náležitosti a účinky uznání závazku podle § 323 

ObchZ.73 

 

Uzná-li žalovaný celý uplatněný nárok a je-li vydání rozsudku pro uznání přípustné, rozhodne soud 

dle učiněného uznání rozsudkem pro uznání podle § 153a OSŘ.  

Soud ani žalobce v tomto případě nemá žádnou alternativní možnost jednání, nemůže se k tomuto 

uznání ani vyjádřit, resp. takové vyjádření by nemělo právní relevanci.74 

 

Bude-li žalovaným uznán pouze základ nároku, rozhodne soud mezitimním rozsudkem pro uznání  

a poté bude pokračovat v řízení a rozhodovat o sporné výši plnění.  

Uzná-li žalovaný nárok jen zčásti, je na žalobci, aby vyjádřil své stanovisko k jeho vydání, neboť je 

možné, že v určitých případech nebude mít žalobce zájem na vydání částečného rozsudku pro 

uznání, proto je jeho vydání podmíněno návrhem žalobce.    

 

Podmínkou pro vydání rozsudku pro uznání na základě fikce podle § 114b odst. 5 OSŘ je poučení 

žalovaného o takovém následku obsažené v usnesení soudu podle § 114b odst. 1 OSŘ.  

 

                                                 
73 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.4.2002, sp. zn. 29 Odo 522/2001 
74 Schelleová I. Civilní proces. 1.vyd. Eurolex Bohemia, 2006, s.336 
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Rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, kdy již nastala fikce uznání podle § 114b odst. 5 

OSŘ, i přesto, že se žalovaný ještě před vydáním rozsudku pro uznání ve věci písemně vyjádřil  

a uvedl skutečnosti, na nichž zakládá svoji obranu a nárok žalobce neuznal. 75 

 

Soud vynese rozsudek pro uznání podle uznání žalovaného bez ohledu na to, zda jsou tvrzení 

žalobce podložena důkazy, zda dosavadní výsledky řízení prokazují oprávněnost nároku nebo zda se 

jeví požadavky žalobce jako nedůvodné. Má-li však soud pochybnosti o tom, zda uznání neodporuje 

právním předpisům, vychází při vydání rozsudku z provedených důkazů a popřípadě provede i další 

důkazy. 76 

 

Odůvodnění rozsudku pro uznání obsahuje pouze předmět řízení a stručné důvody, které vedly 

k jeho vydání (§ 157 odst. 3 OSŘ).  

 

Odvolacím důvodem proti rozsudku pro uznání jsou pouze vady uvedené v ustanovení  

§ 205 odst. 2 písm. a) OSŘ a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny 

předpoklady pro jeho vydání dle § 153a OSŘ.  

 

 

1.1.12 Soudní rozhodnutí 

 

Soud v průběhu řízení směřuje k vydání meritorního rozhodnutí, tedy rozhodnutí ve věci samé, 

věci, která byla předmětem řízení a jejíhož řešení se strany domáhaly. 

 

Pro sporné řízení jsou příznačná deklaratorní rozhodnutí, která nejsou z hlediska hmotného práva 

právní skutečností, s níž by byl spjat vznik, změna nebo zánik práv a povinností. Výjimečně se i ve 

sporném řízení lze setkat s konstitutivními rozhodnutími (např. rozhodnutí o zrušení 

spoluvlastnictví).  

 

Ustanovení § 167 odst. 1 OSŘ uvádí, že soud rozhoduje usnesením, nestanoví-li zákon jinak. 

Uvedenou výjimku představuje zejména rozhodnutí soudu o věci samé. Ve věci samé rozhoduje 

soud rozsudkem v případě meritorního rozhodnutí. Za podmínek stanovených v ustanovení § 172 až 

§ 175 OSŘ rozhoduje soud ve věci samé také platebním rozkazem. Usnesením je možné 

rozhodnout o věci samé jen v případech, které stanoví zákon (§152 odst. 1 OSŘ). 

                                                 
75 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.10.2005, sp. zn. 29 Odo 1219/2005 
76 Schelleová I. Civilní proces. 1.vyd. Eurolex Bohemia, 2006, s.550 
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O zastavení či přerušení řízení ale rozhoduje usnesením.  

 

Mimo rozhodnutí meritorní činí soud i rozhodnutí procesního charakteru, která souvisí s postupem  

a průběhem soudního řízení.  Ustanovení § 167 odst. 1 OSŘ uvádí demonstrativním výčtem, kdy 

soud rozhoduje usnesením. Rozhoduje tak zejména o podmínkách řízení, o zastavení a přerušení 

řízení, o odmítnutí návrhu, jeho změně či o jeho vzetí zpět, o smíru, o nákladech řízení a o věcech 

týkajících se vedení řízení. Dále platí, že ustanovení o rozsudku jsou přiměřeně aplikovatelná i na 

usnesení (§ 167 odst. 2 OSŘ). 

 

Rozsudek  

 

Rozsudek představuje rozhodnutí soudu ve věci samé. Rozsudek musí být řádně vyhlášen, 

vyhotoven v písemné formě a doručen účastníkům řízení do vlastních rukou. 

 

Písemné vyhotovení rozsudku obsahuje ve svém záhlaví po slovech „Jménem republiky“ označení 

soudu, který ve věci rozhodl, jména a příjmení soudců a přísedících, označení účastníků a jejich 

zástupců, účast státního zastupitelství a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  

a označení projednávané věci. Jedná-li se o rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro uznání, rozsudek 

mezitimní či částečný, je nezbytné i jejich toto výslovné označení.  

 

Výrok rozsudku (enunciát) představuje rozhodnutí ve věci samé. Výrok rozsudku musí být přesný, 

určitý a srozumitelný tak, aby byl vykonatelný po materiální stránce.  

Výrok rozsudku zní buď na plnění, na určení právního vztahu nebo práva nebo na založení, změnu 

nebo zánik právního vztahu, zejména jde-li o otázky osobního stavu; výrok na plnění může znít jak 

na plnění peněžité, tak i na plnění nepeněžité. Za podmínek uvedených v § 155 odst. 2 může výrok 

rozsudku znít i na plnění v cizí měně. Výrok rozsudku může znít i na zamítnutí žaloby; pokud soud 

vyhoví žalobě  jen zčásti, musí výrok obsahovat jak část, jíž se žalobě vyhovuje, tak i zamítnutí 

žaloby v jejím zbytku, neboť konečný rozsudek musí zásadně vyčerpat celý předmět řízení.77 

 

Výrok rozsudku obsahuje dále rozhodnutí o nákladech řízení. Ve výroku rozsudku je nutné uvést 

také lhůtu k vykonatelnosti, v případě, že byla stanovena odchylně od ustanovení § 160 odst. 1 

OSŘ.  

 

                                                 
77 Winterová, A., Civilní právo procesní. 5. vydání. Linde Praha, a.s., 2008, s. 303 
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V odůvodnění rozsudku je nutné v souladu s ustanovením § 157 odst. 2 OSŘ uvést zejména čeho se 

ve věci domáhal žalobce, jaké bylo vyjádření žalovaného ve věci, které z důkazů byly provedeny  

a které nikoliv, jakými úvahami se soud řídil při hodnocení důkazů, které skutečnosti má prokázány 

a které nikoli, jaký učinil závěr o skutkovém stavu a jak věc posoudil po právní stránce. Nezbytné je 

též uvést, jaké právní předpisy byly soudem na judikovaný případ aplikovány.  

 

Odůvodnění ve zkrácené podobě mají rozsudky pro uznání a rozsudky pro zmeškání, ve kterých je 

uveden pouze předmět řízení a důvody, které vedly k jejich vydání (§ 157 odst. 3 OSŘ). Dále je 

mají rozsudky, proti nimž není odvolání přípustné  (§ 202 odst. 2 OSŘ) a ty rozsudky, proti nimž se 

účastníci vzdali práva na odvolání (§ 207 OSŘ); odůvodnění rozsudku v těchto případech obsahuje 

předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci (§ 157 odst. 4 OSŘ). 

 

Obecně lze však konstatovat to, že požadavkům zákona na odůvodnění rozsudku bude spíše 

vyhovovat určitý souhrnný pohled a hodnocení (samozřejmě s uvedením důkazů, o něž se opírá), než 

popisná forma odůvodnění, která jednotlivé relevantní skutečnosti jen řadí za sebe, aniž by bylo 

dostatečně zřejmé, jak se která z nich podílí na celkovém závěru soudu o souzeném případu. 78 

 

Nezbytnou náležitostí rozsudku je poučení o tom, zda je proti rozsudku přípustný opravný 

prostředek mimo žaloby na obnovu řízení a žaloby pro zmatečnost, poučení o lhůtě a místě jeho 

podání a poučení o možnosti výkonu rozhodnutí (§ 157 odst. 1 OSŘ).  

 

Písemné vyhotovení rozsudku podepisuje předseda senátu (samosoudce), který jej vydal (§ 158 

odst. 1 OSŘ).    

 

Soud má zásadně rozhodnout o celé projednávané věci jediným rozsudkem; v takovém případě se 

jedná o tzv. rozsudek konečný. Je-li to však účelnější, může soud rozhodnout nejprve tzv. 

rozsudkem mezitimním o právním základu předmětu sporu, a po té v konečném rozsudku  

o výši nároku. Částečným rozsudkem rozhoduje soud pouze o části předmětu řízení; o zbylé části 

rozhodne též konečným rozsudkem.  

 

O rozsudcích pro zmeškání a uznání bylo pojednáno výše.  

 

                                                 
78 Winterová, A., Civilní právo procesní. 5. vydání. Linde Praha, a.s., 2008, s. 304 
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Základem rozhodování soudu ve věci samé je ve smyslu § 153 OSŘ  dokazováním zjištěný 

skutkový stav věci.  

O rozhodnutí na základě zjištěného skutkového stavu jde nejen tehdy, vychází-li skutková zjištění 

z výsledků dokazování nebo byl-li skutkový stav věci předurčen koncentrací řízení, ale také 

v případě, že soud vzal za svá shodná tvrzení účastníků. Uvedené samozřejmě platí, jen jestliže 

zákon soudu neukládá, aby o věci samé rozhodl na jiném podkladě. Tak je tomu tehdy, jestliže soud 

rozhodl v neprospěch účastníka proto, že neunesl břemeno tvrzení nebo důkazní břemeno, jakož 

 i v případě, že soud při svém rozhodování vycházel z uzavřeného soudního smíru (§99), z uznání 

žalovaného (§ 153a odst. 1) nebo z fikce uznání žalovaného (§ 153a odst. 3) anebo že soud rozhodl 

pro zmeškání žalovaného (§153b). 79 

 

Ve věcech sporného řízení, pro které je příznačná zásada projednací, je soud povinen respektovat 

rámec předmětu řízení, který je vymezen v žalobním petitu. Žalobní petit určuje, co má být soudem 

projednáno a rozhodnuto. Soud je přísně vázán žalobním petitem.  

To znamená, že výroková část soudního rozhodnutí musí korespondovat zcela s žalobním petitem, 

neboť soud nemůže účastníkům přiznat jiná práva a uložit jiné povinnosti než jsou navrhovány.  

Jde-li o plnění dělitelné a vystupuje-li na straně žalobce nebo na straně žalovaného více účastníků, 

nemůže soud jednotlivým žalobcům přiznat více než žádali, a nemůže jednotlivým žalovaným uložit 

povinnost poskytnout vyšší plnění, než bylo po každém z nich požadováno. Rovněž soud nesmí 

žalobci přiznat něco jiného, než požadoval, nebo přiznat sice požadované plnění, ale z jiného 

skutkového základu, než který byl předmětem řízení. 80  

 

Překročením návrhu ale není, jestliže soud věc kvalifikuje po právní stránce jinak než žalobce  

a přisoudí žalobci požadované plnění.   

Překročit návrhy účastníků a přisoudit něco jiného nebo více, než čeho se domáhali, může soud jen 

v tom případě, že řízení je možné zahájit i bez návrhu, nebo jestliže z právního předpisu plyne 

určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky (§ 153 odst. 2 OSŘ). Tak je tomu např. v případě 

vypořádání podílového spoluvlastnictví podle § 142 OZ, vypořádání společného jmění manželů 

podle § 150 odst. 3 a § 149 OZ.  

 

 

 
                                                 
79 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006,  
    s. 691 
80 Schelleová I. Civilní proces. 1.vyd. Eurolex Bohemia, 2006, s.561 
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2 Nesporné řízení 
 
Z ustanovení § 2 OSŘ vyplývá, že soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují  

i právní věci, ve kterých se nejedná o spor o právo a účastníci v nich nemají postavení vzájemných 

odpůrců. Nesporné řízení představuje souhrn záležitostí rozdílného charakteru. Dle platné právní 

úpravy jsou nespornými řízeními ta řízení, která upravuje občanský soudní řád v hlavě páté části 

třetí pod názvem „Zvláštní ustanovení“ v § 175a - § 200za OSŘ. Obecně můžeme konstatovat, že  

v nesporném řízení jsou projednávány a rozhodovány věci, na jejichž právní úpravě má společnost 

zájem.                                                                                                                                     

 

Záležitosti nesporného řízení není možné (na rozdíl od záležitostí sporného řízení) charakterizovat 

jednoznačně jako řešení konfliktu v zájmech jednotlivých subjektů, který se projevuje jako spor 

o právo. Přesto však v řadě případů ke sporu jako střetu zájmů dochází i na půdě nesporného 

řízení. Především některé typy záležitostí nesporného řízení jsou již podle své povahy spory, i když 

jejich předmětem není existence nebo neexistence práva, ale nutnost, opodstatněnost či vhodnost 

určitého opatření. V řadě dalších případů střet zájmů není sice typický, ale přesto k němu může 

dojít. 81 

 

Řízení sporné a nesporné vykazují vedle řady shodných znaků také mnohé znaky odlišné.  

K nejzásadnějším procesním rozdílům patří zejména tyto:  

1. Základní odlišnost sporného a nesporného řízení lze spatřovat v jejich odlišném cíli. Právě 

různost jejich cílů je možné pokládat za základ jejich diferenciace, který se nevyhnutelně projevuje 

v průběhu obou řízení. Cílem nesporného řízení je ochrana společenských zájmů rozličného druhu  

a úprava právních vztahů mezi účastníky do budoucnosti, tedy funkce preventivní.  

 

2. Rozdílný způsob stanovení rozsahu pravomoci představuje další ze základních odlišností 

sporného a nesporného řízení.  

V nesporném řízení není možné vymezit civilní pravomoc obecným způsobem, a to proto, že 

rozhodnutí v něm vydávaná mají konstitutivní charakter a jsou z hlediska hmotného práva právní 

skutečností.  

Odlišnost ve způsobu stanovení pravomoci zde vyplývá z toho, že konstitutivní rozhodnutí je právní 

skutečností podle hmotného práva a to právní skutečností zvláštního druhu. Hmotné právo totiž 

spojuje vznik práv a povinností s rozhodnutím nikoli obecně, ale jen v určitých přesně stanovených 

                                                 
81   Zoulík, F.: Řízení sporné a nesporné jako druhy civilního procesu, Academia, Praha 1969. s. 76 
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případech. Kromě toho stanoví i určité předpoklady, jejichž splnění je podmínkou vydání 

rozhodnutí. Jde buď o takové právní vztahy, které s ohledem na svou zvláštní povahu anebo význam 

vyžadují, aby stát při jejich úpravě spolupůsobil, popřípadě zajistil provedení jejich úpravy i proti 

vůli zainteresovaných osob. Pro stanovení pravomoci v řízení nesporném pak z toho vyplývá, že tato 

pravomoc musí být v právních předpisech stanovena taxativně. 82   

 

Civilní pravomoc soudů pro nesporná řízení musí mít vždy oporu ve výslovném ustanovení určitého 

zákona. Pro stanovení záležitostí nesporného řízení je určující vůle zákonodárného sboru.  

Tato úvaha je vedena z hlediska vhodnosti a účelnosti a jsou pro ni rozhodující dvě kritéria. Tím 

prvním je veřejný zájem na tom, aby vznik, změna nebo zánik právního vztahu nebyl ponechán jen 

na vůli jeho subjektů, ale aby byl vázán na autoritativní rozhodnutí státního orgánu. Druhým 

kritériem je určitá „příbuznost „ s ostatní soudní agendou; civilní pravomoc je proto zakládána 

především v soukromoprávní oblasti a do oblasti veřejnoprávní zasahuje jen výjimečně.83 

  

3. Další ze zásadních rozdílů mezi sporným a nesporným řízením spočívá ve způsobu zahájení 

řízení a ve způsobu určení předmětu řízení.   

 

V nesporném řízení se naopak v zásadě uplatňuje zásada oficiality, která znamená, že tím, kdo 

rozhoduje o zahájení řízení a  současně určuje jeho  předmět, je soud. Ovšem zásada oficiality není 

charakteristická pro všechny oblasti nesporného řízení. Přestože většinu nesporných řízení lze 

zahájit i bez návrhu (§ 81 odst. 1 OSŘ), povaha některých záležitostí nesporného řízení umožňuje 

jejich zahájení jen na návrh osoby, která tím projevuje svůj právní zájem na zahájení řízení  (§180a, 

181, 185a, 185i, 194, 200f, 200o, 200x, 200y OSŘ). Z toho, je zřejmé, že v těchto případech se 

v nesporném řízení uplatňuje zásada dispoziční. Můžeme tedy konstatovat, že co se týče zahájení 

nesporného řízení, uplatňují se obě zásady.  

 

Pokud jde o dispozici předmětem řízení, existují mezi nesporným a řízením sporným podstatnější 

rozdíly než jaké jsou mezi těmito dvěma druhy řízení v otázce dispozice řízením. Tyto rozdíly jsou 

podmíněny růzností účelu a povahy obou procesních druhů. Jestliže totiž předmětem sporného 

řízení je zjištění existence již před procesem existujícího právního stavu, potom předmět řízení může 

být znám již na začátku řízení, a dokonce tehdy již znám být musí,  neboť jinak by nebylo ani známo 

co a v jakém rozsahu zjišťovat. Naproti tomu v nesporném řízení nelze jeho předmět takto určit, 

                                                 
82 Zoulík, F.: Řízení sporné a nesporné jako druhy civilního procesu, Academia, Praha 1969. s. 65 
83 Winterová, A., Civilní právo procesní. 5. vydání. Linde Praha, a.s., 2008,  
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neboť v něm nejde o zjištění toho, co již bylo, ale naopak o úpravu do budoucna; v důsledku toho je 

předmět nesporného přesně do všech detailů znám až při jeho skončení.84 

 

Jeho vymezení v usnesení, kterým se řízení zahajuje, resp. v návrhu na zahájení řízení je rámcového 

charakteru, protože předmět řízení je v nesporném řízení předmětem zjišťování soudu za 

součinnosti ostatních procesních subjektů a v konečné podobě je stanoven v rozhodnutí soudu, 

kterým se řízení uzavírá.  

 

4. Rozdíly v účincích vydávaných rozhodnutí z hlediska vztahů hmotněprávních odůvodňují 

rozlišování konstitutivních a deklaratorních rozhodnutí.  

V nesporném řízení jsou v zásadě všechna rozhodnutí konstitutivního charakteru.  

 

5. Další rozdíly spočívají v diferencovaném uplatňování procesních zásad.  

 

V nesporných řízeních uvedených v § 120 odst. 2 OSŘ není nesplnění povinnosti tvrzení  

a povinnosti důkazní spjato s neunesením břemene tvrzení a břemene důkazního, protože v těchto 

řízeních je povinností soudu zjišťovat z úřední povinnosti skutkový stav věci. Neunesení důkazního 

břemene v nesporném řízení nemusí nezbytně nutně vyústit v následky nepříznivého rozhodnutí 

vzhledem k tomu, že zjišťování skutkového stavu soudem v něm není omezeno tvrzeními 

účastníků.  

 

Vyšetřovací zásada, která ukládá soudu, aby sám na základě vlastní iniciativy objasňoval rozhodné 

skutkové okolnosti, se uplatní v civilním procesu výjimečně, např. ve věcech nesporného řízení, kde 

je takový postup odůvodněn veřejným zájmem na projednání věcí určitého druhu.  

 

Řízení nesporné je ovládáno zásadou vyšetřovací, která znamená, že odpovědným za řádné zjištění 

a objasnění skutkového stavu nezbytného k rozhodnutí, je soud. Soudu ukládá, aby v zájmu 

náležitého vyšetření věci provedl i jiné, než účastníky navrhované důkazy, nezbytné ke zjištění 

skutkového stavu a neomezil se na tvrzení a důkazní návrhy účastníků. Ani nesporné řízení 

nevylučuje totiž povinnost účastníků tvrdit rozhodné skutečnosti a nabízet k jejich prokázání 

důkazní návrhy, jejich nesplnění však nemůže přivodit účastníkům újmu z hlediska rozhodnutí ve 

věci.    

                                                 
84 Zoulík, F.: Řízení sporné a nesporné jako druhy civilního procesu, Academia, Praha 1969., s. 112 

 



 60 

Ani v nesporném řízení samozřejmě nejde o povinnost soudu pátrat po důkazech, neboť vyšetřovací 

zásada sama o sobě nenahrazuje na prvním místě stojící důkazní aktivitu účastníka řízení. 

Povinnost soudu provést i jiné než účastníky navržené důkazy s sebou nese jen to, že případné 

nesplnění povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní nemůže být účastníkovi na újmu z hlediska 

výsledku řízení o věci samé7 

Uplatňováním vyšetřovací zásady v nesporném řízení je sledován společenský zájem.  

 

6. Rozdíl je patrný i ve stanovení okruhu účastníků.  

S ohledem na jiné pojetí účastenství než pojetí dvou proti sobě vystupujících stran sporu, je 

v nesporném řízení odlišný nejen termín pro jejich označení („účastníci “, na rozdíl od 

„stran“sporného řízení), ale i stanovení okruhu účastníků nesporného řízení. Zákon tak činí 

prostřednictvím pravidel obsažených ve  dvou definicích : tzv. druhou  a třetí definicí účastníků. 

Druhá definice účastníků řízení (§ 94 odst. 2 OSŘ) uvádí, že účastníky řízení jsou také navrhovatel 

a ti, které zákon za účastníky označuje. Takové vymezení se uplatní převážně u nesporných řízení 

zahajovaných na návrh, kde vedle navrhovatele budou účastníci určeni na základě výslovného 

ustanovení zákona.   

 

Třetí definice účastníků (§ 94 odst. 1 OSŘ) uvádí, že účastníky řízení , které může být zahájeno  

i bez návrhu, jsou navrhovatel a dále ti, o jejichž právech nebo povinnostech má být v řízení 

jednáno. Na základě tohoto pravidla provede stanovení účastníků řízení soud na počátku řízení, 

popřípadě i během něho, jestliže se v průběhu řízení dozví, že osoba, o jejíž právech nebo 

povinnostech se jedná, se řízení neúčastní (§ 94 odst. 3 OSŘ) a dále ukončí účastenství osoby,  

o jejíž právech nebo povinnostech se v řízení nejedná (§ 94 odst. 4 OSŘ).  

 

Pojetí dvou proti sobě stojících stran není použitelné pro nesporné řízení a to z několika důvodů. 

Především není možné ponechat stanovení okruhu subjektů na vůli toho, kdo se se svým návrhem 

obrací na soud; není to možné již z toho důvodu, že k zahájení řízení může v řadě případů dát 

podnět i někdo jiný, než oprávněný, často i státní orgán, popřípadě, že soud některá řízení zahajuje 

z úřední povinnosti. Dále není pro nesporné řízení specifické ani to, že by v něm byly toliko dva 

subjekty, účastnící se na řízení; i když zde dochází v některých případech k tomu, že soud rozhoduje 

mezi dvěma účastníky; jsou na druhé straně případy, kdy zde existuje jen jeden subjekt, o němž se 

rozhoduje, anebo naopak, že tu je dána mnohost takových subjektů. Konečně není pro nesporné 

řízení nezbytné, aby zájmy subjektů, o nichž se rozhoduje, stály proti sobě, aby tedy tyto subjekty 

                                                 
7 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, 
  1066 s.  
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byly vůči sobě v postavení kontrérním. Z toho vyplývá, že okruh řízení se účastnících subjektů musí 

být pro nesporní řízení stanoven jinak než pro řízení sporné, jakož i to, že i jejich procesní 

postavení má specifické a charakteristické rysy. 85   

 

V nesporném řízení může být i jen jeden účastník řízení. Vystupuje-li v něm více účastníků, má 

každý z nich zásadně samostatné postavení. Ustanovení § 91 OSŘ o společenství účastníků, 

přistoupení a záměně účastníků dle § 92 OSŘ a vedlejší účastenství podle § 93 OSŘ nejsou 

v nesporném řízení aplikovatelná.   

 

V některých případech je přípustný vstup státního zastupitelství do nesporného řízení, jehož úkolem 

je v něm prosazovat veřejný zájem (§ 35 odst. 1 OSŘ).  

  

7. Rozdíly můžeme najít i v řešení otázky místní příslušnosti. V nesporném řízení se vždy uplatní 

výlučná místní příslušnost  upravená v § 88 OSŘ.  

 

8. Je samozřejmé, že vedle řady shodných rysů v průběhu řízení, existují i zde některé rozdíly, které 

si zaslouží pozornosti. Tak v některých případech nesporného řízení nemusí soud nařizovat 

k projednání věci jednání, není možné jeho přerušené podle § 110a OSŘ, soud nemůže uložit 

povinnost písemného vyjádření ve věci podle § 114b OSŘ, jejíž nesplnění by mělo za následek fikci 

uznání nároku podle § 114b odst. 5 OSŘ.  

 

Vyloučeno je uzavření smíru. Dále v něm nemohou být použity prvky zákonné (§ 118b OSŘ) ani 

soudcovské koncentrace (§ 118c OSŘ). 

Významná odlišnost spočívá ve formě meritorního rozhodnutí, kterým velmi často bývá usnesení. 

Některá z těchto rozhodnutí jsou vydávána s klausulí „rebus sic stantibus“ umožňující změnu 

takového rozhodnutí. Rozhodnutí může být zrušeno, jestliže nemělo dojít k jeho vydání (§ 199 odst. 

1 OSŘ) nebo i na základě jiných důvodů (§ 180b OSŘ).  

Vydání rozsudku pro uznání, rozsudku pro zmeškání a platebního rozkazu není přípustné.  

 

9. Odlišnosti můžeme najít i v otázce nákladů řízení.  

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení sporného i nesporného řízení  je možné uplatnit také 

zásadu zavinění vyjádřenou v § 146 odst. 2, 147 a 148 odst. 2 OSŘ.   

                                                 
85 Zoulík, F.: Řízení sporné a nesporné jako druhy civilního procesu, Academia, Praha 1969., s. 89 
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V nesporném řízení je otázka placení nákladů řízení shodně se sporným řízením odvozováno od 

zásady zájmové vyjadřující povinnost platit náklady řízení tím, kdo právní úkon činí nebo v jehož 

zájmu je činěn. Ustanovení § 11 odst. 1 zák.č. 549 / 1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, stanoví, která z nesporných řízení jsou osvobozena od soudních poplatků.  

K otázce náhrady nákladů řízení nesporného řízení, která mohou být zahájena i bez návrhu, je třeba 

podotknout, že zásadně žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení na základě jeho 

výsledku. Novela občanského soudního řádu umožnila s účinností od 1. 1 2001 i v těchto řízeních 

ojediněle přiznat náhradu nákladů řízení s ohledem na zvláštní okolnosti případu, které odůvodňují 

jejich přiznání. Je proto nezbytné, aby meritorní rozhodnutí soudu obsahovalo i výrok o tom, zda 

soud postupoval podle zásady, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů nebo zvláštní 

okolnosti případu jej vedly k přiznání jejich náhrady. 
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3 Řízení zajišťovací 
 
Zajišťovacím řízením rozumíme předběžné poskytnutí ochrany porušeným nebo ohroženým právům, 

aniž by tím bylo rozhodnuto o opodstatněnosti těchto práv a ochrany jim poskytované. Jde tedy 

spíše než o řešení konfliktu o ochranu posledního pokojného stavu před ním anebo o jiné 

preventivní opatření, bez něhož by bylo ohroženo konečné rozhodnutí nebo jeho výkon. 86 

 
Zajišťovací řízení nepředstavuje žádný ucelený proces, nýbrž je představováno těmito právními 

instituty: prétorský smír (§ 67–69 OSŘ), předběžnými opatřeními upravenými v § 74 –77a OSŘ  

a zajištěním důkazu (§ 78 -78g OSŘ). Společný znak těchto institutů lez spatřovat v jejich 

preventivní funkci a zajišťovací funkci.  

 

3.1 Smírčí řízení 
 

Smírčí řízení umožňuje, aby účastníci budoucího soudního sporu se dohodly a aby jejich uzavřená 

dohoda, bude-li soudem schválena, měla charakter pravomocného a vykonatelného rozsudku.  

Toto smírčí tzv. prétorské řízení má charakter předběžného řízení, neboť probíhá před zahájením 

řízení a je nutné jej odlišovat od smíru, k jehož uzavření dojde v průběhu soudního řízení  

dle § 99 OSŘ.   

Smírčí řízení může proběhnout jen ve věcech, které spadají do civilní soudní pravomoci. Jeho 

uzavření není přípustné ve věcech, které je možné zahájit i bez návrhu (§ 81 OSŘ), ve věcech 

osobního stavu a ve věcech, kde pro vytvoření požadovaného stavu je nutný soudní výrok, který má 

konstitutivní charakter.   

K zahájení smírčího řízení může dojít jen na návrh osoby, která je nositelem hmotných práv, 

o nichž je účastníky smírčího řízení jednáno. Návrh na uzavření a schválení smíru je návrhem 

hmotněprávní dohody mezi stranami. Musí nutně obsahovat označení stran dohody a formulaci 

obsahu smíru.  

Činnost soud se zaměřuje na posouzení, zda obsah smíru je v souladu s právními předpisy.  

V případě kladného zjištění, je soudem vydáno usnesení o schválení smíru. V opačném případě 

soud smír neschválí a řízení se tím končí, o věci samé soud nemůže dále rozhodovat. Soudem 

schválený prétorský smír má shodné účinky, jako soudní smír uzavřený podle § 99 OSŘ, tedy 

účinky pravomocného a vykonatelného rozsudku.   

Proti usnesení o schválení smíru není přípustné odvolání (§ 202 odst. 1 písm.h OSŘ). Odvolání je 

přípustné proti usnesení, kterým byl návrh na schválení smíru zamítnut.   

                                                 
86 Zoulík, F.: Soudy a soudnictví. C.H.Beck, Praha 1995. s.163 
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Zvláštní prostředek nápravy představuje žaloba na neplatnost smíru podle § 99 odst. 3 OSŘ.  

 

 

3.2 Předběžná opatření  
 
Předběžná opatření mají, jak už z jejich označení vyplývá, prozatímní charakter a jejich použití je 

na místě v situacích, které vyžadují rychlé opatření, zejména je-li nutné prozatímně upravit poměry 

účastníků nebo existuje-li obava, že by výkon rozhodnutí mohl být ohrožen (§ 74 odst.1 OSŘ).  

 

Občanský soudní řád rozlišuje dva druhy předběžných opatření : 

1) obecné předběžné opatření,  

2) zvláštní předběžné opatření upravená v § 76a OSŘ a v 76b OSŘ. 

 

Obecné předběžné opatření může soud nařídit již před zahájením řízení v zájmu ochrany 

ohroženého nebo porušeného práva navrhovatele; jeho použití je přípustné i v průběhu řízení  

(§ 102 odst. 1 OSŘ). 

Účastníky řízení o vydání předběžného opatření jsou navrhovatel a ti, kteří by byli účastníky řízení, 

kdyby se jednalo o věc samu (§ 74 odst. 2 OSŘ). V řízeních, která je možná zahájit i bez návrhu  

(§ 81 OSŘ), je soud oprávněn nařídit předběžné opatření z úřední povinnosti. V řízeních, jež mohou 

být zahájena jen na návrh, je k vydání předběžného opatření nezbytný návrh na jeho vydání. Návrh 

na zahájení řízení o vydání předběžného opatření musí obsahovat náležitosti, jejich výčet podává 

ustanovení § 75 odst. 2 OSŘ.  

 

V řízení o vydání rozhodnutí o předběžném opatření jde o výjimku ze zásady projednací a zásady 

přímosti. Vyslechnutí účastníků však není vyloučeno. Předběžné opatření se nařizuje usnesením, 

proti kterému je odvolání přípustné. Žádoucí je, aby byla alespoň osvědčena existence práva 

(nároku), které je předmětem nařízeného předběžného opatření. Nelze však upravit poměry 

účastníků do minula. 87 

 

O předběžném opatření rozhoduje soud bezodkladně usnesením. V případě, že to vyžadují okolnosti 

případu nebo je-li nebezpečí z prodlení, vyhlásí soud ihned usnesení o předběžném opatření 

účastníku, kterému ukládá povinnost nebo jiné osobě, které ukládá povinnost. Usnesení může být 

vyhlášeno i na místě samém (§ 76c odst. 1 OSŘ). Usnesení, kterým došlo k nařízení předběžného 

                                                 
87 Stavinohová, J., Hlavsa, P.: Civilní proces a organizace soudnictví, Masarykova univerzita a nakladatelství  Doplněk,  
     2003, s. 256 
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opatření, je vykonatelné vyhlášením. Nebylo-li vyhlášeno, je vykonatelné okamžikem, kdy bylo 

doručeno osobě, které ukládá povinnost (§ 76d OSŘ).   

 

Předběžným opatřením podle § 76 odst. 1 OSŘ může být účastníku uloženo zejména, aby 

a. platil v nezbytné míře výživné,  

b. odevzdal dítě do péče druhého z rodičů nebo do péče toho, koho soud označí,  

c. poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel 

nepracuje ze závažných důvodů, 

d. složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu, 

e. nenakládal s určitými věcmi nebo právy, 

f. něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel.  

 

Předběžným opatřením lze uložit povinnost i jiné osobě než účastníků, lze-li ji na něm spravedlivě 

žádat ( § 76 odst. 2 OSŘ). Ustanovení § 77 odst. 1 OSŘ stanoví taxativní výčet případů, kdy 

předběžné opatření ex lege zaniká. O zrušení předběžného opatření se jedná tehdy, jestliže pominou 

důvody, které vedly k jeho nařízení (§77 odst. 2 OSŘ).  

 

Zvláštní předběžné opatření podle § 76a OSŘ 

Toto zvláštní předběžné opatření představuje nařízení soudu o tom, aby nezletilé dítě, které se ocitlo 

bez jakékoliv péče nebo jehož život nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy nebo narušeny, bylo 

předáno do péče osoby, kterou soud v usnesení označí. Dále jím může být rozhodnuto o svěření 

dítěte do pěstounské péče do doby, než bude rozhodnuto o osvojení. Jaké jsou náležitosti návrhu na  

předběžné opatření podle § 76a OSŘ, stanoví ustanovení § 75 odst. 3 OSŘ. K Vydání usnesení musí 

dojít bezodkladně, není-li nebezpečí z prodlení, tak nejdéle do 24 hodin. Nezbytné je, aby usnesení 

o nařízení tohoto předběžného opatření, bylo účastníkům doručeno až při provádění jeho výkonu.    

 

Předběžné opatření podle § 76b OSŘ 

Tímto předběžným opatřením je účastníku, proti němuž návrh směřuje, ukládáno, aby dočasně 

opustil byt nebo dům společně obývaný s navrhovatelem, jakož i jeho bezprostřední okolí, nebo do 

něj nevstupoval, resp. aby se zdržel setkávání s navrhovatelem a navazování kontaktů s ním. Lhůta 

pro jeho vydání činí 48 hodin poté, co byl návrh podán.  
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3.3 Zajištění důkazu 
 
Zajištění důkazu upravují ustanovení § 78-78g OSŘ. Návrh na zajištění důkazu může být učiněn 

tehdy, jestliže je důvodné se obávat, že později nebude možné tento důkaz provést vůbec nebo jen 

s velkými obtížemi. K zajištění důkazu může dojít na návrh ještě před zahájením řízení o věci samé 

(§ 78 odst. 1 OSŘ), nebo i bez návrhu v průběhu soudního řízení (§ 102 odst. 2 OSŘ).  

Obsahové náležitosti návrhu na zajištění důkazu vychází z ustanovení § 42 a § 79 OSŘ.  

Důkaz, o který se jedná, je určující pro způsob, jakým soud provede jeho zajištění. Povinností 

soudu je, není-li zde nebezpečí z prodlení, umožnit účastníkům řízení přítomnost při zajištění 

důkazu.  

Zajištění důkazu může být provedeno i způsobem, který spočívá v zachycení skutkového děje nebo 

stavu věci notářským nebo exekutorským zápisem (§ 78a OSŘ). V ustanovení § 78b OSŘ je 

upraveno zajištění důkazu ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví.  

O provedeném zajištění důkazu soud vyhotoví protokol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

4 Řízení vykonávací  
 

Výkon rozhodnutí je upraven v části šesté v ustanoveních § 251 – 376 občanského soudního řádu.   

Vykonávací řízení sleduje realizaci toho, co bylo shledáno právem v případě, že nedošlo 

k dobrovolnému plnění. Prostřednictvím vykonávacího řízení dochází tedy k donucení, tedy  

k výkonu práva i proti vůli toho, kdo měl právní povinnost k plnění. 88 

 

Vykonávacím řízením je ta část civilního procesu, jejímž cílem je nucené uskutečnění toho, co bylo 

v konkrétní věci jako právo či povinnost již vysloveno, jestliže nedošlo k dobrovolnému plnění. 

Vykonávací řízení je od nalézacího řízení odděleno a představuje samostatné řízení. Jejich odlišnost 

vyplývá i z různých cílů, které obě řízení sledují. Nalézací a vykonávací řízení mohou na sebe 

časově i věcně navazovat, a to tehdy, je-li ve vykonávacím řízení vykonáváno rozhodnutí vydané 

v nalézacím  řízení. Tam, kde se výkon rozhodnutí týká rozhodnutí jiných než soudních orgánů, 

nepředchází vykonávacímu řízení nalézací řízení před soudem.  

Vykonávací řízení je samostatným druhem civilního procesu, který je do jisté míry nezávislým na 

nalézacím řízení.  

 

Oddělenost nalézacího a vykonávacího řízení plyne i ze skutečnosti, že na nalézací řízení nemusí 

nezbytně navazovat vykonávací řízení, a to nejen z toho důvodu, že povinný dobrovolně splnil svoji 

povinnost, nebo proto, že oprávněný prostě nepodal návrh na zahájení vykonávacího řízení, ale také 

proto, že některá rozhodnutí nepředpokládají nucený výkon.   

V mnoha směrech vykazují odlišnosti, což je způsobeno nejen jejich odlišným cílem, ale i tím, že 

některé ze zásad platných pro jedno řízení nejsou použitelné pro řízení druhé a naopak, a dále i tím, 

že v jeho průběhu se uplatňují některé zvláštní instituty příznačné jen pro vykonávací řízení.   

 

Formální podobnost nalézacího a vykonávacího řízení plyne z ustanovení § 254 odst. 1 OSŘ, který 

stanoví, že není-li v části šesté OSŘ upravující výkon rozhodnutí uvedeno jinak, použijí se na 

výkon rozhodnutí ustanovení předcházejících částí upravujících nalézací řízení. Odlišností již však 

je samotná forma rozhodnutí, kterou je vždy usnesení. Další významné odchylky stanoví § 254 

odst. 2 OSŘ, neboť řízení o výkon rozhodnutí nelze přerušit a přípustné není ani prominutí 

zmeškání lhůty. Podání žaloby na obnovu výkonu rozhodnutí je vyloučeno, podání žaloby pro 

zmatečnost je omezeno jen na důvod, který uvádí § 229 odst. 4 OSŘ (§ 254 odst. 3 OSŘ). Pro 

odvolání neplatí princip neúplné apelace, neboť § 254 odst. 4 OSŘ výslovně dovoluje uvádět 

v odvolání nové skutečnosti.  

                                                 
88 Winterová , A., Civilní právo procesní. 5. vydání. Linde Praha, a.s., 2008, s. 39 
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Dalšími odchylkami jsou zejména zásada, že je rozhodováno ve věci bez slyšení povinného (§ 253 

odst. 1 OSŘ), bezpodmínečnost návrhu na soudní výkon rozhodnutí (§ 261 odst. 1 OSŘ) a jiné  

pojetí vázanosti soudu návrhem na výkon rozhodnutí (§ 263, § 264 OSŘ). Významný rozdíl se 

projevuje  při zjišťování rozhodného skutkového stavu, neboť prostor pro dokazování je omezen. 

Pro nařízení exekuce je rozhodné tvrzení oprávněného, že povinný nesplnil povinnost uloženou mu 

exekučním titulem.Vykonávací řízení není závislé na předchozím řízení nalézacím. Je to zřejmé 

zejména z toho, že vykonávací řízení slouží k vynucení rozhodnutí vydaných i jinými státními 

orgány než soudy.    

 

Vykonávací řízení má dnes dvě formy. První z nich spočívá tradičně v tom, že od počátku až do 

konce probíhá u soudu, který činí všechny úkony potřebné z hlediska autoritativního orgánu. Druhá 

forma spočívá v tom, že soud na základě zák. č. 120/200 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti ( exekuční řád ), nařídí exekuci a jejím provedením pověří soudního exekutora, kterého si 

oprávněný zvolil. 89 

 

Vykonávací řízení probíhá ve dvou fázích. V první fázi rozhoduje soud o nařízení výkonu 

rozhodnutí, případně o zamítnutí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, ve druhé fázi následuje 

provedení nařízeného výkonu rozhodnutí.  

             

Účastníci řízení 

 

Ve vykonávacím řízení se setkávají dvě procesní strany s protikladnými zájmy – oprávněný  

a povinný. Oprávněným je ta procesní strana, která podala návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, 

v němž vyjádřila svoji vůli domáhat se nuceného uspokojení svého oprávnění, které vyplývá 

z předloženého exekučního titulu. Povinným je osoba, u které má být na základě exekučního titulu 

vynuceno splnění povinnosti.  

V případě, že jsou nařízeným výkonem rozhodnutí postiženy majetkové hodnoty nebo práva patřící 

do společného jmění manželů, je účastníkem řízení, pokud jde o tyto majetkové hodnoty, i manžel 

povinného (§ 255 odst. 2 OSŘ).  

Účastníky určitých úseků vykonávacího řízení, v nichž jsou jim přiznána určitá procesní práva, 

resp. procesní povinnosti, jsou další osoby, např. plátce mzdy, dražitelé, spoluvlastníci prodávané 

věci apod.   

                                                 
89 Winterová , A., Civilní právo procesní. 5. vydání. Linde Praha, a.s., 2008, s. 40 
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4.1 Zásady vykonávacího řízení 
 

4.1.1 Zásada dispoziční 

K zahájení vykonávacího řízení (mimo výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí dle 

§ 272 odst. 1 a § 273a OSŘ) je nezbytný návrh oprávněného (§ 261 odst. 1 OSŘ). Vykonávací 

řízení musí být zastaveno v případě, že oprávněný jeho zastavení navrhne (§ 268 odst. 1 písm. c) 

OSŘ). Oprávněný předložením exekučního titulu určuje cíl, který má být výkonem rozhodnutí 

sledován. Výjimku z uplatňování dispoziční zásady představuje ustanovení § 273a OSŘ, které 

navazuje na  předběžné opatření podle § 76a OSŘ, ohledně něhož je stanoveno, že se soud z úřední 

povinnosti postará o to, aby bylo toto rozhodnutí vykonáno bez odkladu. 

 

Ta část vykonávacího řízení, v níž se již nařízený výkon rozhodnutí fakticky provádí, se však svojí 

úpravou přibližuje řízení nespornému, neboť v ní soud postupuje zpravidla bez návrhů procesních 

stran, veden především samotným účelem vykonávacího řízení. Při výkonu rozhodnutí srážkami ze 

mzdy ze zásad oficiality vychází kupř. režim samotného ( počátku) provádění srážek, úprava 

provádění srážek ve prospěch více pohledávek, postup při změně plátce mzdy nebo v situaci, kdy 

povinný pobírá mzdu od více plátců, při výkonu přikázáním jiných peněžitých pohledávek je totéž 

zjevné v případě nařízení výkonu pro několik pohledávek, při výkonu rozhodnutí prodejem movitých 

věcí je výrazem téhož samotný postup soudu při soupisu věcí, které by mohly být prodány, jakož 

 i jejich prodeje dražbou, v rámci výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti se zásadám  oficiality 

spravuje to, co následuje po nařízení výkonu včetně organizace dražby a rozvrhu rozdělované 

podstaty, obdobné platí při provedení výkonu rozhodnutí prodejem podniku, a výjimkou nejsou ani 

zákonem předznačené způsoby výkonu rozhodnutí k uspokojení práv na nepeněžitá plnění.90  

 

Můžeme konstatovat, že v řízení o výkon rozhodnutí se uplatňuje dispoziční zásada diferencovaně, 

nikoli v každé jeho fázi a nikoli v každé fázi se stejnou intenzitou. Při zahájení vykonávacího řízení, 

není o jejím uplatnění pochybností.  

 

4.1.2 Zásada projednací 

 

Zásada projednací je další ze zásad ovládajících vykonávací řízení.  

Ohledně uplatnění projednací zásady platí, že existují otázky, při jejichž posouzení se tato zásada 

prosadí (při nařízení výkonu, při doložení aktivní nebo pasivní legitimace podle § 256, zastavení 

výkonu podle § 268 odst. 1),  ve vztahu k celku exekučního řízení, zejména té části, kdy je exekuce 

                                                 
90 Kurka  V., Drápal, L.: Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Linde Praha, a.s. 2004, s. 24 
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již fakticky prováděna, platí ,že „ soud není obmezen jen na to, co mu předkládají strany 

 a účastníci“, a dominantní místo má zásada vyhledávací. To neznamená sice, že by ten, kdo činí 

nějaký návrh, neměl vůbec povinnost dokázati všechny okolnosti pro rozhodnutí soudu podstatné. 

Naopak zákon od něho tento důkaz žádá. Ale neznamená to, že se soud nemusí prostě spokojiti 

s tím, co mu navrhovatel předkládá, a že může uvésti v pohyb i ostatní aparát, aby si podklad pro 

svoje rozhodnutí zjistil co nejspolehlivěji. 91 

 

4.1.3 Další zásady vykonávacího řízení  

 

Ve vykonávacím řízení  se uplatní dále zásada volného hodnocení důkazů. Princip ústnosti  

a přímosti má ve vykonávacím řízení velmi omezené uplatnění. Soud nařídí výkon rozhodnutí 

zpravidla bez jednání (výjimkou je např.§  343 odst. 3 OSŘ) a zpravidla bez slyšení povinného  

(§ 253 odst.1 OSŘ), sledujíce tím, aby nedošlo ke zmaření účelu vykonávacího řízení.   

Zásada arbitrárního pořádku se uplatní jen výjimečně; pravidlem je uplatnění zásady legálního 

pořádku.  

  

S výjimkou toho, zda je tu takový ( právem uznaný ) titul, že byl vydán k tomu oprávněným 

subjektem, a že zmíněné formální a materiální podmínky splňuje, není soud při nařízení exekuce- ve 

vztahu k titulu -  oprávněn posuzovat nic jiného, jmenovitě není povolán k hodnocení, zda je 

obsahově (věcně) správný, tj. zda „správně“ vystihuje obsah právního vztahu, z něhož vychází. Až 

na výjimky (viz. kupř. §  264 odst. 2) platí, že právě – pouze – pro nedostatek (formální či 

materiální ) vykonatelnosti soud návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zamítne; jinak jej nařídí 

(byl-li nařízen, ačkoli zde podmínky vykonatelnosti dány nebyly, i bez návrhu nařízený výkon 

zastaví - § 268 odst. 1 písm. a)). 92 

 

Ve vykonávacím řízení soud neposuzuje, zda oprávněnému náleží nebo nenáleží právo, které má 

být vykonáno, nýbrž to, zda jeho právo vyplývá z exekučně způsobilého titulu. 

  

 

 

 

                                                 
91 Kurka  V., Drápal, L.: Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Linde Praha, a.s. 2004, s. 25 
 
92Kurka, V., Drápal, L.: Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Linde Praha, a.s. 2004, s. 26 
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4.1.4 Zásada zákonné ochrany povinného  

 

Tato zásada slouží k vyloučení neoprávněných zásahů do právní sféry osoby povinné. Princip 

ochrany povinného je nezbytné vykládat s ohledem na účel vykonávacího řízení, kterým je 

vynucení plnění na povinném. Ochrana povinného spočívá zejména v tom, že nařídit a provést 

výkon rozhodnutí je možné jen za podmínek stanovených zákonem a jen těmi způsoby, které 

stanoví občanský soudní řád (§ 257 OSŘ) a dále, že výkon rozhodnutí může být soudem nařízen 

pouze v takovém rozsahu, který oprávněný navrhl a který podle rozhodnutí je dostačujícím k jeho 

uspokojení (§ 263 odst. 1 OSŘ). Dále je třeba jako výraz ochrany povinného chápat ustanovení  

§ 263 odst. 2 OSŘ, které sice umožňuje oprávněnému navrhnout v případě vymáhání jeho peněžité 

pohledávky současně několik způsobů, ale soudu dovoluje nařídit výkon rozhodnutí více způsoby 

jen za podmínky, že k uspokojení pohledávky nepostačuje jen některý z nich. 

 

Výkon rozhodnutí dále nemůže být prováděn způsobem, který se jeví být zřejmě nevhodným, a to 

zejména s ohledem k disproporci mezi výší pohledávky oprávněného a cenou věci, z níž má být 

pohledávka uspokojena. Je právem soudu nařídit výkon rozhodnutí vhodnějším způsobem  

(§ 264 odst. 1 OSŘ). Ustanovení § 322 OSŘ představuje výrazný aspekt ochrany majetkové 

integrity povinného, neboť stanoví, kterých věcí ve vlastnictví povinného se nemůže týkat výkon 

rozhodnutí. Jako výraz ochrany povinného je třeba považovat i oprávnění povinného namítat 

důvody pro zastavení výkonu rozhodnutí (§ 268 OSŘ) nebo pro odklad výkonu rozhodnutí (§ 289 

OSŘ ). Významný aspekt ochrany představuje tzv. odporová žaloba umožňující popírat v nalézacím 

řízení pravost, výši, skupinu nebo pořadí pohledávek přihlášených k rozvrhu výtěžku nebo jiným 

způsobem uspokojovaných při výkonu rozhodnutí ( § 267a OSŘ ).  

 

4.1.5 Zásada ochrany třetích osob 

 

Výkon rozhodnutí může být prováděn jen z majetku, který se nachází ve vlastnictví povinného. 

Majetek třetích osob nelze výkonem rozhodnutí postihnout. Třetí osoby se mohou bránit zásahům 

do své majetkové sféry tzv. vylučovací (excindační) žalobou v rámci sporného řízení v řízení podle 

části třetí občanského soudního řádu (§ 267 odst. 1, 2 OSŘ).  
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4.2 Exekuční titul 
 

Ústředním pojmem vykonávacího řízení je exekuční titul. Představuje materiální podmínku pro 

nařízení výkonu rozhodnutí. Exekučním titulem je rozhodnutí soudu nebo jiného subjektu 

stanoveného zákonem, případně listina, kterým se ukládá určité osobě povinnost něco v určité době 

plnit. Výčet způsobilých exekučních titulů podává ustanovení § 274 OSŘ. Vykonávací řízení může 

sledovat výkon jen takových rozhodnutí, která ukládají povinnost konkrétního plnění spočívajícího 

v povinnosti něco dát, něco konat, něčeho se zdržet nebo něco trpět.  

Předmětem nucené realizace ve vykonávacím řízení nemohou být rozsudky o určení, zda tu právo 

nebo právní vztah je či není, dále jím nemohou být rozhodnutí o osobním stavu s výjimkou 

rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, o styku rodičů, prarodičů a sourozenců s nezletilými dětmi a 

o navrácení nezletilého dítěte a konečně jím nemohou být rozsudky ukládající prohlášení vůle podle  

§ 161 odst. 3 OSŘ.  

 

Exekuční titul musí splňovat náležitosti formální i materiální povahy. Formální náležitost 

představuje podmínka vykonatelnosti. Otázky vykonatelnosti jsou upraveny v § 161, 162 a 171 

OSŘ. Tzv. doložku vykonatelnosti připojuje k exekučnímu titulu orgán, který rozhodnutí vydal.  

Materiální náležitosti exekučního titulu  spočívají v tom, aby práva a povinnosti byly ve 

vykonávaném titulu určeny přesným a nepochybným způsobem. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby 

každý exekuční titul obsahoval přesnou individualizaci oprávněného a povinného, předmět a rozsah 

plnění a přesně stanovenou lhůtu k plnění.   

 

4.3 Řízení o výkon rozhodnutí 
 

Dle ustanovení § 261 odst. 1 OSŘ lze výkon rozhodnutí nařídit jen na návrh oprávněného. Pro 

určení náležitostí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí je třeba vyjít z ustanovení § 254 odst. 1 

OSŘ, podle kterého se na výkon rozhodnutí užije ustanovení předcházejících částí, není-li v části 

šesté upravující výkon rozhodnutí stanoveno jinak. Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí musí tedy 

obsahovat obecné náležitosti podání ve smyslu § 42 odst. 4 OSŘ a náležitosti návrhu na zahájení 

řízení ve smyslu § 79 odst. 1 OSŘ. Další náležitosti závisí na zvoleného způsobu výkonu 

rozhodnutí.  

 

Podle § 261 odst. 1 OSŘ uvede oprávněný v návrhu na výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení 

peněžité částky způsob, jakým má být výkon rozhodnutí proveden. Jestliže oprávněný navrhuje 

výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, musí v návrhu specifikovat toho, vůči komu má povinný 
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nárok na mzdu. V případě, že je navrhován výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu  

u peněžního ústavu, je nezbytné označit v návrhu peněžní ústav a číslo účtu, ze kterého má dojít 

k odepsání pohledávky; označí-li oprávněný více účtů povinného u jednoho peněžního ústavu, 

stanoví i pořadí pro odepsání pohledávek. Navrhuje-li oprávněný výkon rozhodnutí přikázáním jiné 

peněžité pohledávky, musí v návrhu označit dlužníka povinného a uvést důvod pohledávky. 

Povinností oprávněného je dále řádně označit exekuční titul, jehož nucené vykonání požaduje  

a připojit stejnopis rozhodnutí, který bude opatřen potvrzením o jeho vykonatelnosti. Stejnopis 

rozhodnutí není třeba připojovat v tom případě, kdy se navrhuje výkon rozhodnutí u soudu, který ve 

věci rozhodoval v prvním stupni.  

 

Náležitostí návrhu ve smyslu „vylíčení rozhodujících skutečností“ (§ 79 odst. 1, § 254 odst. 1) je 

také údaj o tom, jaká povinnost má být nuceně vykonána, což je – ve vztahu k požadavku označit 

exekuční titul – autonomní zejména tehdy, jestliže odlišnost titulu a čeho se oprávněný domáhá má 

být výrazem toho, že povinný již zčásti plnil dobrovolně. Není však vyloučeno, že oprávněný tento 

údaj uvede až v tzv. petitu návrhu, resp. že z petitu návrhu ( imlicite )  vyplyne. 93    

 

O nákladech řízení o výkon rozhodnutí platí, že o nich soud rozhodne i bez návrhu, neboť podle  

§ 270 odst. 1 OSŘ společně s nařízením výkonu rozhodnutí uloží také povinnost k náhradě nákladů, 

které si vyžádá výkon rozhodnutí, přičemž se nařízení výkonu rozhodnutí bude vztahovat i na ně. Je 

třeba však zdůraznit, že při výkonu rozhodnutí k uspokojení nepeněžitého plnění musí oprávněný, 

jestliže se domáhá náhrady nákladů nalézacího řízení i nákladů vykonávacího řízení, v návrhu na 

výkon rozhodnutí určit způsob, jakým mají být vymáhány. Neučiní-li tak oprávněný, budou mu 

soudem přiznány, ale pro jejich vymožení bude muset oprávněný zahájit samostatné řízení o výkon 

rozhodnutí.  

 

Zásadně není povinností oprávněného tvrdit, že povinný nesplnil povinnost uloženou mu 

exekučním titulem; ostatně to nepřímo vyplývá z návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí. Výjimkou 

je případ, kdy oprávněný navrhuje výkon rozhodnutí v užším rozsahu, než která vyplývá 

z exekučního titulu. „Petit“ návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí představuje návrh oprávněného 

na nařízení výkonu rozhodnutí k vynucení konkrétní povinnosti a uvedení způsobu, jakým se tak 

má stát. Neuvedení některého z přípustných způsobů výkonu rozhodnutí (§ 258 OSŘ) bude 

důvodem pro postup dle § 43 odst. 1, 2 OSŘ. S ohledem na výslovné ustanovení § 261 odst. 1 OSŘ 

je uvedení způsobu v návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí nezbytné, jeho neuvedení má za 

                                                 
93 Kurka, V., Drápal, L.: Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Linde Praha, a.s. 2004, s. 196 
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následek, že v důsledku této neúplnosti návrhu není možné v řízení pokračovat. V  řízení o výkon 

exekučních titulů ukládajících nepeněžitá plnění způsobí neuvedení způsobu výkonu rozhodnutí 

takové následky pouze v některých situacích.  

 

Jestliže kupříkladu oprávněný navrhl výkon rozhodnutí, které ukládá jinému povinnost vyklidit 

specifikované nebytové prostory, a z návrhu je zřejmé, že povinný tuto povinnost nesplnil, nemůže 

být – bez dalšího – pochyb, že návrh sleduje nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením (bez náhrady) 

podle ustanovení § 340 až 342, aniž by tento způsob výkonu musel být v návrhu výslovně navržen, 

Na druhé straně však může být pochybné, zda titulem, navrženým k výkonu, je uložená povinnost 

oprávněným chápána jako povinnost k zastupitelnému (nepeněžitému) plnění nebo plnění 

nezastupitelnému, pročež bude nezbytné, aby sám oprávněný způsob výkonu navrhl, aby bylo 

zřejmé, zda se domáhá nařízení výkonu podle § 350 nebo podle § 351. Jestliže tak neučiní, vyzve jej 

soud – podle § 43 odst. 1 – aby návrh ve smyslu určení způsobu výkonu doplnil, případně návrh 

odmítne, jestliže oprávněný výzvě nevyhoví. 94              

  

Podle Vladimíra Kurky při navržení způsobu výkonu rozhodnutí, který neodpovídá povaze uložené 

povinnosti, nezbývá soudu než zamítnout návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, neboť postup podle 

§ 264 odst. 1 dovolující nařídit výkon rozhodnutí jiným vhodným způsobem, se dle jeho soudu 

uplatňuje jen pro výkon rozhodnutí pro peněžitá plnění.  

 

Vladimír Kurka dále uvádí, že soudní praxe zastává jiný názor (např. Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, 

Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. II.díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006,  s. 1410).  

V případě, že se oprávněný domáhá nařízení výkonu rozhodnutí  na vynucení splnění jiné 

povinnosti než zaplacení peněžité částky, není třeba navrhovat způsob provedení výkonu 

rozhodnutí. Názor soudní praxe se opírá o ustanovení § 258 odst. 2, které mj. uvádí že výkon 

rozhodnutí, které ukládá jinou povinnost než zaplacení peněžité částky, se řídí povahou uložené 

povinnosti. Autoři dovozují pro případ, že oprávněný navrhne nařízení výkonu rozhodnutí 

způsobem, který neodpovídá povaze uložené povinnosti, nařídí soud výkon rozhodnutí způsobem, 

který odpovídá zákonu. Můj názor se přiklání též k názoru soudní praxe.  

 

Jiné, specifické náležitosti návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, jsou stanoveny pro jednotlivé 

způsoby výkonu rozhodnutí zákonnou úpravou.  

 

                                                 
94 Kurka, V., Drápal, L.: Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Linde Praha, a.s. 2004, s. 196 
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Vykonávací řízení je možné podle povahy vymáhaného plnění rozdělit na :  

a. vykonávací řízení k vymožení peněžité pohledávky,  

b. vykonávací řízení k vymožení nepeněžitých plnění,  

c. vykonávací řízení o výchově nezletilých dětí. 

 

Výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky může být proveden některým  

z těchto způsobů : 

- srážkami ze mzdy,  

- přikázáním pohledávky, 

- příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu,  

- prodejem movitých věcí,  

- prodejem nemovitostí, 

- prodejem podniku,  

- zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem.  

 

Výkon rozhodnutí, které ukládá jinou povinnost než zaplacení peněžité částky, se provádí 

v závislosti na charakteru této povinnosti. Lze jej provést : 

- vyklizením,  

- odebráním věci,  

- rozdělením společné věci,  

- provedením prací a výkonů.  

 

 
4.4 Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí 
 

S ohledem na zvláštní povahu vymáhané povinnosti se při výkonu rozhodnutí nebo schválené 

dohody o výchově nezletilých dětí a o úpravě styku s nimi anebo při výkonu rozhodnutí o navrácení 

dítěte se nepoužije obecných ustanovení upravujících výkon rozhodnutí, nýbrž se postupuje podle 

ustanovení § 272 a 273 OSŘ.  

Při výkonu rozhodnutí má přednost dosažení dobrovolného splnění vymáhané povinnosti způsobem, 

který by co nejméně zatěžoval psychické zdraví dítěte, které může být narušeno i přes jinak zcela 

ohleduplné provedení jeho případného odebrání. 95  Za tímto účelem vyzve soud nejprve 

k dobrovolnému splnění uložené povinnosti. Je-li takový výzva bezvýsledná, přikročí soud 

k nařízení výkonu rozhodnutí uložením peněžité pokuty podle § 273 odst. 1 písm. a) OSŘ nebo 

                                                 
95 Winterová, A., Civilní právo procesní. 5. vydání. Linde Praha, a.s., 2008, s. 604 
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v odnětí dítěte tomu, u koho podle rozhodnutí nebo dohody nemá být, a jeho předání tomu, komu 

bylo podle rozhodnutí nebo dohody bylo svěřeno nebo má být navráceno, nebo tomu, komu 

rozhodnutí nebo dohoda přiznávají právo na styk s dítětem po omezenou dobu  

(§ 273 odst. 1 písm. b) OSŘ).   

 

Ustanovení § 273a OSŘ upravuje výkon předběžného opatření vydaného podle § 76a OSŘ.  

Novou právní úpravu představuje i výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí  

a nenavazování kontaktů s oprávněným upravený v ustanovení § 273b OSŘ.  
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5 Řízení insolvenční 
 
5.1 Právní úprava insolvenčního řízení 
 
Insolvenční řízení představuje součást civilního procesu, je však zároveň samostatným procesním 

druhem, který se odlišuje od dalších druhů civilního procesu.   

 

Dne 1.ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), který upravuje insolvenční řízení komplexním způsobem. Tento zákon 

nahradil původní právní úpravu obsaženou v zákoně č. 328/1991Sb., o konkursu a vyrovnání. 

Předmětem úpravy zákona je: 

a) řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze 

stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám 

dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu  

a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů, 

b) oddlužení dlužníka.96 

 

Vedle zákonné úpravy prostřednictvím zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(dále jen insolvenční zákon) je české úpadkové právo obsaženo v zákoně č. 312/2006 Sb.,  

o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů.  

 

5.2 Definice základních pojmů 
 
Samotný pojem insolvenčního řízení je definován v úvodním ustanovení §2 písm a) IZ jako soudní 

řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení.97  

Z toho se podává, že insolvenční řízení je specifickým soudním řízením před insolvenčním soudem.  

právní úprava zavedla jednotné insolvenční řízení. První fáze insolvenčního řízení je zaměřena na 

zjištění existence úpadku nebo hrozícího úpadku a rozhodnutí o způsobu, jakým způsobem budou 

řešeny.  Druhou fázi představuje řešení úpadku jedním ze zvolených postupů.  

  

Řízení je zahájeno na základě návrhu na zahájení insolvenčního řízení. Cílem insolvenčního řízení 

je úprava majetkových vztahů dlužníka a věřitelů; těmi se míní všechny osoby dotčené úpadkem 

dlužníka případně jeho hrozícím úpadkem. V zásadě dochází k poměrnému uspokojení pohledávek 

věřitelů.  

 

                                                 
96 § 1 písm. a) a b) zákona č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
97 § 2 písm. a) IZ 
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5.3 Zásady insolvenčního řízení 
 
Každé právní odvětví, insolvenční řízení nevyjímaje, je založeno na respektování určitých, zákonem 

stanovených právních zásad. Insolvenční zákon tak činí, oproti právní úpravě obsažené 

v předcházejícím zákoně č. 328/1991Sb. o konkursu a vyrovnání, prostřednictvím §5 IZ. Tyto 

zásady jsou vzhledem k jejich zákonnému zakotvení a významu závazné nejen pro účastníky řízení, 

jimiž se rozumí dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníkovi,  ale i pro insolvenční 

soud, insolvenčního správce a veškeré ostatní zúčastněné osoby. 

 

Insolvenční zákon tedy v §5 definuje tyto zásady insolvenčního řízení: 

a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě 

poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného  

a co nejvyššího uspokojení věřitelů; 

b) věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavené, 

mají v insolvenčním řízení rovné možnosti; 

c) nestanoví-li tento zákon jinak, nelze práva věřitele nabytá v dobré víře před 

zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani 

postupem insolvenčního správce; 

d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek 

mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon 98. 

 

Ve vztahu k těmto zásadám a při jejich aplikaci je ovšem nutno dbát na v §2 zákonem definovaný 

pojem společného zájmu věřitelů, jenž je nadřazen jejich individuálním zájmům. Z tohoto důvodu 

lze princip respektování společného zájmu všech věřitelů v insolvenčním řízení přiřadit ke shora 

uvedeným zásadám insolvenčního řízení. Jeho smyslem je, aby tento způsob řešení úpadku byl 

výhodnější a spravedlivější než jiné alternativní způsoby řešení. Toto ustanovení se ovšem nedotýká 

specifického postavení určitých věřitelů.  

 

Insolvenční řízení je možno zahájit jen na základě insolvenčního návrhu a je zahájeno dnem, kdy 

tento návrh došel věcné příslušnému soudu (tzn. Městskému soudu v Praze či jakémukoliv 

krajskému soudu). Právo podat insolvenční návrh přísluší nejen dlužníku, ale i věřiteli. Dlužník tak 

může učinit nejen při úpadku, ale i v důsledku toho, že mu úpadek hrozí. Věřitel je při podání 

insolvenčního návrhu omezen tím, že toto právo mu náleží jen v případě úpadku dlužníka, podat 

                                                 
98 § 5 písm. a) až d) IZ 
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insolvenční návrh v případě hrozících úpadku není oprávněn.  V prvém případě hovoříme  

o dlužnickém návrhu, ve druhém o věřitelském návrhu. 

 

Definici úpadku podává § 3 IZ a definuje dvě formy úpadku, a to úpadek formou platební 

neschopnosti (§ 3 odst. 1 IZ) a úpadek formou předlužení (§ 3 odst. 3 IZ). Předpokladem obou 

forem úpadku je existence více (tj. nejméně dvou) dlužníkových věřitelů.  

 

Úpadek formou platební neschopnosti je definován v § 3 odst. 1 IZ na základě tří znaků, kterými 

jsou :  

a) existence více věřitelů, 

b) existence peněžitých závazků, nacházejících se více než 30 dnů po lhůtě splatnosti, 

c) neschopnost dlužníka dostát těmto peněžitým závazkům (tedy je splatit). 

Úpadek formou platební neschopnosti se může týkat kteréhokoliv dlužníka, bez ohledu na to, zda je 

fyzickou nebo právnickou osobou.  

 

Ustanovení § 3 odst. 2 IZ uvádí čtyři vyvratitelné právní domněnky, které svědčí o dlužníkově 

platební neschopnosti, v případě, že dlužník : 

a. zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 

b. je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo 

c. není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči 

dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

d. nesplnil  povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční 

soud. 99 

 

Úpadek formou předlužení je definován v § 3 odst. 3 IZ a může se týkat pouze dlužníků, kteří jsou 

podnikateli. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje 

hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho 

majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem 

důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku 

pokračovat.100 

 

                                                 
99 § 3 odst. 2 IZ 
100 § 3 odst. IZ 
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Nová právní úprava úpadkového práva se v mnoha ohledech zásadním způsobem dotkla postavení 

dlužníka v insolvenčním řízení.  Jak již bylo uvedeno výše, je dlužník oprávněn podat insolvenční 

návrh nejen v případě úpadku, který již nastal, ale i v případě tkzv. hrozícího úpadku.  

 

Pojem hrozící úpadek definuje § 3 odst. 4 IZ jako stav, v němž lze s ohledem na všechny okolnosti  

předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých 

závazků. Jeho smyslem je umožnit dlužníku zahájit  insolvenční řízení dříve, než nepříznivý vývoj 

jeho financí dospěje do stavu skutečného úpadku. K posouzení, zda dlužníku hrozí úpadek, je 

zapotřebí precizního poměřování  pravděpodobné výše dlužníkových závazků, které se v budoucnu 

stanou splatnými  s předpokládanými peněžními příjmy dlužníka.  

 

Insolvenční řízení lze zahájit pouze na návrh a je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh došel věcně 

příslušnému soudu, kterým je krajský soud (§ 97 odst. 1 IZ). Osoba, která insolvenční návrh 

podává, k němu musí připojit svůj úředně ověřený podpis nebo svůj zaručený elektronický podpis; 

v opačném případě k němu nebude přihlíženo (§ 97 odst. 2 IZ). Návrh na zahájení insolvenčního 

řízení je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel; pro hrozící úpadek je tak oprávněn učinit pouze 

dlužník. Jiným osobám insolvenční zákon toto oprávnění nedává (výjimkou je pouze úpadek 

finančních institucí, kde insolvenčním navrhovatelem může být také „orgán dozoru nebo dohledu“).  

 

Povinnost dlužníka podat návrh na zahájení insolvenčního řízení stanoví § 98 IZ a vztahuje se 

pouze na dlužníky, kteří jsou podnikatelskými subjekty. Je povinností insolvenčního soudu, aby 

oznámil vyhláškou, že bylo zahájeno insolvenční řízení. Je nezbytné, aby byla tato vyhláška 

zveřejněna nejpozději do dvou hodin poté, co obdržel insolvenční návrh, protože se zahájením 

insolvenčního řízení se pojí významné účinky (zejména § 109 a 110 IZ).  

 

Věřitel, jako insolvenční navrhovatel je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou 

pohledávku, a k insolvenčnímu návrhu musí připojit její přihlášku (§ 105 IZ). Doložením své   

splatné pohledávky prokazuje věřitel  své oprávnění k podání  insolvenčního návrhu.  

 

Účastníky insolvenčního řízení jsou dle § 14 IZ dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči 

dlužníku. K tomu, aby se věřitel stal účastníkem insolvenčního řízení, je nutné, aby svou 

pohledávku v insolvenčním řízení uplatnil.  

 

Věřitelé mohou svoji pohledávku vůči dlužníkovi uplatnit dvěma způsoby. Prvním způsobem je 

uplatnění pohledávky jejím přihlášením u insolvenčního soudu v termínu od zahájení insolvenčního 
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řízení do termínu, který stanoví rozhodnutí o úpadku (§173 odst. 1 IZ). Podáním přihlášky 

pohledávky se uplatňují veškeré pohledávky mimo pohledávek za majetkovou podstatou (§168 IZ) 

a pohledávek postavených na roveń pohledávkám za majetkovou podstatou (§169). Pohledávky 

insolvenčních nezajištěných věřitelů budou zpravidla přezkoumány při přezkumném jednání  

a budou zásadně uspokojeny až v závěru insolvenčního řízení v závislosti na zvoleném způsobu 

řešení úpadku, tedy: 

a. při konkursu rozvrhem, 

b. při reorganizaci plněním reorganizačního plánu,  

c. při oddlužení plněním.  

 

Také zajištění věřitelé musí přihlásit své zajištěné pohledávky, v přihlášce pohledávky musí nejen 

tvrdit své zajištění, musí osvědčit okolnosti zajištění a připojit listiny prokazující jejich tvrzení  

(§ 166 IZ).  

 

Vzhledem k různým zákonným možnostem řešení úpadku dlužníka lze tento postup plně použít jen 

v případě, že úpadek dlužníka je řešen konkurzem. Pouze jen tehdy, pokud je insolvenčním soudem 

prohlášen konkurs na majetek dlužníka,  a tím pádem se insolvenční správce stává  osobou, které 

náleží výlučná oprávnění disponovat s majetkovou podstatou dlužníka, je insolvenční správce 

oprávněn uhradit z prostředků majetkové podstaty pohledávky věřitelů.  

 

Obecné pohledávky jsou podřízeny uspokojení nejen pohledávek zajištěných, ale i uspokojení 

pohledávek za majetkovou podstatou  a pohledávek jim na roveň postavených. Tyto pohledávky 

budou uspokojeny v rozvrhu podle ustanovení § 306 a 307 IZ, případně v částečném rozvrhu podle 

ustanovení § 301 IZ. Insolvenční zákon zdůrazňuje povinnost insolvenčního správce provést 

částečný rozvrh pohledávek vždy, když to umožňuje stav zpeněžení majetkové podstaty.  

 

Pro ostatní přihlášené pohledávky věřitelů platí, že budou uspokojeny v rámci rozvrhového 

usnesení. Po uspokojení všech pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávej jim na roveň 

postavených , je insolvenční správce povinen předložit insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového 

usnesení, ve kterém uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku (§ 306 IZ). Insolvenční 

soud po posouzení návrhu rozvrhového usnesení z hlediska jeho správnosti , vydá rozvrhové 

usnesení, ve kterém stanoví částky, které budou věřitelům vyplaceny.  
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Všichni věřitelé obecných pohledávek zahrnutí do rozvrhu budou uspokojeni na svých 

pohledávkách proporcionálně vzhledem k výši jejich pohledávek, tak jak byly zjištěny (§ 306 odst. 

3 IZ).  

 

5.3.1 Nepatrný konkurs 

Nepatrný konkurs představuje spíše zvláštní případ konkursu, než samostatný způsob řešení úpadku 

dlužníka, neboť ustanovení upravující konkurs jsou aplikovatelná i v případě nepatrného konkursu.  

Nepatrný konkurs umožňuje zjednodušení průběhu konkursu v majetkově relativně jednoduchých 

případech.  

 

5.3.2 Reorganizace  

 

Reorganizace je novým institutem úpadkového práva, který rozšířil způsoby pro řešení dlužníkova 

úpadku nebo hrozícího úpadku. Není však obecným způsobem pro řešení úpadku, neboť je možné ji 

použít jen na dlužníky, kteří jsou podnikateli. Dále není přípustná v případech, je-li dlužník  

právnickou osobou v likvidaci, obchodníkem s cennými papíry nebo osobou oprávněnou 

k obchodování na komoditní burze (§ 316 odst. 3 IZ). Další omezení jeho použití představuje 

kvantitativní kritérium vyjádřené v § 316 odst. 4 IZ.  

Reorganizace představuje nekonkursní způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka, který 

je podnikatelem. Je možností k provedení změn v kapitálové a majetkové struktuře podniku ve 

spolupráci s věřiteli.  

 

Reorganizace se týká dlužníkova podniku (popř. i jeho dalšího majetku) a je pro ni charakteristické, 

že provoz podniku je zachován, ale je podroben různým sanačním opatřením, která schválil soud 

a jejichž provádění je průběžně kontrolováno. 101 

Při reorganizaci dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů bez zpeněžování 

majetkové podstaty. Je to možné v důsledku toho, že úpadce nadále vyvíjí svoji podnikatelskou 

činnost. Ustanovení § 316 odst. 4 IZ uvádí dvě kritéria přípustnosti reorganizace dlužníka. Prvním 

kritériem je dlužníkův celkový obrat, který musí činit za účetní období, které předchází podání 

insolvenčního návrhu, nejméně 100 miliónů Kč. Druhé kritérium je představováno počtem 

zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, a to nejméně 100 zaměstnanců v hlavním pracovním 

poměru. Obě kritéria nejsou nepřekročitelná, neboť podíváme-li se na  § 316 odst. 5 IZ , vidíme, že 

dlužníku se otevírá další možnost k řešení svého úpadku nebo hrozícího úpadku reorganizací.  

                                                 
101 Winterová, A., Civilní právo procesní. 5. vydání. Linde Praha, a.s., 2008, s. 663 
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Reorganizační plán představuje dohodu o řešení úpadku. Reorganizační plán charakterizuje § 338 

IZ takto: „ Reorganizační plán vymezuje právní postavení dotčených osob v důsledku povolené 

reorganizace, a to na základě opatření sledujících ozdravení provozu dlužníkova podniku a 

uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli. 102 

 

 

5.3.3 Oddlužení   

 

Oddlužení představuje třetí možný způsob řešení úpadku. Insolvenční zákon ho upravuje 

v ustanoveních § 389 – 418 IZ. Oddlužení jako sanační způsob řešení úpadku se může dotýkat jen 

fyzických a právnických osob, které nejsou podnikateli.  

 

Možnost oddlužit se poskytuje „druhou šanci“ především dlužníku – fyzické osobě „ odsouzenému“ 

(jinak často i v mladém věku) k celoživotnímu splácení dluhů. Osvobození od zbytku dluhu dlužníka 

též motivuje k tomu, aby usiloval o co nejvyšší míru uspokojení věřitelů, čímž je naplňován i účel 

insolvenčního řízení. Zahraniční zkušenosti rovněž potvrzují, že oddlužení je v konečném důsledku 

i ku prospěchu věřitelů; pro ty je  zpravidla výhodnější obdržet v kratším časovém rámci část 

pohledávky, než v dlouhodobé perspektivě (mnohdy s vysokými náklady na realizaci) vymoci 

pohledávku celou. Věřitelé – podnikatelé spoléhají též na budoucí spotřebu takového dlužníka (na 

obnovení jeho koupěschopnosti). 103 

 

Podstatou oddlužení je zachování dispozičních oprávnění k majetku, který náleží do majetkové 

podstaty a dále osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve 

kterém nedošlo k jejich uspokojení za podmínek stanovených § 414 a násl. IZ po skončení 

oddlužení.  

 

Insolvenční zákon rozlišuje dvě formy oddlužení : 

a. zpeněžení majetkové podstaty 

b. plnění splátkového kalendáře.  

 

                                                 
102 § 338 odst. 1 IZ 
 
103 Zelenka, J. a kolektiv – Insolvenční zákon , 2.aktualizované vydání, Linde Praha, a.s. , 2008,  
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Jakým způsobem dojde k uspokojení pohledávek v případě oddlužení, se odvíjí od toho, jaký bude 

zvolen  způsob oddlužení. 

Lze očekávat,  že pro dlužníky – právnické osoby bez budoucích pravidelných příjmů bude reálnější 

forma jednorázového zpeněžení majetkové podstaty a pro naopak zcela nemajetné dlužníky – fyzické 

osoby mající toliko jen pravidelný měsíční příjem bude akceptovatelnější splátkový kalendář. 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104Zelenka, J. a kolektiv – Insolvenční zákon , 2.aktualizované vydání, Linde Praha, a.s. , 2008,  
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6 Rozhodčí řízení 
 

Rozhodčí řízení je jedním z alternativních způsobů rozhodování sporů. Podstatou rozhodčího řízení 

je přenesení projednávání a rozhodování některých sporných záležitostí  ze soudů, do jejichž 

pravomoci tyto záležitosti jinak patří, na rozhodce, kterými jsou soukromé osoby nebo na stálé 

rozhodčí soudy; v posléze uvedeném případě se jedná o tzv. rozhodčí řízení institucionalizované. 

Rozhodčí nález, který je rozhodnutím o žalobním nároku, má v zásadě shodné právní účinky jako 

pravomocný soudní rozsudek, zejména je státní mocí vykonatelný.    

 

Rovněž v evropském kontextu převažuje v současné době názor přisvědčující tomu, že rozhodci 

v rozhodčím řízení nalézají právo a rozhodčí řízení jako takové je považováno za řízení, které má 

podstatně blíže k civilnímu procesu soudnímu (či dokonce je považováno za součást civilního 

procesu) než k mediaci a jiným formám „ADR“, tj. blíže k nalézání práva než ke zprostředkování, 

příp. dokonce uzavírání dohody mezi stranami (či nalézání dohody mezi stranami), a převažuje tak 

názor, podle kterého je rozhodčí nález výsledkem kontradiktorního řízení vedeného nezávislými 

subjekty, jejichž funkce je obdobná funkci soudce v řízení před soudy. 105 

 

Nezbytným předpokladem toho, aby spor mohl být rozhodnut v rozhodčím řízení je jeho tzv. 

arbitrabilita, tedy přípustnost rozhodování sporu v řízení před rozhodci, a dále platná rozhodčí 

smlouva.  

 

Základní ustanovení v tomto směru představuje § 2 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení 

a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRŘ), podle kterého se strany  

mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou incidenčních sporů, k jejichž 

projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu, má rozhodovat jeden nebo více 

rozhodců anebo stálý rozhodčí soud (rozhodčí smlouva). A dále ustanovení § 2 odst. 2 ZRŘ : 

Rozhodčí smlouvu lze platně uzavřít, jestliže strany by mohly o předmětu sporu uzavřít smír. 106 

 

 

 

 

                                                 
105 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck,  

      2004, s.22    

 
106 § 2 odst. 1, 2 ZRŘ 
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Z těchto ustanovení je možné odvodit tři podmínky, které musí být splněny kumulativně, aby bylo 

možné spor projednat a rozhodnout v rozhodčím řízení. V konkrétní případě se tedy musí  

jednat o : 

1) majetkový spor,  

2) tento spor lze projednat a rozhodnout v soudním řízení,  

3) o předmětu sporu lze uzavřít smír podle § 99 OSŘ.  

 

6.1 Rozhodčí smlouva  
 
Rozhodčí smlouva je smlouvou uzavřenou subjekty soukromoprávních vztahů o tom, že určitý již 

existující spor („ smlouva o rozhodci“) nebo všechny spory, které vzniknou z určitého právního 

vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů („ rozhodčí doložka“), budou projednány   

a rozhodnuty jedním nebo několika rozhodci nebo stálým rozhodčím soudem.  

  

Základem pravomoci rozhodců, resp. stálého rozhodčího soudu k rozhodování sporu je rozhodčí 

smlouva, která v mezích ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces suspenduje právo 

domáhat se svých práv u nestranného a nezávislého soudu, garantované čl. 36 odst. 1 LPS, podle 

kterého, cit.:„ Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého  

a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu“ tam, kde by jinak byla dána 

pravomoc soudu, a to za předpokladu, že spor je v souladu s ustanovením § 2 odst. 1, resp. odst. 4 

ZRŘ arbitrabilní, a za předpokladu, že tehdy, kdy je podána žaloba u soudu v případech, pro něž je 

uzavřena platná rozhodčí smlouva, bude protistranou nejpozději při prvním úkonu ve věci samé 

podána námitka ve smyslu ustanovení § 106 odst. 1 OSŘ, resp. strany výslovně prohlásí, že na 

uzavřené rozhodčí smlouvě netrvají. 107  

 

Uzavření platné rozhodčí smlouvy má významné procesní účinky. Jejím uzavřením dochází 

k vyloučení pravomoci obecných soudů. V případě, že by některá strana učinila bez souhlasu druhé 

smluvní strany návrh na zahájení soudního řízení, je právem druhé strany vznést před soudem 

námitku existence rozhodčí smlouvy a nepřipustit projednání sporu v řízení před soudem. 

Ustanovení § 2 odst. 4 ZRŘ stanoví pravidlo použitelné pro případ, že strany v rozhodčí smlouvě 

                                                 
107 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck,  

       2004, s.33 
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neujednají jinak, že se vztahuje nejen na práva z právních vztahů přímo vznikající, ale i na otázku 

právní platnosti těchto právních vztahů a na práva s těmito právy související.   

Dalším významným účinkem je, že váže i právní nástupce stran, není-li to v rozhodčí smlouvě 

výlovně vyloučeno (§ 2 odst. 5 ZRŘ).  

 

Co se týče formy, zákon předepisuje pro její formu písemnou formu. Písemná forma je zachována  

i tehdy, bude-li rozhodčí smlouva sjednána telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými 

prostředky, které umožní zachytiti její obsah a určit osoby, které ji sjednaly (§ 3 odst. 1 ZRŘ). 

Právní úprava připouští, aby rozhodčí doložka, která tvoří součást podmínek, kterými se řídí hlavní 

smlouva, byla platně ujednána i tehdy, jestliže písemný návrh hlavní smlouvy s rozhodčí doložkou 

bude druhou stranou přijat způsobem, ze kterého je patrný její souhlas s obsahem rozhodčí smlouvy  

(§ 3 odst. 2 ZRŘ ).  

 

6.2 Rozhodčí řízení 
 
O rozhodčím řízení ad hoc (pan profesor Zoulík volí vhodnější označení „obecné rozhodčí řízení“) 

se  jedná v tom případě, kdy se strany shodnou na tom, že rozhodnutí sporu přenechají jednomu 

nebo několika rozhodcům. Výběr osoby rozhodce i procesních pravidel rozhodčího řízení se odvíjí 

od shodné vůle stran.   

O rozhodčím řízením institucionálním platí, že stálé rozhodčí soudy mohou být zřizovány jen 

zákonem a jsou oprávněny vydávat své statuty a řády, které mohou mimo jiné určit způsob 

jmenování rozhodců, jejich počet a mohou výběr rozhodců vázat na seznam vedený u stálého 

rozhodčího soud. Stejně tak mohou určit způsob řízení a rozhodování i jiných otázek, které souvisí 

s činností stálého rozhodčího soudu a rozhodců včetně pravidel o nákladech řízení a odměňování 

rozhodců (§ 13 odst. 2 ZRŘ). Zákon v této souvislosti zakotvuje nevyvratitelnou právní domněnku, 

že pokud si strany ujednaly příslušnost stálého rozhodčího soudu, podrobily se tím zároveň jeho 

statutům a řádům platným v době zahájení řízení, pokud neujednaly v rozhodčí smlouvě jinak (§ 13 

odst. 3 ZRŘ).  

Stálé rozhodčí soudy jsou zřizovány při významných veřejnoprávních institucích (zejména 

obchodních a hospodářských komorách a burzách ), které mají podstatný vliv nejen na výběr 

kvalifikovaných rozhodců, ale i na celkové fungování rozhodčího soudu. Tato okolnost zvyšuje 

prestiž stálého rozhodčího soudu. 108  

 

                                                 
108 Zoulík, F.: Některé problémy rozhodčího řízení. Bulletin advokacie č. 1 / 2007. s. 3 
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Pro řízení před rozhodci jsou přiměřeně aplikovatelná ustanovení občanského soudního řádu, není-li 

zákonem stanoveno jinak (§ 30 ZRŘ). Zahájení rozhodčího řízení zákon podmiňuje podáním 

žaloby. Rozhodčí řízení je zahájeno dnem, kdy žaloba dojde stálému rozhodčímu soudu nebo 

příslušnému rozhodci. Vzhledem k tomu, že zákon o rozhodčím řízení nestanoví náležitosti žaloby, 

je pro případ, že je strany neujednaly v rozhodčí smlouvě nebo se nedohodly na použití pravidel pro 

řízení před stálým rozhodčím soudem, nutné analogicky vycházet z ustanovení § 79 OSŘ. Podání 

žaloby má shodné právní účinky, jako kdyby byla v téže věci podána žaloba u soudu  

(§ 14 odst. 1 ZRŘ).   

 

Jednou z primárních zásad rozhodčího řízení je zásada rovného postavení stran, kterým musí 

rozhodci umožnit plnou příležitost k uplatnění jejich práv. Stanovení postupu  pro vedení 

rozhodčího řízení může být obsaženo nejen v rozhodčí smlouvě, ale i v jiné dohodě těchto stran. 

Nebude-li takové dohody o postupu v rozhodčím řízení, rozhodci v něm postupují způsobem, který 

pokládají za vhodný. Rozhodčí řízení vedou tak, aby bez zbytečných formalit a při poskytnutí 

shodné příležitosti pro uplatnění práv všem stranám byl zjištěn skutkový stav věci potřebný pro 

rozhodnutí sporu (§ 19 odst. 1, 2 OSŘ).  

 

V rozhodčím řízení nelze vzhledem k jeho povaze připustit státní donucení, které by spočívalo 

v možnosti, aby ten, kdo se jako účastní, svědek nebo znalec nedostaví, byl pokutován nebo 

předveden. Proto je v zákoně stanoveno, že rozhodci mohou vyslýchat svědky, znalce a strany, jen 

když se k nim dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď. Také jiné důkazy mohou provádět jen tehdy, 

jsou-li jim poskytnuty. Rozhodčí řízení je tedy vedeno pro něho specifickou zásadou dobrovolnosti 

účasti osob v tomto řízení a dobrovolného poskytnutí výpovědi.109 

 

Procesní úkony, které nejsou rozhodci oprávněni sami provést, provede na jejich dožádání soud, 

nejedná-li se o procesní úkon podle zákona nepřípustný (§ 20 odst. 2 ZRŘ). Rozhodci se při 

rozhodování řídí hmotným právem pro spor rozhodným. Výjimku představuje případ, kdy jsou 

rozhodci stranami zmocněni k tomu, aby rozhodovali podle zásad spravedlnosti. Rozhodování podle 

zásad spravedlnosti znamená především zobecnění skutkového stavu a vytvoření určitého pravidla 

pro správné a spravedlivé posouzení nároků uplatněných v řízení a aplikaci takového pravidla  

na a pro zohlednění postavení stran a všech okolností daného případu.110   

                                                 
109 Schelleová I. Civilní proces. 1.vyd. Eurolex Bohemia, 2006, s. 1104 
 
110 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck,  

       2004, s. 206 
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Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu, je-li v řízení rozhodováno ve věci samé nebo 

je-li ukládána povinnost k náhradě nákladů řízení. Na žádost stran vydají rozhodci rozhodčí nález, 

jehož výrok bude obsahovat uzavřený smír mezi stranami.  

Rozhodčí nález musí usnesen většinou rozhodců, písemně vyhotoven a alespoň většinou rozhodců 

podepsán. Jeho výrok musí být určitý. Musí též obsahovat odůvodnění, ledaže bylo stranami 

dohodnuto, že odůvodnění není třeba (§ 25 odst. 1, 2 ZRŘ).  

Rozhodčí nález, který nelze přezkoumat jinými rozhodci, protože se o tom strany nedohodly 

v rozhodčí smlouvě, nebo u něhož marně uplynula lhůta k podání žádosti o přezkoumání podle § 27 

ZRŘ, nabývá dnem doručení účinků pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný 

(§ 28 odst. 2 ZRŘ). V případě, že byla strana sjednána možnost přezkumu rozhodčího nálezu, 

nabývá rozhodčí nález právní moci dnem, kdy bylo stranám doručeno rozhodnutí rozhodců, kterým 

byl rozhodčí nález přezkoumán.  

Zrušení rozhodčího nálezu soudem je možné z taxativně vypočtených důvodů uvedených  

v § 31 ZRŘ.  

 

Závěrem si dovolím vyzdvihnout nejdůležitější přednosti rozhodčího řízení. Jsou jimi neformálnost,  

rychlost, neveřejnost.  
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7 Závěr 
 
 
Civilní proces je jedním z druhů soudních řízení. Civilní proces je možné definovat jako postup 

soudu, případně jiných rozhodujících subjektů (rozhodců), účastníků řízení a dalších subjektů při 

poskytování ochrany porušených či ohrožených subjektivních práv a oprávněných zájmů, které 

vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů.  

 
Civilní  proces není jednotný, nýbrž je vnitřně diferencován. Vnitřní diferenciace civilního procesu 

je výsledkem postupného historického vývoje. Základní členění civilního procesu spočívá v jeho 

rozlišení na řízení nalézací, řízení vykonávací, řízení zajišťovací, řízení insolvenční a řízení 

rozhodčí. Řízení nalézací se dále vnitřně diferencuje na řízení sporné a řízení nesporné.  

Nalézací řízení je takové řízení, v jehož průběh soud shledává, co je právem, nebo právo ve smyslu 

právního vztahu vytváří.   

 
Sporné řízení je řízením, ve kterém soud rozhoduje spor mezi dvěma stranami stojícími se svými 

protikladnými zájmy na výsledku procesu proti sobě. Tyto strany vystupují v roli odpůrců. Vítězství 

jedné ze stran zpravidla znamená prohru druhé strany.  

Řízení sporné vzniká jen mezi těmi účastníky právních vztahů, mezi kterými vznikl spor o existenci 

či neexistenci vzájemných práv a povinností.  

 

Podstatou sporného řízení je řešení a rozhodnutí sporu o právo a poskytnutí ochrany porušeným 

nebo ohroženým právům. Ke spornému řízení dochází za podmínky, jestliže ten, kdo tvrdí, že byl 

zkrácen na svých právech se dovolává ochrany vůči tomu, kdo podle jeho tvrzení práva, jež mu 

přísluší, porušuje nebo ohrožuje. Příznačná je tak pro něj dvoustrannost sporu. Účastníky každého 

sporného řízení jsou vždy žalobce a žalovaný.  

 

Pro řízení sporné je charakteristická dispoziční zásada, která způsobuje, že procesní  iniciativa ve 

smyslu zahájení, stanovení rozsahu i ukončení řízení náleží účastníkům řízení, a nikoli soudu. 

Účastníci řízení jsou totiž těmi, kdo rozhoduje, zda dojde k soudnímu řízení a jaký bude jeho 

předmět. 

Účastníci uskutečňují svá dispoziční oprávnění prostřednictvím dispozičních procesních úkonů.  

Dispozičními úkony jsou zejména tyto úkony: žaloba, změna žaloby, zpětvzetí žaloby, vzájemná 

žaloba, soudní smír, opravné prostředky a další.  
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Pro sporné řízení je dále charakteristická projednací zásada. Soud poskytuje ochranu těm 

subjektivním právům a oprávněným zájmům, jejichž ochrany se jejich nositel dovolává. Je na 

žalobci, aby svá subjektivná práva a oprávněné zájmy uplatnil.  

Rozhodující iniciativa při shromažďování skutkového materiálu náleží stranám. Je zásadně 

povinností účastníků řízení poskytnout soudu, který projednává a rozhoduje jejich spor všechny 

potřebné podklady pro soudní rozhodnutí, zahrnující zejména pravdivé vylíčení skutkového stavu   

a navržení důkazů k jejich prokázání. 

Sporné řízení je řízením zahajovaným na návrh, který je nazýván žalobou 

Žaloba představuje dispoziční procesní úkon žalobce, kterým žádá soud o ochranu svého tvrzeného 

ohroženého nebo porušeného subjektivního práva či oprávněného zájmu. Smyslem podání žaloby je 

přezkoumání uplatněného nároku a rozhodnutí o jeho důvodnosti. Povinností soudu je poskytnout 

ochranu tomu, kdo se jí domáhá, za podmínky, že tato ochrana náleží do soudní pravomoci. Opačný 

přístup by bylo nutné považovat za nepřípustné odpírání spravedlnosti.  

 

Jakmile bylo řízení zahájeno, postupuje v něm soud i bez dalších návrhů tak, aby byla věc co 

nejrychleji projednána a rozhodnuta. Usiluje o to, aby spor byl vyřešen smírně (§ 100 odst. 1 OSŘ). 

 

Koncentrační zásada se uplatňuje v řízeních vyjmenovaných v ustanovení § 118b odst. 1 OSŘ  

a dále v těch případech, kdy o koncentraci řízení rozhodne soud na základě ustanovení § 118c OSŘ 

a též v řízení ve věcech směnečných nebo šekových podle § 175 odst.1 OSŘ v případě uplatňování 

námitek proti směnečnému nebo šekovému platebnímu rozkazu.  

Zásada oficiality nalézá své uplatnění v těch fázích civilního procesu, jež nejsou závislé na 

procesních úkonech účastníků.  

Soudní řízení je pravidelně soudním řízením s jednáním. Zkrácená řízení jsou ta řízení, ve kterých 

má soudní rozhodnutí formu platebního nebo směnečného či šekového platebního rozkazu. Jsou to 

zároveň ta sporná řízení, ve kterých občanský soudní řád dovoluje učinit rozhodnutí v meritu věci  

bez jednání. Konkrétně se jedná o tzv. řízení rozkazní (§ 172-174 OSŘ) a o řízení ve věcech 

směnečných nebo šekových (§ 175 OSŘ).  

 

Soudní řízení směřuje k vydání rozhodnutí ve věci samé, věci, kterou účastníci učinili předmětem 

řízení a jejíhož řešení se domáhali. Ve věci samé rozhoduje soud rozsudkem v případě meritorního 

rozhodnutí. Za podmínek stanovených v ustanovení § 172 až § 175 OSŘ rozhoduje soud ve věci 

samé také platebním rozkazem. Usnesením je možné rozhodnout o věci samé jen v případech, které 

stanoví zákon (§152 odst. 1 OSŘ). 

Výlučnými právními instituty sporného řízení jsou rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání.  



 92 

Domnívám se , že je možné konstatovat, že kontradiktorní civilní proces umožňuje maximální 

rozvinutí sporu mezi stranami a jeho následné objektivní rozřešení soudem.  

 

Z ustanovení § 2 OSŘ vyplývá, že soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují  

i právní věci, jež nemají povahu sporu o právo a účastníci v nich nemají postavení vzájemných 

odpůrců. To ale neznamená, že by se v některých nesporných řízeních nemohl vyskytovat rozporný 

zájem při řešení právního vztahu. Nesporné řízení bylo charakterizováno jako souhrn záležitostí 

rozličného charakter. Právní úprava nesporného řízení je obsažena v hlavě páté části třetí pod 

názvem „Zvláštní ustanovení“v § 175a - § 200za OSŘ.  

Cílem nesporného řízení je upravit právní poměry účastníků řízení zpravidla konstitutivním 

rozhodnutím „pro futuro“. Obecně můžeme konstatovat, že v nesporném řízení jsou projednávány  

a rozhodovány věci, na jejichž právní úpravě má společnost zájem.                                                                                                                                    

 

Základní procesní rozdíly mezi oběma řízeními byly dále shledány v rozdílném způsobu stanovení 

rozsahu civilní pravomoci, v rozdílném způsobu zahájení řízení a stanovení jeho předmětu,  

v okruhu účastníků, v odlišném uplatňování procesních zásad, při procesu dokazování, průběhu 

řízení, nepřípustnosti některých právních institutů, formě meritorního rozhodnutí, v konstitutivním 

charakteru rozhodnutí a otázce nákladů řízení.  

 

 

Vykonávací řízení bylo pojímáno jako ta část civilního procesu, jejímž cílem je nucená realizace 

povinností uložených zásadně vykonatelným exekučním titulem v případě, že nedošlo ze strany 

osoby povinné k dobrovolnému plnění. Jeho cíl tak můžeme vidět v ochraně procesních vztahů, 

které byly založeny zásadně vykonatelným rozhodnutím. Představuje samostatný druh civilního 

procesu, který je do jisté míry nezávislý na nalézacím řízení. Oddělenost nalézacího a vykonávacího 

řízení plyne i ze skutečnosti, že na nalézací řízení nemusí nezbytně nutně navazovat vykonávací 

řízení, a to nejen z toho důvodu, že povinný dobrovolně splnil svoji povinnost nebo proto, že 

oprávněný neučinil návrh na zahájení vykonávacího řízení, ale také proto, že některá rozhodnutí 

nejsou podkladem pro nucený výkon.  

 

Zajišťovací řízení není pojímáno jako ucelený proces, nýbrž je představováno těmito právními 

instituty: prétorský smír (§ 67–69 OSŘ), předběžnými opatřeními upravenými v § 74 –77a OSŘ  

a zajištěním důkazu (§ 78 -78g OSŘ). Společný znak těchto institutů lez spatřovat v jejich 

preventivní funkci a zajišťovací funkci.  
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Vykonávací řízení představuje samostatné řízení upravené občanským soudním řádem v šesté části 

v ustanoveních § 251 až 351a OSŘ. První hlava šesté části OSŘ obsahuje obecnou část 

vykonávacího řízení. Zvláštní část vykonávacího řízení je obsažena v hlavě druhé až osmé OSŘ 

a předmětem její úpravy jsou jednotlivé druhy a způsoby výkonu rozhodnutí.    

Poukázáno bylo na odlišnosti mezi nalézacím a vykonávacím řízením podmíněné zejména jejich 

odlišným cílem, ale i tím, že některé ze zásad platných pro jedno řízení nejsou použitelné pro řízení 

druhé a naopak, a dále i tím, že se v průběhu každého z nich uplatňují některé specifické právní 

instituty.  

 

Odlišnosti je třeba hledat i mezi jednotlivými druhy vykonávacího řízení z hlediska povahy 

vymáhaného plnění s tím, že zcela specifický charakter má řízení o výkon rozhodnutí o výchově 

nezletilých dětí a výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů 

s oprávněným.    

Přes výše zmíněné odlišnosti je, domnívám se nutné zdůraznit, že jak nalézací, tak vykonávací 

řízení představují integrální součásti civilního soudního řízení.  

 

Jako ústřední pojem vykonávacího řízení byl označen exekuční titul. Exekučním titulem je 

rozhodnutí soudu nebo jiného subjektu stanoveného zákonem, případně listina, kterým se ukládá 

určité osobě povinnost něco v určité době plnit. Představuje materiální podmínku pro nařízení 

výkonu rozhodnutí. Výčet způsobilých exekučních titulů podává ustanovení § 274 OSŘ. 

Předmětem nucené realizace ve vykonávacím řízení nemohou být rozsudky o určení, zda tu právo 

nebo právní vztah je či není, dále jím nemohou být rozhodnutí o osobním stavu s výjimkou 

rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, o styku rodičů, prarodičů a sourozenců s nezletilými dětmi  

a o navrácení nezletilého dítěte a konečně jím nemohou být rozsudky ukládající prohlášení vůle 

podle § 161 odst. 3 OSŘ.  

Exekuční titul musí splňovat náležitosti formální i materiální povahy. 

 

Konečně je nutné zdůraznit, že vykonávací řízení probíhá ve dvou odlišných fázích. V první fázi 

rozhoduje soud o nařízení výkonu rozhodnutí, ve druhé fázi dochází k provedení nařízeného výkonu 

rozhodnutí.  

 

 

 

 

 



 94 

Insolvenční řízení představuje součást civilního procesu, je však zároveň samostatným procesním 

druhem, který se odlišuje od dalších druhů civilního procesu. Insolvenční řízení je procesem, ve 

kterém je rozhodováno o tom, jak bude nakládáno s majetkem dlužníka, jenž se nachází v úpadku, 

nebo jemuž úpadek hrozí.  

 

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, představuje modernizaci právní úpravy a přizpůsobení novým vývojovým 

trendům. Insolvenční zákon usiluje o odstranění nedostatků právní úpravy provedené zákonem  

č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů a přináší některá nová 

řešení. Je úpravou komplexní, která usiluje o obsáhnutí nejširšího okruhu problematiky úpadkového 

práva. Insolvenční řízení pojímá jako specifické soudní řízení, jehož předmětem je uspořádání 

majetkových vztahů dlužníka k osobám, které jsou dotčeny jeho úpadkem nebo hrozícím úpadkem 

s cílem dosáhnout co nejvyššího a zásadně poměrného uspokojení pohledávek věřitelů. Co se týče 

způsobů řešení úpadku, konkurs představuje universální způsob řešení úpadku všech dlužníků. 

Reorganizace, jako novum právní úpravy, je způsobem řešení úpadku jen některých dlužníků. 

Dalším alternativou řešení úpadku je oddlužení, vybudované na sanačním principu.  

 

Insolvenční zákon přinesl i změnu v kvantitativním rozšíření práv a povinností věřitelů dlužníka, 

kteří uplatňují v insolvenčním řízení svoje pohledávky a umožňují jim ovlivňovat insolvenční řízení 

již od jeho počátku. Významný je především vliv věřitelů na výběr způsobu, kterým bude řešen 

dlužníkův úpadek a vliv při výběru osoby insolvenčního správce.   

 

Domnívám se, že insolvenční zákon účinně vyvažuje zájem na transparentnosti insolvenčního 

řízení, zájem na ochraně dlužníkova majetku a princip rovných podmínek pro věřitele.  

 

 

Rozhodčí řízení je jedním z alternativních způsobů rozhodování sporů. Podstatou rozhodčího řízení 

je přenesení projednávání a rozhodování některých sporných záležitostí ze soudů, do jejichž 

pravomoci tyto záležitosti jinak patří, na rozhodce, kterými jsou soukromé osoby nebo na stálé 

rozhodčí soudy; v posléze uvedeném případě se jedná o tzv. rozhodčí řízení institucionalizované. 

Podmínkou k tomu, aby určitý spor mohl být rozhodnut v rozhodčím řízení, je tzv. arbitrabilita 

sporu a dále existence platné rozhodčí smlouvy. Rozhodčí smlouva představuje základ pravomoci 

rozhodců a stálých rozhodčích soudů pro rozhodování sporu. Rozhodčí smlouva se vztahuje na 

určitý konkrétní spor (smlouva o rozhodci) nebo ke sporům ze stanoveného okruhu právních vztahů 

(rozhodčí doložka).  
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Rozhodčí nález je postaven na roveň soudnímu rozsudku.  

Za jednu z nejvýznamnějších předností rozhodčího řízení je možné považovat jeho větší flexibilitu.  
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8 Resume 
Die Zivilprozessarten 

 

Der Zivilprozess ist eine Art von der gerichtlichen Verfahren. Der Zivilprozess ist nicht einheitlich , 

sonder er wird gegliedert. Die Grundgliederung vom Zivilprozess besteht aus diesen 

Zivilprozessarten: das Erkenntnisverfahren, das Vollstreckungsverfahren, das Sicherungsverfahren, 

das Insolvenzverfahren und  das Schiedsrichterlichverfahren. Das Erkenntnisverfahren wird weiter 

in das streitige Verfahren und in das nicht streitige Verfahren gegliedert.  

 

Das streitige Verfahren ist das Verfahren, in dem das Gericht den Streit zwischen den Kläger und 

den Beklagten entscheidet. Der Kläger und der Beklagte stehen mit ihren entgegengesetzten 

Interessen gegenőber. Der Sieg einer von diesen Seiten bedeutet in der Regel den Verlust der 

anderen Seiten. Die Beschaffenheiten des streiteigen Verfahren ist die Lısung und die 

Entscheidung des Rechtsstreites und die Gewähren des Schutzs den verletzten oder gefährden 

Rechten. Zu dem streitigen Verfahren kommt man unter der Bedinung wenn der Kläger behauptet,  

daß seine Rechte oder seine befugten Interessen von dem Beklagten verletzt oder gefährdet wurden.  

Das streitige Verfahren hat das Ziel, durch die Entscheidungen den schon gegründeten materiellen 

Beziehungen den Schutz zu gewähren.  

 

Für das streitige Verfahren sind besonders bezeichnend der Dispositionsgrundsatz und der 

Verhandlungsgrundsatz. Der Dispositionsgrundsatz bedeutet, daß der Kläger und der Beklagte den 

Beginn, Inhalt und Ende des Rechtsstreits entscheidend beeinflussen. Der Verhandlungsgrundsatz 

bedeutet, daß das Gericht grundsätzlich nur die von Seiten eingeführten Tatsachen beurteilt. 

 

Das nicht streitige Verfahren hat das Ziel durch die Entscheidungen die materiellen Beziehungen zu 

gründen, zu ändern oder zu brechen. Der Zivilprozessordnung regelt es in der dritten Teil unter dem 

Benennung „Besondere Bestimmungen“. Es handelt sich um verschiedenen Angelegenheiten.  

 

Das Sicherungsverfahren dient zu dem vorläufigen Schutz der Rechte.  

 

Das Vollstreckungsverfahren ist in der sechsten Teil id der Zivilprozessordnung geregelt. Es wird 

vom Erkenntnisverfahren getrennt und ist das selbstständige Verfahren. Beide Verfahren weisen 

Unterschiedlichkeiten auf. Die Ursache besteht  in ihren verschiedenen Ziel.  

Die formelle Ähnlichkeit folgt aus dem Paragraph 254 der Zivilprozessordnung.  



 97 

Das Vollstreckungsverfahren dient  der zwangsweisen Durchsetzung der Urteile und anderer 

Vollstreckungstitel. Dessen Ziel ist in konkreten Fällen, die geschuldete Leistung durchzusetzen 

unter der Bedienung, dass sie nicht freiwillig erfőllt wurden. Das Vollstreckungsverfahren ist nicht 

abhängig vom Erkenntnisverfahren, weil es nicht nur zu der Durchsetzung der Urteile dient, 

sondern auch zu der Durchsetzung der von anderen staatlichen Organen erlassenen  Titel.  

Das Vollstreckungsverfahren hat heute zwei Formen. Die erste Form beruht vom Amfang bis Ende 

auf dem Gericht, das alle notwendige Handlungen trifft. Die zweite Form besteht darin, daß das 

Gericht auf Grund des Gesetzes die Exekution verordnet und den gerichtilchen Exekutor 

bevollmächtigt.    

 

 

Am 1. Januar 2008 ist das neue Insolvenzgesetz in kraft getreten. Dieses Gesetz regelt das 

Insolvenzverfahren vollstandig. Das Insolvenzverfahren hat das Ziel, eine moglichts weitgehende 

Befriedigung der Forderungen der  Gläubiger grundsätzlich durch eine Verwertung des 

Schuldnervermögens durchfőhren.  

Das Insolvenzverfahren herrscht grundsätzlich  der Grundsatz der gleichmäßigen Befriedigung der 

Forderungen.  

 

Die Lısung des Bankrotts oder eines drohenden Bankrotts besteht in einer gesetzlichen Form. Diese 

gesetzliche Form hat das Ziel, Vermıgensbeziehungen zu den Personen, die durch den Bankrott 

oder das drohenden Bankrott betroffen wurden, zu veranstalten. Die Grundarten von der Lısung 

bestehen in Konkurs und Reorganisation.  

 

Die Eröffnung des Insolvenzverfahren ist von dem Insolvenzantrag abhängig. Der Gläubiger kann 

den Insolvenzantrag wegen eines Bankrotts eröffnen. Der Schuldner kann den Insolvenzantrag 

wegen auch eines drohenden Bankrotts eröffnen. Der Bankrott ist in zwei Formen zu unterscheiden: 

wegen einer Zahlungsunfähigkeit und wegen einer Őberschuldung.  

 

Das Schiedsrichterlichverfahren stellt eine Alternative zu dem gerichtlichen Verfahren.  
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