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Úvod 

 

 

 Právo jako jeden z nejdůleţitějších atributů ţivota vyspělých 

společností, si tyto společnosti jako takový i patřičně střeţí. Ať uţ tím máme 

na mysli právo ve smyslu objektivním, které ve formě zákonů musí - aby 

společnost mohla řádně fungovat - dodrţovat všichni členové společnosti, 

nebo ve smyslu subjektivním jako jednotlivá práva, která stát jednotlivým 

subjektům zaručuje a která chrání. Orgánem, jenţ je povolán chránit 

práva, jsou soudy.1  

 Soudy jsou – slovy zákona – „nezávislé státní orgány, které se při 

rozhodování řídí pouze zákonem, případně mezinárodní smlouvou, kterou je 

Česká republika vázána“.2 Právě pro jejich nezávislost jsou těmi, kdo 

primárně poskytuje právům ochranu pro případ jejich porušení nebo 

ohroţení (mluvíme o principu nezávislosti soudnictví). Jejich jednotlivé 

pravomoci a působnost stanovuje zákon (zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a 

soudcích a řada dalších procesních zákonů, které upravují činnost soudů 

při výkonu jejich pravomocí). 

 Různým právům, vyţadujícím různé postupy při jejich ochraně, 

odpovídají i různé druhy řízení, ve kterých je tato ochrana poskytována. 

V oblasti soukromého práva - tzn. oblasti vztahů občanskoprávních, 

obchodních, rodinných a pracovních (viz § 7 z. č. 99/1963 Sb., Občanského 

soudního řádu) -  slouţí tomuto účelu civilní řízení. Soudy v tomto řízení 

„projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci z těchto vztahů vyplývající 

a v případě nesplnění stanovené povinnosti i provádějí výkon těchto 

rozhodnutí“.3 

 Pro soukromoprávní vztahy je typické rovné postavení subjektů. Ţádný 

subjekt podle principu rovnosti nesmí jednostranně zakládat práva nebo 

ukládat jinému právní povinnosti a proto ani při sporu ţádný z nich nesmí 

                                                           
1 Viz čl. 90 Ústavy ČR (ústavní zákon č.1/1993 Sb.) 
2 Viz čl. 95 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) 
3 Viz § 2 Občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) 
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být soudcem ve vlastní věci.4 Ve sporu o právo je právě soud tím orgánem, 

který má pravomoc objektivně právně posoudit skutkový stav a závazně 

spornou věc rozhodnout. Je právě tím nezávislým třetím, který rozhoduje o 

situaci nestranně, pouze na základě zákona a zákonem stanoveným 

postupem.  

 

 Svoboda je základním kamenem novodobé demokratické občanské 

společnosti. Důleţitou zásadou soukromého práva je zásada autonomie 

vůle jeho subjektů. Proto tak, jak je na vůli kaţdého, zda se stane 

subjektem určitého práva, je na něm i zda své právo uplatní u soudu či 

nikoliv. Stát ústavně zaručuje právo na soudní ochranu práv (viz čl. 36 

Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku), a 

v případě, ţe se někdo svého práva u soudu domáhá, je povinností soudu 

mu tuto ochranu poskytnout (v opačném případě by šlo o porušení 

ústavního práva). 

 

 V soukromoprávní oblasti vzniká mnoţstvo různých právních situací, 

které je potřebné řešit různým způsobem. Proto i v současném platném 

civilněprocesním právu je upravených několik druhů postupů, které 

odpovídají té které situaci. Pojem civilní proces je pouze pojmem 

teoretickým a zahrnuje všechny tyto druhy řízení, které slouţí jednomu a 

témuţ účelu, a to ochraně státem zaručených soukromých práv. 

 

 V této práci budou popsány a porovnány jednotlivé druhy civilního 

procesu. I kdyţ je cíl všech těchto v následujícím textu přiblíţených druhů 

řízení stejný, různí se v určitých detailech, postupu a zájmech subjektů. 

Proto se v následujících kapitolách zaměřím především na specifika 

konkrétního druhu civilního procesu a zároveň se pokusím vysvětlit důvody 

zásad dodrţovaných v tom kterém řízení. Záměrem této práce však není 

vzbudit dojem, ţe by se jednalo o - svým účelem - rozdílné a nezávislé 

                                                           
4 Knappová M., Švestka J., Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné, ASPI, Praha, 2005 – 

Zásady soukromého práva, str. 47, ve spojení s výkladem o právu veřejném a 

soukromém, str. 41 
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druhy řízení, ale naopak moţná najít jisté propojení mezi nimi, ale 

především najít v kaţdém z těchto druhů řízení důvody daného postupu, 

který nakonec vţdy vede k stejnému cíli, který byl i záměrem zákonodárce 

při úpravě civilního procesu, a to zaručit efektivní ochranu porušeným nebo 

ohroţeným právům. Abychom ale pochopili diferenciaci civilního procesu (a 

její důvody), musíme se nejdřív alespoň ve zkratce podívat na jeho vývoj… 
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1. Vývoj civilního procesu 

 

 Původním způsobem, jak ubránit své právo, byla – ještě v dobách před 

vznikem prvních států – jednoduchá svépomoc. Ve formující se 

organizované společnosti však neměl tento způsob prosazování si svého 

práva místo. Jakmile se začaly objevovat autority, které dozírali na 

dodrţování určitého řádu ve společnosti, převzali na sebe i důleţitou roli 

rozhodování sporů vznikajících mezi jeho jednotlivými členy. V prvních 

formách společenského uspořádání soudila všechny záleţitosti lidová 

shromáţdění5. Pro nejstarší procesy byli typické velmi formální procesní 

úkony, či uţ ve formě různých symbolických úkonů či pronášení různých 

předepsaných formulí. 

 Zákon XII tabulí, nejstarší známý pramen raného římského práva6, 

upravoval kromě jiného i způsob, jakým se dalo před soudem uplatnit své 

právo. V římském procesu jiţ od počátku platila zásada obţalovací - soudy 

projednávaly jen ty případy, které oprávnění před soud přinesly (platila 

zásada „Nemo iudex sine actore.“ - „Kde není ţalobce, není soudce.“ Tato 

zásada platí v podstatě dodnes u tzv. sporných řízení.). Kaţdé takové 

uplatnění si svého práva vyţadovalo kromě povolení od magistráta rovněţ 

přednesení ţaloby přesného znění podle zákona (tzv. legis actiones) a 

symbolické vykonání tohoto subjektivního práva před soudem. Uplatnění 

práva před soudem představovalo teda jakousi státem kontrolovanou a 

řízenou svépomoc7. Magistrát (úředník) byl v procesu pouze tím, kdo zná 

objektivní právo a rozhodoval o tom, zda v dané věci ţalobce podle práva 

svůj nárok (a teda ţalobní právo, které bylo spjaté s daným právem8) má. 

Byl ovšem pouze organizátorem soudnictví, nikoli rozhodcem. V případě 

komplikovanějších záleţitostí pak rozhodovali občané. Soudní proces se 

postupně rozdělil na dvě fáze – fázi před soudním úředníkem (in iura, „před 

                                                           
5  V Řecku soudila tzv. ekklésia, v Římě comitia curiata, u Slovanů to byly véče, u 

Germánů tzv. dingy (thingy) 
6   viz Kincl J., Urfus V., Skřejpek M.: Římské právo, C.H. Beck, Praha, 1995 
7  viz Fiala J.: Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního 

procesu, Acta Universitas Carolinae, Iuridica monographia XXI, Praha, 1974  
8   srov. Winterová A. a kol.: Civilní právo procesní, Linde Praha, a.s., 2004, str. 206 – 

Ţalobní právo 
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právem“) a fázi před soudcem - laikem (apud iudicem, ve smyslu rozhodce). 

Soudcem tak byl jenom občan, kterého si v případě sporu strany samy 

zvolily. Jelikoţ Římané měli k právu velikou úctu, fungovala zde i jakási 

materiální právní moc rozhodnutí. Platilo, ţe jednou rozsouzená věc se 

povaţuje za pravdu.9 

  Rozšiřování Římské říše a velký rozmach obchodu si ale vynutil nové 

řešení nového druhu konfliktních situací, kde zastaralé zákonné ţaloby 

nevyhovovali nově vznikajícím právním situacím a komplikovanějším 

právním vztahům. Kolem poloviny 2. st. pnl se v soudní praxi začali 

objevovat tzv. instrukce cizineckého praetora, kterými praetor určoval, 

kterým právem se budou řešené vztahy řídit (praetorský edikt, a na základě 

něj konkrétní formule). Touto instrukcí byli pak soudci vázáni a rozhodovali 

uţ jenom o skutkovém stavu případu. Zákonné ţaloby tak nahradili 

praetorem formulované, mnohem pruţnější formule a proces se začal víc 

soustředit na zjišťování skutkového stavu a prokázání tvrzených 

skutečností. Výsledek klasického římského procesu byl zaloţen na principu 

volného hodnocení doloţených důkazů a závisel na unesení či neunesení 

důkazního břemene.10 

 V období císařství byly jiţ pro dokazování uzákoněny pravidla, přičemţ 

za důkazy nejvyšší hodnoty byla povaţována svědectví a listinné důkazy. 

Postupně se přestalo řízení rozdělovat na dvě stadia a proces nalézání práva 

se odehrával pouze před magistrátem. Stávalo se, ţe po rozhodnutí v tomto 

- tzv. kogničním - řízení se dotčené strany odvolávali k samotnému císaři 

jako nejvyšší autoritě ve státě a postupně se na něj dokonce obraceli i se 

ţádostmi o dobrozdání ke sporným otázkám. Později se císař v rozhodování 

nechával zastupovat svými úředníky, kterým byla nakonec tato pravomoc 

výlučně přikázána. Původně mimořádný proces (extra ordinaria) se tak stal 

nakonec řádným procesem. Tento druh řízení byl v rámci recepce římského 

(justiniánského) práva převzat i na území severní Itálie (tzv. italský proces, 

                                                           
9   „Res iudicata pro veritatae accipitur.“ 
10 Fiala J.: Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního 

procesu, Acta Universitas Carolinae, Iuridica monographia XXI, Praha, 1974 
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který byl později vzorem i pro kanonické právo), kde procesy vedli královští 

úředníci a kde byl zaveden písemný, neveřejný proces a zavedena legální 

teorie důkazní (viz výše zmíněný římský kogniční proces). Formalismus na 

jedné straně přispíval k větší právní jistotě, ale také se skvěle hodil pro 

pozdější církevní proces vedený církevními hodnostáři. 

 I přes výše uvedené, jenom velmi zevrubně přiblíţené vývojové formy 

římského procesu je tato rozmanitost ukázkovým příkladem toho, jak se 

principy a postupy v soudním řízení mění v závislosti od změn ve 

společnosti. Od principu ústnosti a veřejnosti, přes princip formální a 

materiální pravdy, princip projednací a volné hodnocení důkazů se římský 

proces dostal aţ k principu písemnosti a neveřejnosti, principu legální 

teorie důkazní a zásadě legálního pořádku. Při tom všem byly pořád 

dodrţovány principy vycházející z podstaty soukromého práva - zásada 

rovnosti stran, princip dispoziční, a také princip projednací a vázanost 

soudu ţalobním petitem. 

 V případě vývoje na území Germánů a Slovanů nebyli tyto změny tak 

radikální. Původní neformální soudní proces vedený podle obyčejů před 

shromáţděním (příslušníky panovníkovi druţiny) byl veřejný, vedl ho lidový 

úředník a k rozhodnutí nebylo potřebné zjištění skutkového stavu věci. 

Jako důkaz postačila přísaha či svědecké výpovědi, ordál či souboj11. Řízení 

začínalo podáním písemné ţaloby a písemným „pozváním“ ţalovaného na 

soud (v Čechách a na Moravě se obesílali tzv. půhony12). Postupem času s 

rozvojem měst a obchodních vztahů vznikali nezávisle od soudů 

vrchnostenských i soudy městské a mezní13. Snahou bylo vyřídit řízení 

jediným důkazním aktem a důkazní břemeno se přesouvalo na ţalobce. 

Středověké právo znalo v té době dokonce i rozsudek pro zmeškání.  

 V důsledku narůstajícího vlivu církve a snahy o upevnění moci 

vrchností se i v soudním procesu začaly uplatňovat principy procesu 

                                                           
11 viz Kolektiv autorů Právnické fakulty Univerzity Karlovy: Dějiny evropského kon-

tinentálního práva, Linde, Praha, 2004 
12  viz Malý, K. a kol.: Dějiny českého a československého práva do r. 1945,  Linde Praha, 

2003 
13  viz tamtéţ 
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kanonického (zásada legálního pořádku, legální teorie důkazní, 

formalismus, zásada koncentrace, písemnost, rozsudek důkazní). Do 17. 

století byla pouţívána přísaha svědků na kříţ.14 V dobách Karlovců (8.-10. 

století) se začal uplatňovat proces inkviziční, důleţitými se stávali důkazy 

listinné (zápisy v zemských deskách, úřední svědectví). 

 Zásadní změny nastaly aţ v dobách osvícenství, kdy veškeré soudnictví 

bylo prohlášeno za „věc státní“15, bylo odděleno od ostatních státních 

funkcí, soudní organizace byla sjednocena a proces civilní se formálně zcela 

oddělil od procesu trestního.16 V civilním procesu platila zásada rovnosti 

stran, zásada dispoziční, zásada projednací, strany měli povinnost „uvést 

podle pravdy úplně a určitě všechny skutečnosti k odůvodnění svých 

návrhů“17 a také povinnost důkazní. Moderní civilní proces, tak, jak ho 

známe dnes, zaloţený na principu veřejnosti, ústnosti, přímosti, s 

principem apelace a specializace soudců, se zrodil na půdě francouzské 

revoluce a do zbytku Evropy se rozšířil spolu s demokratickým hnutím.18 

 Samostatné úpravy se dočkala i některá zvláštní řízení, zejména řízení 

nesporná, řízení konkurzní, zvlášť bylo upraveno i řízení exekuční (viz např. 

exekuční řád v Rakousku z roku 1896). Tato řízení byla samozřejmě vedena 

jiţ dříve, samostatného legislativního zakotvení se ale dočkala teprve v 19. 

století, s nástupem moderního státu. Do popředí se dostává právo na 

spravedlivý proces, na řádné a spolehlivé fungování soudnictví. 

 V současné době existuje teda několik druhů civilního řízení, které 

vznikli na základě snahy uspokojit potřeby vyvíjející se společnosti. 

Všechny slouţí témuţ účelu, a to poskytnout ochranu právům a porušeným 

či ohroţeným svobodám. 

 

 V následujícím textu budou rozebrány jednotlivé druhy civilního 

procesu podle aktuálního stavu. 

                                                           
14 viz Kolektiv autorů Právnické fakulty univerzity Karlovy: Dějiny evropského 

kontinentálního práva, Linde, Praha, 2004 
15  Schelleová I.: Úvod do civilního řízení, Eurolex Bohemia, s.r.o., 2005, str. 42 
16  Jednalo se o rakouský Obecný soudní řád a Západohaličský soudní řád z konce 18. 

století 
17  Fiala J.: Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního 

procesu, Acta Universitas Carolinae, Iuridica monographia XXI, Praha, 1974, str. 46 
18  Na našem území se moderní principy dostali do kodifikací z let 1895-1899. 
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Neţ ale přejdu k popisování jednotlivých druhů civilního řízení podle 

platné české právní úpravy19, je potřeba se ještě zmínit o socialistické 

koncepci civilního řízení, na které byla původně postavena současná, i kdyţ 

uţ značně reformovaná česká právní úprava občanského soudního řízení, 

jejíţ základem je zákon č. 99 z roku 1963, občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. Socialistická koncepce civilního řízení byla postavena 

na ideji jednotného řízení, kterého bylo vzhledem k přirozeným 

rozdílnostem mezi jednotlivými řízeními prakticky nemoţné dosáhnout, 

teoreticky kterého ale mělo být dosaţeno společnou úpravou a společnými 

principy a instituty. V občanském soudním řádu z roku 1950 byla jiţ 

zahrnuta všechna občanská řízení, včetně řízení konkurzního, dokonce i 

řízení ve věcech národního pojištění.20 Pod záminkou zjednodušení 

soudnictví, jeho „přiblíţení se lidu“ a vyzdviţení principu materiální pravdy 

byly některé instituty upraveny a některé principy (jako např. princip 

projednací a princip dispoziční – tím, ţe návrh na zahájení řízení mohl 

podat i prokurátor, pokud měl za to, ţe to vyţaduje ochrana zájmů státu 

nebo pracujících21 a popřením principu důkazního břemene) deformovány, 

aby tím byly umoţněny větší zásahy státu do civilního řízení a tím i větší 

kontrola občanského ţivota. 

 V současné etapě právního státu funguje i soudnictví striktně na 

zásadě zákonnosti a v oblasti soukromého práva respektuje svobodu a 

autonomii subjektů při uplatňování si svých práv, jakoţ i všechna procesní 

práva zaručená jim zákonem a ústavou. 

 V platné české právní úpravě jsou základní druhy civilního řízení 

(nalézací řízení sporné i nesporná a řízení vykonávací) upraveny 

v občanském soudním řádu (zák. č. 99/1963 Sb.) a řízení insolvenční a 

rozhodčí jsou jako zvláštní druhy upraveny zvlášť v samostatných zákonech 

(viz dále). 

2. Mediace, smírčí řízení 

 

                                                           
19  stav právní úpravy k 1.1.2011 
20  viz zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních 
21  § 6 odst. 3 zák. č. 142/1950 Sb. 
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Po všech zkušenostech s totalitními reţimy, po všech krizích a bojích 

za svá práva je aţ zaráţející, jak v našem současném právním povědomí 

přetrvává názor, ţe všechny problémy a všechny spory za nás vyřeší soudy, 

resp. stát. Tento názor samozřejmě není ani tak mylný (ústavní pořádek 

zaručuje občanům ochranu práv a pomoc „v nouzi“), je však doveden aţ do 

absurdna, kdy v podstatě s kaţdou, mnohdy i bagatelní záleţitostí, bez 

jakékoliv další snahy o mimosoudní řešení, se obracíme na soud.  

Je pochopitelné, ţe se po čtyřiceti letech snahy totalitního reţimu 

občané naučili spoléhat na to, ţe všechno vyřeší soud, ať uţ to trvá jakkoliv 

dlouho, není ale namístě kritizovat soudnictví za současného stavu z 

„pomalosti“ a „formalizmu“. Kdyţ se podíváme na statistickou ročenku 

z roku 200922 (k datu vypracování této práce zatím poslední zveřejněná), 

nápad přes 400 tisíc občanskoprávních věcí na necelých 90 okresních 

soudů je vskutku neúnosné číslo, co se týče vyřizování. Při tom většina 

soudních sporů (nemyslí se tím samozřejmě záleţitosti, ve kterých je podle 

zákona potřeba soudního rozhodnutí) by se dala vyřešit stejně efektivně, 

ne-li efektivněji, jiným způsobem, mimosoudně. Je zcela běţné, ţe se strany 

jiţ při prvním zárodku sporu obrací na soud, který ale musí postupovat tak, 

jak mu zákon ukládá, podle procesní normy, a tudíţ nemůţe (aţ na pár 

výjimek) vyřízení věci nijak urychlit. 

Alternativou k autoritativnímu rozhodnutí sporu soudem můţe být 

jeho urovnání za pomoci třetí nezávislé osoby – pomocí tzv. mediace. Jedná 

se o metodu určitě rychlejší, pruţnější a nepochybně i levnější neţ řešení 

sporu soudní cestou. Za všechny úkony soudu se totiţ podle zákona23, aţ 

na výjimky (tzv. věcné nebo osobní osvobození), platí soudní poplatek.  

V České republice působí jiţ několik organizací poskytujících mediační 

sluţby.24 Mediátor jako nezávislá osoba pomáhá stranám objektivně vyřešit 

                                                           
22  dostupná na http://portal.justice.cz (viz příloha) 
23  zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích 
24  např. Asociace mediátorů České republiky (http://www.amcr.cz), Unie pro rozhodčí a 

mediační řízení ČR, a.s. (http://www.urmr.cz), Jihočeské centrum mediace a spolupráce 

o.s. (http://www.centrum-mediace.cz), ale např. i Hospodářská komora ČR - Mimosoudní 

řešení spotřebitelských sporů (http://adr.komora.cz) 

http://portal.justice.cz/
http://www.amcr.cz/
http://www.urmr.cz/
http://www.centrum-mediace.cz/
http://adr.komora.cz/
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spor, nebo alespoň pomáhá stranám definovat, co a zda je v právní věci 

sporné. Pokud se ale spor nepovede vyřešit ani mediací, zůstává sporným 

stranám poţádat o autoritativní rozhodnutí. Po mediaci je ovšem situace 

jednodušší v tom, ţe je jiţ většinou zřejmé, v čem spočívá podstata sporu a 

na soudci/rozhodci zůstává rozhodnout spor po právní stránce. 

Určitou formou mediace je i smírčí řízení podle § 67 n. OSŘ. I tu jsou 

však na rozdíl od neformální mediace stanoveny určité podmínky a 

náleţitosti. Navíc za schválení smíru soudem mají účastníci ve smyslu 

zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích25, povinnost zaplatit určitý 

minimální soudní poplatek.  

Návrh na zahájení smírčího řízení lze podat jen „připouští-li to povaha 

věci“26. To znamená ve věcech, v nichţ účastníci můţou samy upravit 

dispozitivními úkony své vztahy, aniţ by bylo potřeba soudního 

rozhodnutí27. Schválení smíru soudem (usnesením) mu dodává jenom punc 

autoritativního rozhodnutí28 a zároveň exekučního titulu29. Jedná se však o 

dobrovolné řešení, které nelze napadnout klasickými prostředky jako u 

meritorního soudního rozhodnutí (je moţná jenom ţaloba o neplatnost 

smíru podle § 99 odst. 3 OSŘ, případně ţaloba na obnovu řízení za 

podmínek stanovených v § 228 a § 229 OSŘ, resp. ţaloba pro zmatečnost, 

viz dále). Uzavření smíru je však vţdy preferovaným řešením, nakolik 

vzhledem ke skutečnosti, ţe se jedná a dobrovolnou dohodu účastníků, je 

pravděpodobné i dobrovolné plnění povinností a dodrţování práv. 

V případě ale, ţe se strany ani za pomoci třetí strany nedohodnou, 

přichází na řad autoritativní rozhodnutí. 

 

                                                           
25  sazebník poplatků, poloţka 6 
26  § 67 OSŘ 
27  viz komentář k § 67 OSŘ, Bureš J., Drápal L., Krčmář Z., a kolektiv, Občanský soudní řád, 

7. vydání, 2006, str. 283-290 
28  §99 odst. 3 OSŘ: „Schválený smír má účinky pravomocného rozsudku.“ 
29  § 274 OSŘ, § 40 odst. 1 písm. g) zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti 
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3. Řízení nalézací  

 

 Řízení nalézací je základním druhem civilního soudního procesu. 

V tomto řízení soud vydává rozhodnutí, ve kterém buďto deklaruje existenci 

či neexistenci určitého právního vztahu a přiznává určitému subjektu jeho 

právo, nebo z důvodu nutnosti řešit určitou právní situaci mění právní 

postavení účastníků a přiznává jim nová práva, resp. ukládá nové právní 

povinnosti. Jeho výsledkem můţe být teda rozhodnutí deklaratorní nebo 

konstitutivní, v kaţdém případě se však jedná o rozhodnutí autoritativní, 

kterým by měl být faktický stav uveden v soulad s právním. V obou 

případech soud poskytuje účastníkům právní jistotu. Podle situace tak 

poskytuje buďto právní ochranu následnou (v případě porušení nebo 

ohroţení práva) nebo preventivní (předcházení vzniku sporů závaznou 

úpravou právních vztahů). 

  

3.1. Řízení sporné 

 

 Řízením sporným rozumíme řízení, v němţ proti sobě stojí dvě strany 

s protichůdnými zájmy, a jehoţ cílem je rozhodnout spor těchto subjektů o 

právo, které jiţ existuje a je potřeba jej autoritativně deklarovat, nebo 

pokud jsou splněny podmínky, tak existovat má a je potřeba o něm 

konstitutivně rozhodnout. 

 

 Podle § 3 zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, „nikdo nesmí bez 

právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných“. 

  Kaţdý, kdo má za to, ţe jeho právo bylo jiným porušeno, nebo ţe je 

ohroţeno, můţe se domáhat jeho ochrany u soudu proti tomu, kdo podle 

něj toto jeho právo poruší nebo ohrozí.30 

 Jedná se však o právo, nikoliv povinnost obrátit se na soud. I pro 

řešení sporů v soukromé oblasti platí, ţe je věcí kaţdého, zda poţádá soud o 

                                                           
30  § 4 Občanského zákoníku (dále také „OZ“), v souladu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních 

práv a svobod 
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právní ochranu. Zahájení řízení je teda (alespoň co se týče sporného řízení) 

plně v dispozici subjektů - účastníků (mluvíme o tzv. zásadě dispoziční).31 

 Návrh na zahájení sporného řízení se nazývá žaloba32. Ţalobou se 

ţalobce (ten, kdo ji podává, kdo se domáhá soudní ochrany svých práv) 

obrací na soud se ţádostí, aby autoritativně zavázal ţalovaného (druhou 

stranu, toho, koho ţalobce v ţalobě označil) plnit jeho údajnou povinnost 

(kterou ţalovaný podle názoru ţalobce má, ale neplní ji, a tím porušuje 

nebo ohroţuje jeho právo; je úlohou soudu zjistit, jestli ţalovaný tuto 

povinnost opravdu má podle zákona), případně aby závazně prohlásil 

(deklaroval) existenci mezi nimi existujícího právního vztahu, jehoţ součástí 

jsou určitá konkrétní práva a povinnosti, které jsou jeho subjekty povinny 

respektovat a dodrţovat.  

 Podle toho, čeho se ţalobce v soudním řízení domáhá, rozeznáváme 

ţaloby  

a) na plnění (o splnění povinnosti, která vyplývá ze zákona, z právního 

vztahu nebo z porušení práva33) 

b) určovací (o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není34), ale také 

c) o zaloţení, změnu nebo zrušení určitého právního vztahu (například 

zrušení spoluvlastnictví) a 

d) ve věcech osobního statusu (o rozvodu, neplatnosti manţelství, o 

určení otcovství aj.) 

Právo ţalovat (ţalobní právo) bylo v minulosti vícekrát rozebíráno 

právní teorií, přičemţ vzniklo několik různých pohledů na něj. 

Materiálněprávní teorie spojuje právo ţalovat s hmotným subjektivním 

právem, které bylo porušeno (chápe jej jako projev daného hmotného 

práva). Naproti tomu teorie abstraktního ţalobního práva bere ţalobní 

právo jako „právo na vydání soudního rozhodnutí na žádost, která je zcela 

neodvislá od skutečné existence hmotného práva“35. Nakonec teorie nároku 

                                                           
31  § 79 odst. 1, věta první OSŘ, výjimky – viz dále 
32  § 79 odst. 1, věta poslední zák. č. 99/1963 Sb., Občanského soudního řádu (dále jen 

„OSŘ“) 
33  § 80 písm. b) OSŘ 
34  § 80 písm. c) OSŘ 
35  Winterová A.: Civilní právo procesní, Linde Praha, a.s., 2004, str. 207 
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na právní ochranu (teorie konkrétního ţalobního práva) bere ţalobní právo 

jako samostatné procesní právo veřejnoprávní povahy vzniklé na základě 

splněných hmotněprávních a procesních podmínek (ţalobní právo v uţším, 

konkrétním smyslu).36 

Ţaloba je nejdůleţitějším procesním úkonem účastníka. Nejenom 

z hlediska formálního jako úkon, jímţ se zahajuje soudní řízení (pokud se 

teda nejedná o řízení, které lze zahájit i bez návrhu37), nýbrţ i z hlediska 

obsahového, nakolik ţalobou se vymezuje předmět řízení, označuje se, proti 

komu bude řízení vedeno (ţalobce ve svém návrhu označuje ţalovaného) a 

vyplývá z ní, čeho chce vlastně ţalobce dosáhnout. Vymezení předmětu 

řízení je nesmírně důleţité z hlediska pozdější právní jistoty, jelikoţ 

všeobecně platí zásada, ţe v jedné a téţe věci (ovšem i při totoţnosti 

účastníků) nemůţe soud rozhodovat dvakrát (jedná se o známý princip ne 

bis in idem – „ne dvakrát v té samé věci“ – či uţ ve formě překáţky 

litispendence nebo ve formě překáţky res iudicatae). Východiskem tohoto 

principu je jednak zájem na zachování určité právní jistoty, jednak princip 

autoritativnosti soudních rozhodnutí38. V opačném případě by tyto principy 

neměli své opodstatnění. 

Nejenom po procesní stránce je ţaloba důleţitým právním úkonem. 

Uplatnění si svého práva u soudu návrhem na zahájení řízení má i důleţité 

hmotněprávní následky. Právo je totiţ nutné uplatnit u soudu do určité 

doby, jinak ztrácí svou vynutitelnost státní mocí, čili (jinak řečeno) se 

promlčí (mluvíme o promlčecí lhůtě, která je pevně stanovená zákonem39). 

V současné době je ţalobní právo chápáno jako součást práva na 

soudní ochranu, které se stalo po potlačení totalitních reţimů jedním ze 

základních občanských práv vůči státu. Právo na soudní ochranu 

subjektivních práv je ústavně zaručeným veřejným právem, k jehoţ 

poskytování se demokratické státy zavázali mezinárodněprávními 

dokumenty. Proto mu odpovídá vymahatelná povinnost státu tuto ochranu 

                                                           
36  viz tamtéţ  
37  viz § 81 odst. 1 OSŘ 
38  materiální právní moc rozhodnutí 
39  obecně upravena v § 100 a násl. Občanského zákoníku 
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poskytnout. Neposkytnutí ochrany (tzv. odmítnutí spravedlnosti) by 

v konečném důsledku pro stát znamenalo sankci ze strany mezinárodního 

společenství. 

Z tohoto důvodu i v České republice soudy po podání ţaloby musí 

postupovat, i kdyby strany po zahájení řízení nebyly aktivní (zákaz odepření 

spravedlivosti - denegatio iustitiae). Řízení jako takové ale nepřestává být 

v dispozici účastníků. Je zcela na ţalobcovi, jestli a v jakém rozsahu bude 

řízení proti ţalovanému pokračovat40. Můţe dojít k dobrovolnému plnění ze 

strany ţalovaného nebo k jiné vzájemné dohodě účastníků41 (v soukromém 

právu platí princip autonomie vůle účastníků vztahů, proto jestli zvolí 

strany jiné řešení neţ soudní rozhodnutí, a není-li při tom ohroţen jiný, 

vyšší právní zájem, musí i soud vůli stran respektovat). Naopak můţe 

nastat i situace, ţe se strany postaví proti sobě vzájemnými ţalobami, 

uplatní proti sobě vzájemné nároky42. 

V případě, ţe k dohodě stran nedojde (coţ je, jak vyplývá i z ustanovení 

Občanského soudního pořádku43, upřednostňované řešení sporu), musí 

soud v řízení pokračovat i bez dalších návrhů44, pokud moţno 

za součinnosti účastníků (v případě potřeby i jiných subjektů). Poskytovat 

součinnost je i v zájmu zúčastněných stran, jelikoţ pokud vycházíme 

z ustanovení § 153 odst. 1 OSŘ ve spojení s § 101 odst. 1 písm. a) OSŘ, 

soud vzhledem k tomu, ţe se jedná o uplatnění si soukromého 

subjektivního práva, rozhoduje na základě toho, co účastníci tvrdí (tzv. 

                                                           
40 viz § 95 odst. 1 a § 96 odst. 1 OSŘ 

Podle § 95 odst. 1 OSŘ: „Žalobce (navrhovatel) může za řízení se souhlasem soudu měnit 
návrh na zahájení řízení…“ 

Podle § 96 odst. 1 OSŘ: „Žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho 
zahájení, a to zčásti nebo zcela.“ 

Tato zásada ovšem platí jen do právní moci soudního rozhodnutí. 
Podle § 96 odst. 5: „Byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až po té rozhodnutí o věci již 
nabylo právní moci, soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné.“ 

41 V zájmu urovnání sporu mimosoudní cestou můţou účastníci shodně navrhnout 

přerušení řízení (tzv. klid řízení, ke kterému můţe dojít i v případě, ţe to za nepřítomnosti 

druhé strany na jednání navrhne jeden z účastníků, nebo se na jednání nedostaví ani 

jeden – viz § 110 OSŘ).  Pokud po uplynutí zákonem stanovené lhůty podán návrh na 

pokračování v řízení, soud řízení podle § 111 odst. 3 OSŘ zastaví. 
42  viz § 97 a 98 OSŘ 
43 viz § 99 OSŘ, smírčí řízení  
44 § 100 OSŘ, ale zejména § 101 odst. 2 OSŘ 
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princip projednací). Je teda v jejich právním zájmu, aby k věci uvedli 

všechny právně relevantní skutečnosti. 

Podle § 153 odst. 1 OSŘ „Soud rozhoduje na základě zjištěného skutkového 

stavu věci.“ 

Podle § 101 odst. 1 písm. a) OSŘ jsou účastníci „povinni zejména tvrdit 

všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li všechna potřebná 

tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné vyjádření k ní, uvedou je 

v průběhu řízení.“ 

Kromě povinnosti tvrzení rozhodujících skutečností mají účastníci 

soudního řízení i povinnost důkazní.45  

§ 120 odst. 1 OSŘ stanoví: „Účastníci jsou povinni označit důkazy k 

prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.“ 

Tato zákonná povinnost je zárukou zjištění skutečného stavu věci a 

zabraňuje zneuţívání soudního řízení na vymáhání „nepodloţených“ 

pohledávek. Je jednou ze záruk spravedlivého procesu. Soud v odůvodnění 

svého rozhodnutí vţdy uvádí, které skutečnosti měl v soudním řízení za 

prokázané a které nikoliv. 

Existují skutečnosti, které není potřeba v soudním řízení dokazovat 

(jedná se o skutečnosti všeobecně známé, skutečnosti, které jsou soudu 

známé z jeho činnosti, tzn. skutečnosti známé ze soudních spisů, 

z obchodního rejstříku apod., a samozřejmě i právní předpisy – ovšem 

jenom ty uveřejněné, příp. oznámené ve Sbírce zákonů, tzn. podle § 1 odst. 

1 zák. č. 309/1999 Sb. ústavní zákony, zákony, příp. zákonná opatření 

senátu, nařízení vlády a právní předpisy vydávané ministerstvy a ostatními 

ústředními správními úřady46; právní předpisy jiných správních úřadů a 

právnických osob, pokud na základě zvláštního zákona vydávají právní 

                                                           
45  srov. § 101 odst. 1 písm. b) OSŘ; § 120 odst. 1 OSŘ: „Účastníci jsou povinni označit 

důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů 
provede.“ 

46  Co se jimi rozumí, stanovuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, kterým se určují jednotlivé ústřední 

orgány a  upravuje jejich působnost. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1vy
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8CR
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předpisy s celostátní působností, jejichţ znění, ve smyslu zásady iura novit 

curia, soud zná). Rovněţ skutečnosti, jejichţ existenci strany shodně tvrdí, 

nemusí soud v soudním řízení nechat prokazovat47. Je potřeba ovšem 

upozornit na hlavní zásadu dokazování v soudním řízení, resp. na jeho 

hlavní účel, a to zjištění skutečného stavu věci (princip materiální pravdy). 

Podle prof. Winterové: „Proces má směřovat pokud možno k pravdivému 

poznání, které jediné může být v principu základem spravedlivého 

rozhodnutí. Pravdivost poznání však je určována a do jisté míry i limitována 

pravidly, v jejichž rámci se poznávání skutečností děje. … Avšak v tomto 

rámci je třeba usilovat o pravdu a spravedlnost… Jiný cíl si snad civilní 

proces nemůže vytyčovat, má-li plnit své poslání ve společnosti, tedy 

poskytovat právní ochranu.“48 

Účastníci k prokázání svých tvrzení předkládají, resp. navrhují 

důkazy. Důkazními prostředky můţe být všechno, co má nějakou 

výpovědnou hodnotu. Zákon vyjmenovává jako příklad výslech, vyjádření, 

ohledání, různé listiny a další.49 Jedná se však jen o demonstrativní výčet. 

Důkazem v řízení můţe být zpravidla cokoliv, co objasňuje skutkový stav. 

Je pak na rozhodnutí soudu, které důkazy – zejména na jednání - provede, 

jak předloţené důkazy posoudí a jak dokazovanou situaci vyhodnotí 

(mluvíme o skutkovém posouzení věci). V případě, ţe soud určitý důkaz 

neprovede, musí své rozhodnutí řádně zdůvodnit, zejména v konečném 

rozhodnutí, aby toto rozhodnutí mohlo být později řádně přezkoumatelné.  

Důleţitou zásadou civilního procesu, kterou musí soud za všech 

okolností dodrţovat, je rovnost stran50. Obě strany v soudním řízení musí 

mít stejnou moţnost vyjádřit se k tvrzeným i zjištěným skutečnostem a ke 

všem návrhům. Ve sporném řízení se uplatňuje princip kontradiktornosti. 

Nakolik je občanské soudní řízení ovládáno zásadou ústnosti a 

přímosti, velmi důleţitou částí občanského soudního řízení je jednání, na 

kterém jsou i prokazována tvrzení účastníků (prováděny důkazy). 

                                                           
47  viz § 120 odst. 4 OSŘ 
48  Winterová A. a kol.: Civilní právo procesní, Praha: Linde, 2004, str. 92-93 
49  viz § 125 OSŘ 
50  § 18 odst. 1 OSŘ 
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S ohledem na „politicky preferovanou“ zásadu hospodárnosti soudního 

řízení § 114a odst. 1 OSŘ stanoví, ţe řízení by mělo být připraveno tak, aby 

soud na jeho konci mohl spor rozhodnout. Na ústním jednání jsou 

postupně, podle úvahy soudu, prokazovány jednotlivé skutečnosti, přičemţ 

i v rámci tohoto procesu musí být dodrţována zásada kontradiktornosti. To 

znamená, ţe ke kaţdému tvrzení či důkazu musí mít i druhá strana 

moţnost se vyjádřit, popřípadě navrhnout jiný důkaz (protidůkaz). 

Zjednodušená situace nastává v případě, ţe ţalovaný uzná ţalobcův 

nárok v plném rozsahu nebo v jeho základu, popřípadě, ţe je v řízení 

absolutně neaktivní (své právo nebrání, jednání ignoruje). Pro tento případ 

zákon poskytuje soudci moţnost vydat tzv. rozsudek pro uznání51, resp. 

kontumační rozsudek, tj. rozsudek pro zmeškání52. Jde se o instituty, které 

společně s platebním rozkazem jako formou soudního rozhodnutí ve 

zkráceném řízení umoţňují předcházet zdlouhavému dokazování všech 

relevantních s věcí souvisejících skutečností, které je v těchto případech 

vlastně i zbytečné, nakolik druhá strana se nebrání. Toto „zjednodušení“ je 

samozřejmě moţné jen za splnění určitých zákonných podmínek (základní 

zásady soudního řízení nesmí být porušeny, právo na spravedlivý proces 

musí být respektováno, ţalovanému nesmí být odepřena moţnost se 

bránit). Bylo by ovšem neúčelné a nehospodárné, pokud by v případě, ţe 

ţalovaný ţalobcův nárok nenamítá, nařizovat jednání, dokazovat nesporné 

skutečnosti a uměle vytvářet situaci sporu tam, kde vlastně není (jde o 

zbytečné navyšování nákladů řízení). 

Podmínkou vydání rozsudku pro zmeškání je, ţe se ţalovaný navzdory 

faktu, ţe mu byla řádně (rozuměj do vlastních rukou53) doručena ţaloba i 

předvolání, a o následcích byl řádně poučen, nedostavil na první jednání, 

ani se řádně (bez řádného důvodu) neomluvil.54 V případě zmeškání 

prvního jednání se však vytváří fikce, ţe se skutkové okolnosti, vylíčené v 

                                                           
51  § 153a OSŘ 
52  § 153b OSŘ 
53  viz § 79 odst. 3 OSŘ 
54  K pojmu omluvitelný důvod viz Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.2.2001, sp. zn. 20 

Cdo/2041/2000. 
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ţalobě povaţují za nesporné55. Rozsudek není ovšem moţné vydat, není-li 

ţaloba důvodná. Zákon stanoví, kdy není moţné vydat rozsudek pro 

zmeškání56. Rozsudek pro zmeškání lze zrušit na návrh podaný do jeho 

právní moci57. 

„Uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, 

který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle 

tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen 

zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to 

žalobce.“58 

Nárok lze uznat jen ve věcech, ve kterých lze uzavřít smír. Jinak 

rozsudek pro uznání, a vlastně ani uznání, nepřichází v úvahu.59 Uznáním 

nároku ve smyslu § 153a odst. 1 OSŘ se rozumí „procesní úkon žalovaného 

(tedy výslovný projev vůle žalovaného adresovaný soudu – ústně do 

protokolu nebo písemně), z jehož obsahu jednoznačně vyplývá, že žalovaný 

uznává nárok, který byl vůči němu uplatněn v žalobě, a v jakém rozsahu tak 

činí, tj. zda jej uznává zcela nebo jen zčásti anebo pouze v základu 

(mezitímně).“60 Pro vydání takového rozsudku není potřeba nařizovat 

jednání.61 Uznání je moţné za podmínek stanovených v § 41a OSŘ odvolat. 

Uznání musí být bezpodmínečné. Vyhlášení rozsudku musí být veřejné.62  

V případě, ţe soud vyzval ţalovaného podle § 114b OSŘ k vyjádření 

k ţalobě a ţalovaný ve stanovené lhůtě nárok neuznal, ani se k ţalobě ve 

smyslu ustanovení § 114b OSŘ nevyjádřil, případně se nedostavil k tzv. 

přípravnému jednání podle 114c OSŘ63, pouţije se tzv. fikce uznání podle § 

153a odst. 3 OSŘ: „Rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li 

se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 

                                                           
55  viz komentář k § 153b OSŘ, Bureš J., Drápal L., Krčmář Z., a kolektiv: Občanský soudní 

řád, 7. vydání, 2006  
56  §153b odst. 3 OSŘ 
57  § 153b odst. 4 OSŘ 
58  §153a odst. 1 OSŘ 
59  § 153a odst. 2 OSŘ 
60  Komentář k OSŘ, str. 700 
61  § 153a odst. 4 OSŘ 
62  § 156 odst. 1 OSŘ 
63  Tato moţnost byla zavedena novelou zákona č. 7/2009 Sb.. 
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114b odst. 5 a § 114c odst. 6).“64 O tomto následku musí být ţalovaný 

řádně poučen. Opačný případ by byl odvolacím důvodem podle § 205b 

(nebyly by splněny podmínky podle § 153a OSŘ ve spojení s § 114c OSŘ). 

  Ideálním řešením sporu je smír. Proto i zákon ukládá soudci usilovat 

v řízení o smír mezi účastníky.65 Jak bylo jiţ výše uvedeno, v případě 

dohody mezi účastníky jde o řešení rychlejší, hospodárnější a schůdné pro 

obě strany. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o dobrovolný úkon účastníků, 

existuje zde i větší pravděpodobnost dobrovolného splnění povinností.  

  Strany můţou uzavřít smír o čemkoliv, co se týká předmětu řízení, a o 

čem můţou volně rozhodovat66. Smír lze uzavřít o celém předmětu řízení, o 

jeho části nebo jen o jeho základu. Podle soudní judikatury můţou dokonce 

překročit rámec předmětu řízení67, pokud však nepřekročí rámec civilní 

pravomoci. Smír nemůţe být rovněţ v rozporu s kogentními právními 

předpisy. Můţe být uzavřen písemně nebo ústně do protokolu, který musí 

účastníci podepsat. Takto uzavření smír usnesením schválí.  

  Proti usnesení o schválení smíru nelze podat odvolání. Moţné je pouze 

podat návrh na zrušení smíru, „je-li smír podle hmotného práva neplatný“68 

(např. pro jednání v omylu), a to dokonce do tří let od právní moci usnesení 

o schválení smíru. Schválený smír je exekučním titulem. 

                                                           
64  Tento pokus zákonodárce o urychlení sporného řízení hraničí ale podle názorů odborné 

veřejnosti se zásadou rovnosti stran a  ústavní zásadou práva na spravedlivý proces (viz 

např. článek Mgr. Romana Skopala, asistenta místopředsedkyně Ústavního soudu - 
http://obcanske.juristic.cz/665063/clanek/obcan5, Jirsa J.: Novinky v civilním řízení 
soudním (Kritická studie), Praha: Nakladatelství LexisNexis CZ, s.r.o., ORAC, 2005, ISBN 
80-86199-86-X, nebo příspěvek advokáta Mgr. Janduse na portálu epravo.cz - 

http://www.epravo.cz/top/clanky/pripravne-jednani-a-koncentrace-rizeni-po-novele-

osr-a-jejich-dusledky-pro-nektere-dalsi-procesni-instituty-56095.html)  
65  § 99 odst. 1 OSŘ: „Připouští-li to povaha věci, mohou účastníci skončit řízení soudním 

smírem. Soud usiluje o smír mezi účastníky;…“, 
§ 100 odst. 1 OSŘ: „Jakmile bylo řízení zahájeno, postupuje v něm soud i bez dalších 
návrhů tak, aby věc byla co nejrychleji projednána a rozhodnuta. Přitom usiluje 
především o to, aby spor byl vyřešen smírně.“ 

66  Nelze například uzavřít smír o převodu nemovitosti (Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 
dne sp.zn. (S IV,s. 479): „Zmluvu o prevode nehnuteľnosti nemožno nahradiť súdnym 
zmierom formulovaným ako uznanie vlastníctva jedného účastníka druhým účastníkom.“) 

67 Rozhodnutí 16/1987 – „Jestliže lze věcné břemeno zřídit smlouvou, lze je zřídit také 
soudním smírem, a to i kdyby je soud nebyl oprávněn zřídit rozhodnutím ve věci samé. 
Smír může svým obsahem překročit rámec předmětu řízení; vždy však z něho musí být 
patrno, jak byly vypořádány nároky, které byly předmětem řízení.“ 

68  § 99 odst. 3 OSŘ 

http://obcanske.juristic.cz/665063/clanek/obcan5
http://www.epravo.cz/top/clanky/pripravne-jednani-a-koncentrace-rizeni-po-novele-osr-a-jejich-dusledky-pro-nektere-dalsi-procesni-instituty-56095.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/pripravne-jednani-a-koncentrace-rizeni-po-novele-osr-a-jejich-dusledky-pro-nektere-dalsi-procesni-instituty-56095.html
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  Na podobném principu funguje i vydání platebního rozkazu, který je 

pouze zjednodušenou formou rozhodnutí vydaného ve zkráceném řízení 

(bez slyšení) v případě peněţité pohledávky, pokud tato vyplývá ze 

skutečností uvedených v ţalobě (nepochybný nárok; viz § 172 odst. 1 OSŘ). 

Zde ovšem taky musí být zachovány základní práva ţalovaného. Platební 

rozkaz musí být ţalovanému doručen do vlastních rukou (a ţalovaný teda je 

obeznámen s jeho obsahem) a musí mu být dána moţnost obrany. 

  Proti platebnímu rozkazu je moţné do 15 dnů od jeho doručení podat 

odpor, na základě kterého soud platební rozkaz zruší a dále pak pokračuje 

v řízení. Pokud ţalovaný ve výše uvedené zákonné lhůtě odpor nepodá, 

platební rozkaz, kterým se ţalovaný zavazuje zaplatit ţalobci určitou 

částku, má účinky vykonatelného rozsudku a můţe být samostatným 

exekučním titulem. 

  Neskončilo-li sporné řízení jedním z výše uvedených způsobů, soud na 

jednání vyzve účastníky, aby přednesli svá vyjádření a následně k nim 

předloţili, resp. navrhli relevantní důkazy.69 Jednání vede předsedající 

soudce (nebo samosoudce) podle ustanovení § 118 OSŘ, přičemţ provádí 

takové důkazy, na základě kterých můţe být skutkový stav spolehlivě 

zjištěn. 

  Podle § 118 odst. 1 OSŘ: „Po zahájení jednání předseda senátu vyzve 

žalobce (navrhovatele), aby přednesl žalobu (návrh na zahájení řízení) nebo 

sdělil její obsah, a žalovaného (ostatní účastníky řízení), aby přednesl nebo 

sdělil obsah podaných písemných vyjádření ve věci; podání nepřítomných 

účastníků přečte nebo sdělí jejich obsah předseda senátu. Žalovaného (jiného 

účastníka), který dosud neučinil písemné podání, předseda senátu vyzve, 

aby se ve věci vyjádřil. Je-li to potřebné, předseda senátu účastníka též 

vyzve, aby svá tvrzení doplnil a aby navrhl k prokázání svých tvrzení 

důkazy.“ 

                                                           
69  Postup jednání je v základních rysech upraven v § 115 n. OSŘ, ale v zásadě tady platí 

zásada arbitrárního pořádku, tzn., ţe soudce sám podle vlastního uváţení vede jednání 

v tomto zákonem stanoveném rámci. 
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  Podle § 118 odst. 3 OSŘ: „Nestanoví-li zákon jinak, určuje další průběh 

jednání předseda senátu podle okolností případu.“ 

  Hodnocení důkazů je na volné úvaze soudu70. Na základě zjištěných 

skutečností soud pak – pokud moţno na prvním jednání -  vydá ve věci 

závazné rozhodnutí. V případě potřeby doplnění důkazů jednání odročí71. 

V zájmu zásady hospodárnosti by ale podle ustanovení § 114a odst. 1 OSŘ 

měl soudce připravit jednání „tak, aby bylo možné věc rozhodnout zpravidla 

při jediném jednání“.  

  Řízení končí (pokud soud z nějakého důvodu řízení nezastaví72 nebo 

ţalobu neodmítne73) rozhodnutím ve věci samé, ve sporném řízení zásadně 

rozsudkem. V rozsudku soud určí nebo stanoví práva a povinnosti 

sporných stran nebo např. v případě rozvodu manţelství rozhodne o změně 

osobního statusu (podle obsahu rozeznáváme rozsudky na plnění, rozsudky 

určovací, rozsudky ve věcech osobního stavu a rozsudky, jimiţ se zakládají, 

mění nebo ruší jiné vztahy74). Většina rozsudků v řízení sporném jsou 

rozsudky deklaratorní (konstitutivním je například rozsudek, kterým se 

rozvádí manţelství nebo kterým se zrušuje a vypořádává podílové 

spoluvlastnictví podle § 142 Občanského zákoníku). 

  Podle § 152 odst. 2 OSŘ soud musí rozhodnout o celém předmětu 

řízení75 a zásadně nesmí ţalobci přisoudit více, neţ v řízení ţádal76. Tato 

zásada můţe být prolomena jedině v případě, ţe právní předpis stanoví 

vypořádání mezi účastníky jinak. 

  V souladu s § 152 odst. 2 OSŘ je moţné vydat i rozsudek částečný 

nebo mezitímní. Částečný rozsudek je rozhodnutím pouze o části předmětu 

řízení nebo se týká jen některých účastníků (tam, kde je to, pochopitelně, 

                                                           
70  Výjimkou jsou pouze důkazy stanovené v § 134 a 135 OSŘ. 
71  § 119 odst. 1 OSŘ: „Jednání může být odročeno jen z důležitých důvodů, které musí být 

sděleny. Nebrání-li tomu okolnosti případu, oznámí předseda senátu při odročení jednání 
den, kdy se bude konat další jednání; ustanovení § 115a zde platí obdobně.“ 

72  viz § 104 odst. 1 OSŘ – nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, § 106 odst. 1 

OSŘ – nepříslušnost z důvodu uzavření rozhodčí smlouvy, § 107 odst. 5 OSŘ a další 
73  viz § 43 odst. 2 OSŘ 
74  Winterová A. a kol. Civilní právo procesní, Linde, str. 287 
75  aţ na určité výjimky (viz dále) 
76  viz § 153 odst. 2 OSŘ 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/osr/cast3h1.aspx#par115a
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podle povahy věci moţné). Rozsudek tam můţe v části nabýt právní moci a 

můţe být vykonatelný. V případě mezitímního rozsudku je rozhodnuto 

pouze o základu sporné věci (např. o existenci nároku), přičemţ o obsahu 

nebo rozsahu (např. výši nároku) se rozhodne aţ v konečném rozsudku. 

  V rozsudku teda soud definitivně (závazně) rozhodne o právech a 

povinnostech ţalobce a ţalovaného, které buďto „nalezl“ v jiţ existujícím 

právním vztahu nebo v situaci, v níţ jsou splněny všechny zákonné 

předpoklady, aby takový právní vztah existoval. 

  Rozsudek se vyhlašuje vţdy a zásadně veřejně, coţ je zárukou 

transparentnosti a (moţnosti kontroly) spravedlnosti soudního rozhodování. 

Vyhlášením je ukončena tvorba rozhodnutí, a pokud nedojde k opravám 

rozhodnutí a účastníci ve stanovené lhůtě nepodají odvolání, rozhodnutí 

nabývá právní moci a je závazné nejen pro účastníky (a jejich právní 

nástupce), ale i pro všechny orgány, a někdy také pro další osoby, kterých 

se rozhodnutí týká (např. pro osoby ve stejné právní pozici vůči ţalovanému 

u tzv. skupinových ţalob, kterými si v podobném sporu tyto osoby uplatňují 

vůči ţalovanému stejné nebo podobné nároky77). Pro všechny (rozuměj pro 

kaţdého) jsou závazné rozsudky ve věcech osobního stavu (ve sporném 

řízení rozsudek, kterým se rozvádí manţelství účastníků). 

  V rozsudku, případně následně v samostatném usnesení78, soud taky 

rozhodne, kdo ponese (nahradí) náklady řízení ve věci79, přičemţ se řídí 

zásadou úspěchu ve věci. Ta je rozebrána v § 142 OSŘ80. „Jsou-li tu důvody 

hodné zvláštního zřetele, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení 

zcela nebo zčásti přiznat.“ (§ 150 OSŘ) 

                                                           
77  viz § 83 odst. 2 OSŘ – ţaloby ve věcech nekalé soutěţe, ochrany spotřebitele, atd. 
78  Tento případ nastává, kdyţ je potřebné vyčíslit výši nákladů vzniklých do rozhodnutí. 
79 Plní funkci preventivní i sankční (viz Winterová A. a kol.: Civilní právo procesní, Linde 

Praha, a.s., 2004, str. 326 
80  § 142 odst. 1 OSŘ: „Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu 

nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve 
věci úspěch neměl.“   

 § 142 odst. 2 OSŘ: „Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů 
poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů 
právo.“ 

 § 142 odst. 3: „I když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu soud přiznat 
plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li 
rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu.“ 
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  Pokud soud zaváţe účastníka k plnění, stanoví mu k tomuto plnění i 

lhůtu, jinak podle § 160 OSŘ platí, ţe povinnost „je třeba splnit do tří dnů 

od právní moci rozsudku nebo, jde-li o vyklizení bytu, do patnácti dnů od 

právní moci rozsudku; soud může určit lhůtu delší nebo stanovit, že peněžité 

plnění se může stát ve splátkách, jejichž výši a podmínky splatnosti určí.“   

  Pravomocně rozsouzená věc nemůţe jiţ být s ohledem na 

autoritativnost rozhodnutí a v zájmu právní jistoty projednávána u stejných 

účastníků (totoţnost věci i účastníků) znovu (zásada ne bis in idem, 

překáţka věci pravomocně rozhodnuté, zakotvena v § 159 odst. 5 OSŘ). 

 

3.2. Rozhodčí řízení (arbitráž) 

 

 Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 

nálezů, umoţňuje stranám vyřešit spor (ovšem pouze majetkový81) před 

nezávislým rozhodcem (rozhodci), kterého závěr (nález) je pro strany 

závazný a můţe být rovněţ exekučním titulem82. Jedná se o alternativní 

řešení sporu, zaloţené čistě na dobrovolné bázi, musí být ovšem smluvně 

dojednané a musí být při něm rovněţ dodrţena určitá pravidla a zásady. 

 Strany (účastníci závazkového vztahu) se můţou dohodnout, ţe 

všechny případné majetkové spory vzniklé mezi nimi rozhodne jeden nebo 

více rozhodců, příp. stálý rozhodčí soud. Tato dohoda (rozhodčí smlouva) 

musí být písemná a můţe mít buďto formu smlouvy o rozhodci83 v případě 

jiţ vzniklého sporu, nebo formu rozhodčí doloţky84 (v rámci jiné smlouvy, 

kterou účastníci mezi sebou uzavírají) pro případ vzniku sporu 

v budoucnu. Můţou se dohodnout, ţe jejich spor rozhodne jediný nebo více 

rozhodců (počet musí být lichý85) nebo stálý rozhodčí soud86. Rozhodčí 

                                                           
81  „…s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů“ 

(§ 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů) 
82  viz § 40 odst. 1 písm. c) zákona č. 120/2001 Sb., o exekutorech a exekuční činnosti 
83  § 2 odst. 3 písm. a) zákona o rozhodčím řízení (dále jen „ZRŘ“) 
84  § 2 odst. 3 písm. b) ZRŘ 
85  § 7 odst. 1 ZRŘ 
86  § 2 odst. 1 ZRŘ 
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řízení můţe tak být řízením ad hoc nebo řízení institucionálním. Závisí pak 

na účastnících smlouvy, která varianta je pro ně vhodnější a výhodnější. 

 Stálý rozhodčí soud můţe být zřízen jen na základě zákona a je 

zárukou prověřených rozhodců, kterých výběr ovšem můţe být vázán na 

určitý seznam vedený stálým rozhodčím soudem. Pravidla výběru 

rozhodců i pravidla rozhodčího řízení jsou předem stanovena (jde zpravidla 

o v praxi osvědčená pravidla, které si ale strany  - na rozdíl od rozhodčího 

řízení ad hoc - nemůţou samy svévolně přizpůsobit), a jsou publikována 

v Obchodním věstníku87, co umoţňuje účastníkům se s nimi předem 

obeznámit. V tomto směru je tato varianta pro účastníky řízení určitě 

jednodušší (otázkou je, jestli výhodnější). Nevýhodou řízení u stálého 

rozhodčího soudu můţe být poplatek za rozhodčí řízení, kterého zaplacení 

je ovšem ve srovnání se soudním řízením pro mnohé účastníky (zejména 

obchodníky), i vzhledem k rychlosti řízení, pořád výhodnější.  

 V České republice fungují ve smyslu § 13 ZRŘ tyto stálé rozhodčí 

soudy: Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR 

(rozhodčí soud s obecnou působností88)89, Rozhodčí soud při burze 

cenných papírů Praha90 a Rozhodčí soud při českomoravské komoditní 

burze Kladno91. Kromě toho zde existují i další soukromé společnosti, 

které sice nejsou stálými rozhodčími soudy ve smyslu § 13 ZRŘ, poskytují 

ale určité servisní sluţby (administrativní a personální zázemí). 

                                                           
87  Zákon stálým rozhodčím soudům ukládá povinnost uveřejňovat v Obchodním věstníku 

jejich statuty a řády (§ 13 odst. 2 ZRŘ). 
88  http://www.soud.cz/o-rozhodcim-soudu 
 Tento soud je oprávněn rozhodovat všechny spory včetně tzv. spotřebitelských sporů. 

Zvláštností tohoto soudu je rozhodování tzv. doménových sporů (spory o internetové 

domény). To poukazuje na velkou pruţnost, přizpůsobivost a rozvoj rozhodčího řízení.   
89  Tento soud byl zřízen jako Rozhodčí soud Československé obchodní komory v roce 1949 

zákonem č. 119/1948 Sb. 
90  zřízený na základě § 54 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém 

trhu, podle kterého tento soud rozhoduje jen spory z obchodů s investičními nástroji 

nebo komoditami, spory z podnikání na kapitálovém trhu, peněţním trhu, pojišťovacím 

trhu a trhu penzijního připojištění, pokud se na tom strany dohodnou 
91  zřízen na základě zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách jako stálý nezávislý 

orgán při Českomoravské komoditní burze Kladno a Obchodní burze Hradec Králové 
pro rozhodování sporů z burzovních obchodů (§ 2 zákona), jako i obchodních sporů z 

mimoburzovních obchodů, jejichţ předmětem jsou komodity, jimiţ se na burze 

obchoduje (§ 28 zákona) - http://www.rozhodcisoud.cz/cz.html  

http://www.soud.cz/o-rozhodcim-soudu
http://www.rozhodcisoud.cz/cz.html
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Zvláštní institucí, která má pravomoc rozhodovat spory vzniklé ve 

vztazích upravených zákonem č. 124/2002 Sb., o platebním styku, je tzv. 

finanční arbitr - instituce zřízená na základě doporučení Evropské unie na 

ochranu spotřebitelů – klientů bank a jiných finančních institucí. 

Podmínky a pravidla tohoto rozhodčího řízení jsou stanoveny zákonem č. 

229/2002 Sb. o finančním arbitrovi. Nejedná se však o stálý rozhodčí 

soud ve smyslu § 13 ZRŘ. 

 Rozhodcem ve smyslu ZRŘ můţe být kaţdá zletilá fyzická osoba 

způsobilá k právním úkonům, které jiný zákon nezakazuje výkon této 

funkce. Rozhodce musí svou funkci přijmout písemně a má oprávnění 

zkoumat platnost rozhodčí smlouvy (viz § 15 odst. 1 ZRŘ). Rozhodci jsou 

povinni zachovávat mlčenlivost o všem, co se při výkonu své funkce 

dozvědí (§ 6 odst. 1 ZRŘ). Jsou povinni vykonávat svou funkci v souladu 

se zákonem a musí být zcela nestranní. 

 Podání ţaloby má stejné právní účinky jako podání ţaloby u soudu92. 

Rozhodčí řízení není procesně tak sloţité jako řízení soudní (proto bývá 

mnohem rychlejší). Rozhodci rozhodují pouze na základě jim předloţených 

důkazů (nakolik rozhodčí řízení je zaloţeno na čistě dobrovolné bázi i co se 

týče poskytování důkazů) a nemají pravomoc si úkon vynutit.93 Musí však 

za kaţdých okolností zachovávat zásadu rovnosti účastníků (§ 18 ZRŘ).  

  Řízení musí být vedeno„tak, aby bez zbytečných formalit a při 

poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn 

skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu.“94 Rozhodčí řízení je 

zpravidla ústní a neveřejné, coţ můţe být pro některé účastníky povaţováno 

za výhodu.  

  Podle § 25 odst.  ZRŘ: „Při rozhodování se rozhodci řídí hmotným 

právem pro spor rozhodným; mohou však spor rozhodnout podle zásad 

spravedlnosti, avšak jen tehdy, jestliže je k tomu strany výslovně pověřili.“ 

                                                           
92  překáţka litispendence, stavění promlčecích lhůt 
93 Můţou však doţádat o provedení procesního úkonu soud, přičemţ jsou povinni hradit 

náklady vzniklé s provedením úkonu (§ 20 odst. 2 a 3 ZRŘ). 
94  § 19 odst. 2 ZRŘ, věta druhá 
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  Pokud si strany moţnost přezkoumání rozhodnutí jinými rozhodci 

výslovně nedojednali (viz § 27 ZRŘ), doručené rozhodnutí rozhodčího 

orgánu (rozhodčí nález) má účinky pravomocného rozsudku a je 

vykonatelné. Soudy mají ve vztahu k rozhodčímu řízení pouze kontrolní a 

pomocnou funkci.95 

         

3.3. Nalézací řízení nesporné  

 

Řízení nalézací nesporné je také řízením, ve kterém soud nalézá určité 

subjektivní právo, nestojí v něm proti sobě ale dvě strany s protichůdnými 

zájmy jako v řízení sporném. Právní konflikt lze ovšem chápat nejenom jako 

spor, ale jako „nejistotu o čemkoli, co je právně relevantní“96. Z tohoto 

hlediska je účelem nesporného řízení postavit právní vztahy tzv. „na jisto“. 

V tomto řízení se upravují právní vztahy účastníků, u kterých je nutné - 

z hlediska všeobecného (veřejného) zájmu i z hlediska právní jistoty – aby je 

zaloţil, upravil nebo zrušil autoritou nadaný, nezávislý státní orgán – teda 

soud, aby pro případ v budoucnosti vzniklého sporu nebylo o jeho 

subjektech a obsahu pochybností. Mluvíme o rozhodnutích konstitutivních 

(zakládají, mění nebo ruší právní vztahy), které mají preventivní funkci. 

Jako takové jsou pak právními skutečnostmi podle § 2 odst. 1 Občanského 

zákoníku. Vzhledem k tomu, ţe občanskoprávními skutečnostmi jsou 

ve smyslu § 2 odst. 1 OZ pouze skutečnosti, se kterými zákon vznik, změnu 

nebo zánik právních vztahů spojuje, musí být kaţdé takové rozhodnutí 

(resp. jeho moţnost, přípustnost) zvlášť upraveno zákonem.97 Jako příklad 

na takové soudní rozhodnutí můţeme uvést rozhodnutí o omezení 

způsobilosti k právním úkonům podle § 186 n. OSŘ, kterou skutečnost 

upravuje § 10 Občanského zákoníku, rozhodnutí o osvojení (§ 63 zákona č. 

94/196 Sb., o rodině ve spojení s § 181n. OSŘ), rozhodnutí o zápisu do 

                                                           
95  Zejména při podání ţaloby ve věci, při soudním výkonu rozhodnutí, na základě 

doţádání nebo při jmenování chybějícího rozhodce. Z důvodů uvedených v § 31 ZRŘ 

můţe soud na návrh účastníka rozhodčí nález zrušit (záruka ústavně zaručené soudní 

ochrany). 
96   Zoulík F.: Soudy a soudnictví, 1995, C.H. Beck, Praha 
97   Ve sporných věcech je pravomoc soudů v občanském soudním řízení dána obecně (viz 

§ 7 odst. 1 a 2 OSŘ). Podle § 7 odst. 3 OSŘ: „Jiné věci projednávají a rozhodují soudy v 
občanském soudním řízení, jen stanoví-li to zákon.“ 
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obchodního rejstříku (§ 200da OSŘ, které právní účinky pro vyjmenované 

skutečnosti podle Obchodního zákoníku) apod. 

Otázkou, jestli existuje nesporné řízení jako samostatný druh civilního 

řízení nebo se jedná vlastně o jednotlivá řízení, ve kterých „nejde o spor“, se 

zabývalo jiţ několik generací právníků98. Navzdory faktu, ţe v naší současné 

právní úpravě není nesporné řízení upraveno uceleně jako druh řízení, ale 

jako jednotlivá nesporná řízení, upravená v hlavě páté OSŘ, mají tato řízení 

určité společné znaky, které lze vyčíst jak z této jejich zvláštní úpravy, tak 

z obecných ustanovení OSŘ, které se týkají těchto řízení (viz např. § 81 

odst. 1, nebo § 120 odst. 2 OSŘ a jiné). 

Společným znakem všech nesporných řízení je, ţe se v nich upravují 

vztahy, u kterých je důleţité, i ve veřejném zájmu, i z hlediska právní jistoty 

(preventivní funkce), aby o nich rozhodl soud a nebyly ponechány pouze na 

vůli účastníků vztahu (z těchto důvodů je moţné zahájit tato řízení i bez 

podání návrhu ve věci99 a některých se můţe účastnit i státní zástupce100, 

uplatňuje se zde zásada vyšetřovací101). Účastníky v těchto řízeních 

vymezuje zákon nebo určuje soud102, a konečně i místní příslušnost 

jednajícího soudu je vzhledem k povaze věci určena zvlášť a výlučně.103 O 

které vztahy se konkrétně jedná, určuje zákonodárce. Úprava odráţí teda 

nejen tradici zachovávanou v právním řádu, ale i aktuální politicko-právní 

situaci.  

 

 Platná právní úprava obsahuje tato nesporná řízení: 

 

                                                           
98 viz Zoulík F.: Řízení sporné a nesporné jako druhy nalézacího řízení, ACADEMIA, 

nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1969, str. 35 a n. (např. Wachova 

teorie o „nalézání“ práva ve sporném řízení a „vytváření“ práva v nesporném řízení, 

Mengerova teorie o represivní funkci sporného řízení a preventivní funkci řízení 
nesporného, Hellwigova teorie o tom, ţe ve sporném řízení si účastník pouze uplatňuje své 

právo, zatímco v nesporném se jenom „dovolává povinnosti soudu“ nebo Hellova teorie, 

který vidí diferenciační kriterion v procesních zásadách, které se v nich uplatňují) 
99  viz § 81 odst. 1 OSŘ 
100  viz § 35 odst. 1 OSŘ 
101 neboli vyhledávací, podle které je soud povinen v zájmu spolehlivého zjištění 

skutečností „provést i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu, než byly 
účastníky navrhovány.“ (§ 120 odst. 2 OSŘ) 

102  účastníci ve smyslu § 94 odst. 1 a 2 OSŘ 
103  viz § 88 OSŘ 
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 řízení o dědictví (§ 175a n. OSŘ) 

 

 Účelem řízení o dědictví je autoritativně rozhodnout o právních 

nástupcích (dědicích) zemřelého (zůstavitele), a to v zájmu předcházení 

budoucích sporů. Nejedná se o rozhodnutí konstitutivní, nýbrţ (na rozdíl od 

ostatních rozhodnutí v nesporných řízeních) pouze deklaratorní, nakolik 

právní skutečností, na základě které se nabývá dědictví, je smrt 

zůstavitele104. V zájmu právní jistoty však soud propůjčuje úpravě těchto 

vztahů svoji autoritu. 

 Řízení se koná u soudu, v jehoţ obvodu měl zůstavitel své bydliště, 

resp. poslední pobyt. Řízení se podle § 175a OSŘ účastní všichni, „o nichž 

lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici, a není-li takových osob, 

stát. Věřitel zůstavitelův je účastníkem řízení v případě § 175p, v případě, 

kdy se vypořádává jeho pohledávka, a při likvidaci dědictví. V řízení podle § 

175h je účastníkem řízení pouze ten, kdo se postaral o pohřeb.“ 

 Řízení o dědictví je zásadně neveřejné (na rozdíl od ostatních 

občanskoprávních řízení) a jednotlivé úkony v něm provádí zejména notář 

ve funkci soudního komisaře. Ten připravuje i podklady ke konečnému 

rozhodnutí soudu105. V dědickém řízení nejsou řešeny případné spory. 

Podle § 175k odst. 2 OSŘ: „Závisí-li rozhodnutí o dědickém právu na zjištění 

sporných skutečností, odkáže soud usnesením po marném pokusu o 

odstranění sporu dohodou účastníků toho z dědiců, jehož dědické právo se 

jeví jako méně pravděpodobné, aby své právo uplatnil žalobou. K podání 

žaloby určí lhůtu. Nebude-li žaloba ve lhůtě podána, pokračuje soud v řízení 

bez zřetele na tohoto dědice.“ (tzv. incidenční spory) 

 Podle § 175k odst. 3 OSŘ, jsou-li mezi účastníky sporná aktiva nebo 

pasiva, „omezí se soud jen na zjištění jejich spornosti; při určení obvyklé ceny 

majetku, výše dluhů a čisté hodnoty dědictví, popřípadě výše jeho 

předlužení, k nim nepřihlíží.“ 

                                                           
104  § 460 zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku 
105  viz § 175zd odst. 1 OSŘ 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/osr/cast3h5.aspx#par175p
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/osr/cast3h5.aspx#par175h
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/osr/cast3h5.aspx#par175h
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 Rozhodnutím (usnesením) o dědictví soud nakonec potvrdí nabytí 

dědictví dědici (dědicům) nebo připadnuv státu, příp. schválí dohodu 

dědiců o vypořádání dědictví. 

  

 řízení týkající se nezletilých osob (péče soudu o nezletilé; § 176 

n. OSŘ) 

 

 V rámci ústavněprávní ochrany práv dítěte106, která je poskytována na 

základě zákona č. 94/1963 Sb. o rodině a zákona č. 359/1999 Sb. o 

sociálně-právní ochraně dětí, rozhoduje vţdy, kdyţ to vyţaduje zákon, soud 

o otázkách výţivy a výchovy dětí (zejména při rozvodu rodičů, porušování 

povinností rodičů, ztrátě rodičů, zbavení nebo omezení rodičovské 

zodpovědnosti, atd.), rozhoduje o omezení nebo zbavení rodičovské 

zodpovědnosti (vyţaduje-li to situace a zájem dítěte107), o styku rodičů 

s dětmi, příp. prarodičů nebo sourozenců, o schválení důleţitých úkonů 

nezletilého a o náhradní rodičovské péči. V souvislosti s tím také soud 

rozhoduje o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení (§ 

180a n. OSŘ ve spojení s ustanoveními hlavy čtvrté zákona o rodině), o 

určení otcovství podle § 54 zákona o rodině (jako určité předběţné řízení je 

upraveno i řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů108 - jde 

však pouze jen o úkon soudu, na základě kterého dojde k zapsání 

skutečnosti do příslušné matriky).  

 K této skupině nesporných řízení se řadí i řízení o povolení uzavřít 

manţelství nezletilé osobě. Navrhovatelem v této věci je vţdy nezletilý sám a 

v tomto řízení nemusí být zastoupen. O povolení uzavření manţelství se 

rozhoduje na základě výpovědí osob, které chtějí uzavřít manţelství 

(nezletilého jako navrhovatele a druhou osobu jako svědka).  

 Velmi důleţitým řízením v rámci mezinárodněprávní ochrany dětí109 je 

řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí110, 

                                                           
106  čl. 32 hlavy čtvrté úst. zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod 
107  § 44 zákona o rodině 
108  viz § 73 OSŘ 
109 Česká republika je signatářem Evropské úmluvy o uznávání a výkonu rozhodnutí o 

výchově dětí a obnovení výchovy dětí z 20.5.1980 a Úmluvy o občanskoprávních 

aspektech mezinárodních únosů dětí z 25.10.1980 
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které je v zájmu ochrany práv dítěte i rodiče (toho, kdo o dítě pečuje) 

konstruováno tak, aby tato byla vyřešena i za pouţití určitých předběţných 

a zajišťovacích úkonů co nejrychleji. 

 Ve všech těchto řízeních musí soud pečlivě dbát na dodrţení všech 

práv dítěte, ke kterému se Česká republika v mezinárodněprávních 

dokumentech zavázala. Vzhledem k důleţitosti ochrany výše uvedených 

vztahů se o většině těchto vztahů rozhoduje rozsudkem. 

 

 řízení ve věcech osob zletilých pod ochranou zákona, týkající se 

jejich právní způsobilosti  

 

  Patří sem zejména řízení o způsobilosti k právním úkonům podle § 

186 n. OSŘ a s tím související řízení o umístění ústavu zdravotní péče (§ 

191a-c OSŘ). Vedou se v určitých případech předvídaných OZ (§ 10) a 

zákonem o péči o zdraví lidu (č. 20/1966 Sb.). Účastníky (navrhovateli) 

v tomto případě můţou být i zdravotnická zařízení, v kterých se takováto 

osoba nachází (v tom případě je příslušný soud, v jehoţ obvodu se toto 

zařízení nachází). Osoba, o jejíţ poměrech se jedná, má právo se k věci 

vyjádřit, o jejím zdravotním stavu musí soud vyslechnout znalce a tato 

osoba musí být zastoupena opatrovníkem. Do této skupiny patří rovněţ 

řízení opatrovnické podle § 192, 193 OSŘ v návaznosti na § 27 odst. 2 a 3, 

§ 29, § 30 OZ.  

 

 řízení o některých právních skutečnostech – řízení o prohlášení 

za mrtvého (§ 195 n. OSŘ) a nově upravené řízení o určení data 

narození nebo úmrtí (§ 194a OSŘ)  

 

 Tato řízení se vedou v případech, kdy je nutné nebo potřebné určit tyto 

skutečnosti,111 zejména má-li na tom někdo právní zájem. Jedná se o 

                                                                                                                                                                                                   
110  § 193a OSŘ, Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003) 
111  u „osob nezjištěné totožnosti“ podle § 17 odst. 3 a § 22 odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., 

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, nebylo-li to 

v šetření zjištěno – místně příslušným soudem je okresní soud, v jehoţ obvodu má sídlo 

matrika, která podala podnět na určení 
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případy, kdy nebylo moţné zjistit tyto skutečnosti ţádným jiným 

způsobem.112 V případě, ţe by se skutečnost neztotoţňovala s právním 

stavem, je povinen soud po předloţení důkazů rozhodnutí zrušit nebo 

změnit (opravit).113 

 

 řízení o úschovách (soluční úschova) - § 184 n. OSŘ 

 

Podle § 568 OZ: „Nemůže-li dlužník splnit svůj závazek věřiteli, protože 

věřitel je nepřítomen nebo je v prodlení nebo má-li dlužník důvodné 

pochybnosti, kdo je věřitelem, nebo věřitele nezná, nastávají účinky splnění 

závazku, jestliže jeho předmět dlužník uloží do úřední úschovy. Vynaložené 

nutné náklady s tím spojené nese věřitel.“ K tomu slouţí výše uvedené 

řízení.114 Soud doručuje usnesení o úschově i osobě, jíţ má být předmět 

úschovy vydán (příjemce). Náklady řízení platí zálohově sloţitel (ten, kdo 

peníze, cenné papíry nebo jiné movité věci do úschovy skládá). Pokud si 

příjemce předmět úschovy do tří let od právní moci usnesení o přijetí do 

úschovy (resp. ode dne, kdy měl být vydán) nevyzvedne, rozhodne soud o 

tom, ţe jestli se do 1 roku o daný předmět úschovy nepřihlásí, připadá 

tento po roce ex lege státu. 

 

 řízení o umoření listin - § 185i n. OSŘ 

 

Má-li někdo právní zájem na tom, aby určitá listina (u kterých to 

dovoluje zvláštní zákon)115 byla umořena (nahrazena), podá u soudu, 

v jehoţ obvodu má sídlo banka, která cenný papír vydala, jinak u svého 

obecného soudu, příp. podle platebního místa (§ 88 písm. l) OSŘ) návrh na 

                                                                                                                                                                                                   
 Podmínky prohlášení fyzické osoby za mrtvou stanoví § 7 Občanského zákoníku („nelze-

li smrt prokázat předepsaným způsobem, ale zjistí-li soud její smrt jinak“ nebo lze-li u 

osoby nezvěstné „se zřetelem ke všem okolnostem usoudit, že již nežije“). 
112 Soud vyzývá v těchto případech i veřejnost (vyhláškou na úřední desce), která by tyto 

informace mohla mít k dispozici, nebo znát okolnosti, k spolupráci.  
113  V případě manţelství osoby prohlášené za mrtvou, se jiţ ale manţelství neobnoví. (§ 22 

zákona o rodině) 
114  Místně příslušným je soud v místě plnění. 
115  cenné papíry podle zákona o cenných papírech 
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umoření listiny.116 Zákon (§ 185i odst. 3 OSŘ, § 115 zákona č. 37/1992 

Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy) stanoví, které listiny 

umořit nelze.  Účastníkem řízení je kromě navrhovatele zejména ten, kdo 

má podle listiny plnit, případně osoby další podle § 94 odst. 2 OSŘ. 

 

 řízení v obchodních věcech - o některých otázkách obchodních 

společností, ve věcech obchodního rejstříku - vychází ze zákona 

č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku 

 

 řízení ve věcech kapitálového trhu  - o nahrazení předběţného 

opatření uloţeného Českou národní bankou podle zákona č. 

15/1998 Sb., a řízení o předběţném souhlasu s provedením 

šetření (Úřadem pro ochranu hospodářské soutěţe) v jiných neţ 

obchodních prostorách ve věcech ochrany hospodářské soutěţe 

(podle zákona č. 143/2001 Sb. a Nařízení Rady (ES) č. 1/2003) – 

„povolení“ soudu k šetření mimo obchodních prostor 

 

 řízení o propuštění cizince ze zajištění – v rámci ochrany práv 

cizinců (zejména práva na osobní svobodu) 

 

 řízení o potvrzení evropského exekučního titulu (§ 200 ua OSŘ) - 

navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

805/2004 o nesporných nárocích  - výkon exekučního titulu se 

pak řídí právním řádem ČR 

 

 řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců, zástupců pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 200x OSŘ) 

 

 řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory 

k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat 

skutečnosti, na něţ se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta 

                                                           
116  Tím se staví promlčecí lhůty z práv z dané listiny. 
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– v souvislosti s ust. § 21 zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii117 a 

řízení o nahrazení souhlasu zástupce Komory daňových poradců 

k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat 

skutečnosti, na něţ se vztahuje povinnost mlčenlivosti daňového 

poradce (§ 200j – 200n OSŘ) 

 

 řízení o soudním prodeji zástavy (podle § 165a OZ) 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe v nesporných řízeních se upravují 

opravdu různorodé vztahy. Lze také konstatovat, ţe počet těchto řízení se 

neustále rozšiřuje s ohledem na vyvstávající potřebu úpravy dalších a 

dalších vztahů. Společným atributem těchto vztahů je, ţe ve všech těchto 

případech je z důvodu určitého veřejného zájmu nutné rozhodnutí soudu a 

nutný jeho aktivní přístup. 

 

3.4. Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jinými orgány   

 

Občanský soudní řád (část pátá, § 244 n.) upravuje i zvláštní řízení, ve 

kterém dochází k přezkoumání rozhodnutí správních orgánů118 (správních 

aktů)119, jimiţ bylo rozhodnuto o soukromoprávních vztazích (např. zásah 

do práva k nemovitostem ve veřejném zájmu, vyvlastnění, či při adhezních 

řízeních k přestupkovým řízením), přičemţ rozlišit, kdy přesně se jedná o 

„soukromoprávní věci“, bývá někdy docela obtíţné, resp. nejasné.120 

V případě kompetenčního sporu se správním soudem pak o pravomoci ve 

věci rozhoduje zvláštní senát podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodnutí 

některých kompetenčních sporů.121 

                                                           
117  Jednání v tomto případě musí být neveřejné. 
118  orgán moci výkonné, orgán samosprávy nebo smírčí orgán podle zvláštního předpisu 

(nevztahuje se např. na rozhodčí nálezy – viz § 244 OSŘ) 
119  ţalobou (viz § 246 OSŘ) 
120  K rozlišování práva soukromého a veřejného vzniklo v minulosti jiţ několik teorií (např. 

teorie zájmová, subordinační, teorie subjektů – viz Hendrych D.: Správní právo, C.H.Beck, 

Praha, 2009, ISBN 978-80-7400-049-2 – v dnešní době jiţ ale neobstojí, rozdíly se stírají)  
121  Ke vztahu správního soudnictví a řízení podle části páté OSŘ a ke genezi právního 

soudnictví vůbec, srov. Hendrych D.: Správní právo, C.H.Beck, Praha, 2009, ISBN 978-

80-7400-049-2 
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K návrhu na podání ţaloby podle § 246 OSŘ je oprávněný ten, kdo 

tvrdí, ţe byl na svých právech rozhodnutím správního orgánu dotčen. 

Ţalobu lze podat jen do dvou let od doručení rozhodnutí správního 

orgánu.122 Příslušnost soudu je stanovena v § 249 a 250 OSŘ (místní 

příslušnost stanovena alternativně, výlučně týkající se nemovitostí). Jinak 

mají účastníci v řízení dispoziční práva docela omezena.123 Účastníky jsou i 

ti, kdo byli účastníky v řízení před správním orgánem. Ţalobu ve stejné věci 

můţe podat i víc osob, projednávají se pak ve společném řízení. 

Soud rozhoduje ve věci pouze v rozsahu, ve kterém to v ţalobě ţádal 

ţalobce. Pokud soud dospěje k závěru, ţe správní orgán měl rozhodnout ve 

věci jinak, rozhodne o této věci (příp. i nákladech řízení před správním 

orgánem) v ţalovaném rozsahu rozsudkem. Tento rozsudek nahrazuje 

v tomto rozsahu rozhodnutí správního orgánu. 

4. Pár slov k zajišťovacím úkonům 

 

 V naléhavých případech, kdy hrozí váţné porušení práva, nebo 

porušení většího rozsahu a nelze čekat na meritorní rozhodnutí soudu ve 

věci, naopak je potřeba v rámci ochrany práva naléhavou situaci 

neodkladně řešit (slovy zákona „je-li třeba, aby byly zatímně upraveny 

poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl 

ohrožen“124) můţe ten, kdo má za to, ţe je jeho právo porušeno nebo 

ohroţeno, před řízením nebo i v průběhu řízení, podat (soudu, který by 

jinak rozhodoval ve věci) návrh na nařízení předběţného opatření.125 

                                                           
122 Lhůtu nelze prominout. Ţalobce navíc musel vyuţít všech moţných opravných 

prostředků v správním řízení (viz § 247 OSŘ).  

 Ţaloba nemá navíc automaticky odkladný účinek (o odklad účinků je moţné 

v naléhavých případech soud poţádat). 
123  viz § 250 odst. 2 a 3 OSŘ a § 250d OSŘ (koncentrace řízení – do skončení přípravného, 

resp. prvního jednání) 
124 § 74 odst. 1 OSŘ 

Můţe jít o případy nekalosoutěţního jednání, při kterém podnikatelé přicházejí o nemalé 

zisky, majetkové spory, při kterých hrozí, ţe se bude manipulovat s majetkem, spory o 

příjmy fyzických osob, omezování nebo aţ zabránění výkonu rodičovských práv, 
ohroţení zdraví nebo jiných hodnot, nebo je-li důvodná obava, ţe se ţalovaný ještě před 

vykonatelností rozhodnutí pokusí vyhnout se exekuci apod. 
125  viz § 74 OSŘ a § 102 OSŘ 
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V některých případech můţe soud nařídit předběţné opatření i bez návrhu 

(jedná se o případy, v nichţ můţe i samotné řízení ve věci z úřední 

povinnosti).126 

 Nakolik jde o velice rychlý (z důvodu účinnosti zásahu) zásah do 

poměrů jiné osoby a není mu dána moţnost se bránit (nařizuje se bez 

jednání, bez slyšení účastníků a bez dokazování), nese navrhovatel 

odpovědnost za opodstatněnost provedeného zásahu. Z tohoto důvodu soud 

můţe nařídit předběţné opatření jen tehdy, „jestliže bude prokázáno, že je 

třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že 

by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou alespoň 

osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti 

předběžným opatřením“127. Navrhovatel navíc nese riziko případné 

odpovědnosti způsobené škody při neoprávněnosti zásahu.128 

 Občanský soudní řád upravuje předběţné opatření obecně, ale 

upravuje i zvláštní předběţná opatření vyţadující zvláštní postup a přístup 

soudu. Demonstrativní výčet předběţných opatření obsahuje § 76 odst. 1 

OSŘ, zvláštními předběţnými opatřeními jsou předběţné opatření podle § 

76a nařizované v rámci ochrany dítěte a předběţné opatření pro případy 

domácího násilí podle zákona č. 135/2006 Sb., upravené v § 76b OSŘ. 

Další moţnosti vydání předběţných opatření uvádí i jiné zákony mimo OSŘ 

(např. předběţné opatření pro zajištění výţivy neprovdané matce podle § 95 

odst. 2 zákona o rodině, předběţné opatření v případě zajištění majetkové 

podstaty podle § 113 insolvenčního zákona nebo předběţné opatření podle § 

22 zákona o rozhodčím řízení, kdyţ je ohroţen výkon rozhodčího nálezu).  

                                                                                                                                                                                                   
 Návrh na nařízení předběţného opatření musí obsahovat vylíčení skutečností, pro které 

je potřeba nařídit předběţné opatření, předmět předběţného opatření (co je potřeba 

vykonat, plnit) a odůvodnění právě tohoto předběţného opatření. Návrh nelze doplňovat 

ani opravovat. 
126  viz § 81 odst. 1 a 2 OSŘ 
127  § 75c odst. 1 písm. a) OSŘ 

 Tyto skutečnosti, jak je výše uvedeno, musí vyplývat z podaného návrhu a musí být  

alespoň osvědčeny (zdůvodněny), tzn. musí se jevit dostatečně pravděpodobné. 
128 Z tohoto důvodu zákon ukládá (předepisuje jako jednu z podmínek nařízení 

předběţného opatření) navrhovateli (ovšem i s výjimkami) povinnost sloţit při podání 

návrhu jistotu, která můţe být v případě neúspěchu ve věci (neoprávněnosti zásahu; 
ukáţe-li se později, ţe právo navrhovatele nebylo porušeno) tato pouţita na náhradu 

škody způsobené předběţným opatřením. V opačném případě se tato jistota vrací. (viz § 

75b OSŘ)  



39 
 

 Návrh se podává u soudu, který by byl jinak příslušný k projednání 

věci.129 Usnesení o nařízení předběţného opatření musí soud vydat 

bezodkladně, maximálně však do 7 dnů od podání návrhu. Proti usnesení je 

moţné podat odvolání, je však v kaţdém případě okamţitě vykonatelné. 

V usnesení soud nařídí navrhovateli, aby do určité lhůty podal návrh ve 

věci samé. V opačném případě pozbude předběţné opatření platnosti a 

navrhovatel bude odpovídat odpůrci za případnou škodu způsobenou 

nařízením předběţného opatření. Ţaloba na náhradu škodu se podává u 

stejného soudu, který rozhodoval o předběţném opatření. 

 Zvláštními předběţnými opatřeními jsou opatření, jimiţ se řeší 

naléhavé situace, do které se dostalo buďto nezletilé dítě, jenţ se ocitlo bez 

jakékoliv péče nebo jejíţ vývoj je váţně ohroţen (§ 76a OSŘ) nebo osoba, 

jejíţ zdraví, ţivot, svoboda nebo lidská důstojnost jsou ohroţovány nebo 

porušovány osobou jí blízkou (§ 76b OSŘ).  V těchto případech soud můţe 

nařídit předběţné opatření i bez návrhu130 (je tady veřejný zájem na 

ochraně práv dítěte a ochraně základních práv a svobod), lhůty pro úkony 

soudu jsou zde mnohem kratší (24 resp. 48 hodin pro nařízení předběţného 

opatření). Při těchto opatřeních je rovněţ důleţitá součinnost dalších 

orgánů (zejména obecních úřadů, Policie ČR, orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí, atd.). Soud při tom musí rozhodnout s ohledem na zájem 

osoby, o jejíţ práva se jedná. Z důvodů uvedených v § 76a odst. 4 a § 76b 

odst. 4 OSŘ můţe soud trvání předběţného opatření i prodlouţit. Výkon 

těchto rozhodnutí je rovněţ upraven samostatně (§ 273a a § 273b OSŘ) a 

můţe provést pouze soud.  

 Z podobných důvodů jako u předběţných opatření je moţné v průběhu 

řízení, příp. i ještě před zahájením řízení zajistit důkaz, který by z určitých 

důvodů nebylo moţné později provést vůbec nebo jenom s velkými 

                                                           
129  § 74 odst. 3 OSŘ 
130  Návrh na předběţné opatření podle § 76a můţe podat jen obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. (§ 75 odst. 1 OSŘ) – podle toho se pak řídí i místní příslušnost soudu, jinak je 

místně příslušným soud, v jehoţ obvodu má dítě bydliště, resp. pobyt.  
 Návrh na předběţné opatření podle § 76b můţe podat osoba, jejíţ práva jsou porušovány 

nebo ohroţeny, místně příslušným k rozhodnutí je soud, v jehoţ obvodu se nachází tzv. 

„společné obydlí“. 
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obtíţemi.131 Zvlášť je upraveno zajištění důkazu (předmětu důkazního 

prostředku) ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví. Zajištění se 

týká zboţí, pouţitý materiál a nástroje a dokumenty týkající se zboţí, jehoţ 

výrobou mělo být porušeno právo z duševního vlastnictví. 

 Provádění výše uvedených zajišťovacích úkonů je někdy povaţováno za 

samostatné řízení (samostatný druh řízení). Nejedná se ale o řízení ve 

smyslu samostatného projednání věci (zejména jde-li ve věci, jíţ se 

zajišťovací úkon týká o spor dvou stran), ve kterém mají účastníci určitá 

svá práva (zejména právo být slyšeni, právo navrhovat důkazy, atd.). 

K tomu jsou určeny základní nebo zvláštní druhy procesů upravené OSŘ 

nebo zvláštním zákonem. 

 

5. Řízení vykonávací (exekuční)  

 

Řízení vykonávací je jedním ze základních druhů civilního procesu (viz 

úvod). Na rozdíl od pouhého řízení nalézacího, v němţ soud zjišťuje (nalézá) 

a určuje, co je právem, řízení vykonávací je řízení, jehoţ cílem je nucený 

výkon práva zjištěného a přiznaného vykonatelným rozhodnutím v případě, 

ţe není vykonáno dobrovolně.132 Toto řízení je jako samostatné upraveno 

v části šesté OSŘ. Kromě soudů provádějí výkon práva podle zákona č. 

120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), 

v znění pozdějších předpisů (dále jen „EŘ“), i soukromí exekutoři.133 

Podle § 2 OSŘ: „V občanském soudním řízení soudy projednávají a 

rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkon rozhodnutí, která 

nebyla splněna dobrovolně; dbají přitom, aby nedocházelo k porušování 

práv a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob a aby práv 

nebylo zneužíváno na úkor těchto osob.“ 

Nakolik svépomoc při ochraně svých práv je snad jiţ od vzniků prvních 

států zakázána (viz výklad o vývoji civilního procesu), poskytuje stát pomocí 

                                                           
131  § 78 odst. 1 OSŘ a § 102 odst. 2 OSŘ 
132  viz § 251 OSŘ 
133  viz § 1 odst. 2 EŘ 
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exekučního řízení pomoc při ochraně porušeného práva (vynucení splnění 

povinnosti) státním donucením (jde o zákonné uplatnění státní moci ve 

smyslu čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a čl. 2 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod).  

Počátky exekučního řízení spadají do raného římského práva. Zákon 

XII tabulí stanovoval lhůtu 30 dní pro plnění uznaného dluhu nebo 

povinnosti stanovené rozsudkem. Pokud dluţník nesplnil dluh dobrovolně, 

mohl se věřitel dluţníka fakticky zmocnit a dovést před soud („vloţit ruku, 

ať ho vede před soud“). Postupným vývojem přešla v rámci ochrany 

dluţníka exekuce od osobní (zajetí, odpracování, dokonce moţnost 

usmrcení) k majetkové (missio in bona)134 a od generální (postihovala 

dluţníkův veškerý jeho majetek) k speciální (nejdříve jen zabavením 

movitých věcí, postupně vzniklo i exekuční zástavní právo 

k nemovitostem).135 Moţnost osobní exekuce ve formě zbavení svobody nebo 

odpracování dluhu jako poslední řešení zůstala zachována (dluţnické zajetí, 

personální arest). To platilo i pro středověký proces vymáhání práva.  

V českých zemích byl exekuční proces podle zemského práva jiţ 

poměrně sloţitý a velice formální (od zasílání upomínek, tzv. obranných 

listů, přes formální úkony tzv. zvodu a panování, aţ po zapisování do tzv. 

zemských desek)136, v městském právu i o něco údernější (kombinace 

exekuce osobní a majetkové). Postupně bylo moţné exekvovat majetek 

dluţníka jen do výše vymáhané pohledávky. Jozefínské rakouské právo 

(konkrétně obecný soudní řád z roku 1781) zavedlo exekuci uhrazovací a 

exekuci zajišťovací (sloţení jistoty, exekuční zástavní právo a samotná 

realizace).137 Personální exekuce byla odstraněna zákonem č. 34/1868 ř. z. 

Po revolučních změnách v 19. století bylo v rámci ochrany základních práv 

dluţníků uzákoněno, co nesmí být předmětem exekuce. 

                                                           
134  tzv. exekuce reálná (přímá) 
135 Generální exekuce byla uplatňována jiţ pouze v případech vyššího počtu věřitelů 

dluţníka, v případě, ţe dluţník není schopný platit (pro tyto případy se vyvinulo zvláštní 

– tzv. konkurzní řízení, které bude rozebráno níţe). 
136  viz Malý K. a kol.: Dějiny českého a československého práva do r. 1945,  Linde Praha, 

2003 
137 Toto právo znalo uţ i jakousi formu prozatímního (předběţného) opatření (tzv. arest -  

personální nebo reální) pro případ znemoţnění exekuce.  
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Rakousko – uherská úprava exekučního řízení byla převzata i do 

československého právního řádu.138 Se změnou politického reţimu v roce 

1948 bylo vykonávací řízení v rámci ideje jednotného řízení zahrnuto do 

společné úpravy občanských soudních řízení. Tato úprava, i kdyţ při 

současné moţnosti vyuţití exekučního řízení podle zákona č. 121/2001 Sb. 

(o soudních exekutorech a exekuční činnosti), a v mnohočetně novelizované 

podobě, platí, v podstatě aţ dodnes.139 

Podmínkou vymáhání plnění140 je existence nároku na plnění, která 

zpravidla vyplývá z vykonatelného soudního rozhodnutí, příp. jiné právní 

jistotu poskytující veřejné listiny. Exekučním titulem (právním titulem 

k provedení nuceného výkonu) můţe být teda zejména vykonatelné 

rozhodnutí soudu (rozsudek, vykonatelné usnesení zavazující k plnění, 

usnesení o schválení smíru, vykonatelný platební rozkaz), nebo jiného 

státního orgánu, vykonatelný nález rozhodčího orgánu ve smyslu ZRŘ, 

právní úkon učiněný formou notářského zápisu se svolením k 

vykonatelnosti.141  

Exekuční řízení se zahajuje zásadně na návrh oprávněného (platí zde 

zásada dispoziční).142 Jedinou výjimku tvoří výkon rozhodnutí o výchově 

nezletilých dětí (§ 272 n. OSŘ) a výkon rozhodnutí o vykázání ze společného 

obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným (výkon předběţného 

rozhodnutí v případech domácího násilí - § 273b). K návrhu na zahájení 

řízení (návrhu na výkon rozhodnutí) je potřebné přiloţit stejnopis 

                                                           
138  viz zákon č. 11/1918 Sb., kterým byl do nově vzniklé Československé republiky převzat 

rakousko-uherský právní řád (tzv. recepční norma) 
139 V této souvislosti si dovolím poukázat na slovenskou úpravu exekučního řízení, kde 

exekuci provádí zpravidla uţ jenom soukromí exekutoři na základě pověření soudu 

(jejich činnost upravuje zákon o „súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný 

poriadok). Výjimku tvoří jenom výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí a vymáhání 

pohledávek vzniklých v souvislosti se soudním řízením (povinnost zaplatit soudní 

poplatek, nahradit náklady soudního řízení – trestního či civilního). Viz zákon č. 
99/1963 Zb. (Občiansky súdny poriadok), platný na území Slovenské republiky. 

V České republice výkon rozhodnutí provádí pověření zaměstnanci soudu (soudní 

vykonavatelé) podle pokynů předsedy senátu. Úkony soudního exekutora se podle § 28 

EŘ (věta druhá) povaţují za úkony soudu. 
140  Vymáhat lze pouze povinnost něco plnit. 
141  srov. § 40 odst. 1 EŘ, § 251 OSŘ, § 274 OSŘ 
142 Je věcí kaţdého, zda-li si své právo uplatní u soudu, zda poţádá o jeho nucený výkon 

(vyplývá to jiţ ze samotné podstaty pojmu subjektivního práva). Samotný exekuční titul 

dává navrhovateli lhůtu 10 let (viz § 110 Občanského zákoníku) 
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exekučního titulu opatřeného doloţkou vykonatelnosti (viz § 261 odst. 2 

OSŘ). Výjimkou je návrh podaný u soudu, který rozhodnutí, které je 

exekučním titulem, vydal (odst. 3 výše uvedeného ustanovení). Vzhledem ke 

skutečnosti, ţe exekučním titulem je pravomocné (závazné) rozhodnutí, 

není ve vykonávacím řízení potřebné jiţ zjišťovat hmotněprávní skutkový 

stav ve věci. Ve vykonávacím řízení není potřebné (a ani účelné) nařizovat 

ve věci jednání (jen povaţuje-li to soud za nutné nebo vyţaduje-li to 

zákon143 - je tady uplatňována zásada vyhledávací). 

Kdo je ve věci oprávněným a kdo povinným vyplývá explicitně 

z exekučního titulu144, příp. i z důkazu o přechodu práv nebo povinností na 

jiný subjekt (smlouva, převzetí dluhu apod.). Místně příslušným k řízení o 

výkonu rozhodnutí je obecný soud povinného.145 Zvláštní místní 

příslušnost je dána, týká-li se řízení nezletilého, nemovitosti nebo podniku 

(§ 252 OSŘ).  

Výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněţité částky je podle 

zákona moţné provést vícero způsoby.146 Oprávněný v návrhu na výkon 

rozhodnutí uvede, jakým způsobem (obecně i konkrétně) má být výkon 

proveden.147 V případě, ţe oprávněný nemá vědomost o majetkových 

poměrech povinného (coţ bývá téměř pravidlem), můţe navrhnout 

provedení výkonu několika způsoby. Vzhledem k zásadě vyjádřené v § 263 

odst. 1 OSŘ („Výkon rozhodnutí lze nařídit jen v takovém rozsahu, jaký 

oprávněný navrhl a jaký podle rozhodnutí stačí k jeho uspokojení.“) nařídí 

pak soud výkon rozhodnutí tím způsobem, který postačuje k uspokojení 

pohledávky oprávněného (odst. 2 citovaného ustanovení). Soud můţe na 

návrh oprávněného v rámci činnosti před nařízením výkonu rozhodnutí 

vyzvat povinného ke sdělení potřebných informací (§ 260 OSŘ) nebo 

                                                           
143  viz § 253 odst. 2 OSŘ 
144  ţalobce a ţalovaný, navrhovatel a odpůrce, věřitel a dluţník, apod. (musí však být přesně 

a jasně označeni – viz § 261a OSŘ) 
145  § 252 odst. 1 OSŘ (co se rozumí pod pojmem obecný soud, stanoví § 85 OSŘ) 
146 viz § 258 odst. 1 OSŘ: „Výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky lze 

provést srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, příkazem k výplatě z účtu u 
peněžního ústavu, prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku a zřízením 
soudcovského zástavního práva k nemovitostem.“ 

147  viz § 261 odst. 1 OSŘ 
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předvolat povinného a vyzvat k prohlášení o majetku (viz § 260a n. OSŘ, 

výjimky stanoví § 260b OSŘ)148. U plnění nepeněţitého vyplývá způsob 

provedení výkonu jiţ ze samotného obsahu plnění. 

Řízení vykonávací se rozděluje na dvě stádia – řízení, v němţ se 

rozhoduje o nařízení výkonu rozhodnutí (§ 261 n. OSŘ) a samotné 

provedení výkonu rozhodnutí (§ 265 n. OSŘ).149 Uplatňuje se zde zásada 

legálního pořádku. Jsou-li splněny náleţitosti návrhu a podmínky pro 

výkon exekuce, a není-li dán důvod k zamítnutí návrhu (např. dostatek 

majetku150), soud vydá usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Nařídí-li 

soud výkon rozhodnutí, pokračuje dále ve vykonávacím řízení zásadně z 

úřední povinnosti (§ 265 OSŘ). 

V řízení vykonávacím můţe také dojít k určitým sporům (tzv. 

incidenčním  - jedná se o spory o existenci vymáhaného nároku151, ale také 

sporům o práva k majetku třetích osob152, spory vzniklé při rozvrhu výtěţku 

zpeněţení majetku povinného153, atd.). Ve všech těchto případech se o 

těchto sporech rozhoduje samostatným rozhodnutím, v rámci exekučního 

řízení nebo v samostatném nalézacím řízení na základě ţaloby podané u 

exekučního soudu154. Podání ţaloby ale není důvodem přerušení 

vykonávacího řízení155.  

Řízení vykonávací nelze přerušit z důvodů stanovených pro řízení 

nalézací. Je moţný pouze odklad výkonu rozhodnutí z výjimečných důvodů, 

                                                           
148 V rámci zabezpečení účelu vykonávacího řízení a ochrany práv oprávněného stanoví § 

260h OSŘ: „Právní úkony povinného týkající se jeho majetku, které učinil poté, co bylo 
předvolanému doručeno předvolání k prohlášení o majetku (§ 260d), jsou vůči 
oprávněnému neúčinné.“ 

149 V některých případech (např. při prodeji podniku) můţe následovat ještě stádium rozvrhu 

výtěţku z prodeje (viz § 38zb OSŘ). 
150  viz § 264 odst. 2 OSŘ 
151  viz § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ 
152  § 267 OSŘ, § 315 OSŘ 
153  § 267a OSŘ 
154  § 88 písm. o) OSŘ 
155  Můţe být pouze odloţen výkon rozhodnutí (viz dále). 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/osr/cast6h1.aspx#par260d
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uvedených v § 266 OSŘ, po zváţení soudu.156 Z důvodů uvedených v § 268 

OSŘ musí soud vykonávací řízení zastavit. 

Jednotlivé způsoby provedení výkonu rozhodnutí (sráţky ze mzdy, 

přikázání pohledávky, příkaz k výplatě z účtu u peněţního ústavu, prodej 

movitých věcí a nemovitostí, zřízení soudcovského zástavního práva a 

prodej podniku jako způsoby na uspokojení peněţitých plnění a vyklizení 

bytu, stavby nebo místnosti, odebrání věci, rozdělení společné věci nebo 

provedení prací a výkonů jako nepeněţitá plnění) jsou kvůli ochraně práv 

povinného velice podrobně popsány v dalších hlavách části šesté OSŘ.  

Samostatně je vzhledem k delikátnosti problému a zvláštnímu zájmu 

na ochraně práv slabých (zájem na ochraně ţivota, zdraví a lidské 

důstojnosti, práva dítěte) v OSŘ upraven výkon rozhodnutí o výchově 

nezletilých dětí (§ 272 n. OSŘ) a výkon rozhodnutí o vykázání ze společného 

obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným (§ 273b) – navazující na 

nařízení předběţného opatření podle § 76b OSŘ (jedná se o nové ustanovení 

zavedené k ochraně obětí tzv. domácího násilí zákonem č. 135/2006 Sb.157, 

kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím). 

V obou případech dochází k zahájení výkonu i bez podání návrhu ve věci158 

a soud v těchto případech musí postupovat rychle, bez průtahů, tak, aby 

ten, o koho práva se v těchto řízeních primárně jedná, neutrpěli zbytečnou 

újmu v jiţ tak stresující ţivotní situaci.  

Řízení vykonávací končí vymoţením pohledávky nebo zastavením 

řízení. Zvláštností vykonávacího řízení je, ţe náhrada nákladů řízení je 

uloţena jiţ v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí (náklady vzniklé 

                                                           
156 § 266 odst. 1: „Na návrh může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se 

povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon 
rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé 
následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.“  Nebylo 

by ţádoucí, aby provedení výkonu (nařízení tím není dotčeno) způsobilo aţ existenční 

problém pro povinného nebo osoby na něm závislé. Soud musí v kaţdém jednotlivém 

případě srovnat následky hrozící povinnému s újmou, kterou by odkladem utrpěl 

oprávněný. 
§ 266 odst. 2: „I bez návrhu povinného může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, 
lze-li očekávat, že výkon rozhodnutí bude zastaven (§ 268).“ 

157 viz důvodová zpráva k zákonu č. 135/2006 Sb. (dostupná na http//psp.cz) 
158  V případě vydání předběţného opatření podle § 76a nebo § 76b OSŘ soud, který toto 

opatření nařídil, musí sám bezodkladně výkon tohoto opatření zajistit. 
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oprávněnému v souvislosti s výkonem rozhodnutí, včetně soudního 

poplatku, si oprávněný zpravidla uplatňuje a vyčísluje ke dni podání 

návrhu na výkon rozhodnutí; náklady provedení výkonu rozhodnutí hradí 

stát). Tyto náklady se vymáhají (hradí) jiţ v samotném vykonávacím řízení 

(jako peněţitá pohledávka).  

Podle § 254 odst. 1 OSŘ: „Na výkon rozhodnutí se užije ustanovení 

předcházejících částí, není-li v této části uvedeno jinak. Rozhoduje se však 

vždy usnesením.“ 

6. Insolvenční řízení  

 

Zvláštním druhem civilního soudního řízení je insolvenční řízení. Je 

vyuţíváno pouze pro určitou právní situaci, která proto vyţaduje zvláštní 

procesní postup.  Toto řízení je procesním (a výlučným) řešením úpadku 

(insolvence) dluţníka. Je upraveno jako samostatný druh řízení v zvláštním 

zákoně (zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 

pozdějších předpisů) a můţe být vedeno pouze v případech, které stanoví 

tento zákon (není moţné jej alternativně pouţít k řešení jiné situace). 

Zákon č. 182/2006 Sb. (insolvenčí zákon, dále jen „IZ“) ve svém § 3 

odst. 1 a 3 definuje, co se rozumí úpadkem. Podle odst. 1 tohoto 

ustanovení: „Dlužník je v úpadku, jestliže má   

a) více věřitelů a 

b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a 

c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").“159     

Všechny uvedené skutečnosti musí platit kumulativně. 

 Za „platebně neschopného“ se povaţuje dluţník, jestliţe  

„a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 

 b) neplní své závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo 

 c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých 

                                                           
159 V insolvenčním řízení lze řešit i tzv. hrozící úpadek jako prevenci patové situace 

absolutní platební neschopnosti (viz § 3 odst. 4 IZ). 
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pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu 

uložil insolvenční soud.“160 

Podle odst. 3 tohoto ustanovení: „Dlužník, který je právnickou osobou nebo 

fyzickou osobou - podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. 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.“ 

 V insolvenčním řízení jde tedy o řešení situace, kdy má dluţník (a je 

nepodstatné, jedná-li se o fyzickou nebo právnickou osobu) více věřitelů161 

a není objektivně schopen plnit jim své závazky. Účelem insolvenčního 

řízení je pak spravedlivé (co nejvyšší a poměrné) uspokojení všech 

dluţníkových věřitelů (viz § 1 a) IZ insolvenčního zákona162).  

 Tato situace byla řešena zvláštním způsobem jiţ v minulosti. V případě 

vícero věřitelů dluţníka podle římského práva (sledujeme-li vývoj od dob, 

kdy byla prováděna jiţ pouze majetková exekuce generální) byla na majetek 

dluţníka prováděna veřejná draţba, přičemţ majetek byl prodán tomu 

kupujícímu, který věřitelům nabídl zaplatit za jejich pohledávky nejvyšší 

procento.163 Jiţ zde se uplatňuje princip proporcionality při uspokojování 

věřitelů. Později za Justiniána jiţ existovala funkce tzv. curatora bonnorum, 

který majetek dluţníka (roz)prodával. Majetek začal být rozprodáván vícero 

kupcům za co nejvyšší cenu. S poměrným uspokojováním věřitelů dluţníka 

se setkáváme i ve středověkých úpravách řešení situace šlechticů, který 

                                                           
160  § 3 odst. 2 IZ 
161  conditio sine qua non 
162  „Tento zákon upravuje…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…“ 

163  Jiţ zde se uplatňuje princip proporcionality při uspokojování věřitelů. 

http://www.insolvencni-zakon.cz/pravni-predpisy.html#para104
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„upadli do dluhů.“164 První samostatnou úpravou konkurzu (řešení 

úpadku) byl Josefínský konkurzní řád z r. 1781. Podle tohoto zákona mělo 

konkurzní řízení několik stádií (přípravné, likvidační, prioritní a 

distribuční165), jejichţ pořadí nebylo moţné obejít (zásada legálního 

pořádku). Rozvoj konkurzního řízení na našem území (zákon č. 1/1869 ř.z., 

velmi kvalitní zákon č. 64/1931 Sb.) přerušila aţ éra socializmu, během níţ 

bylo potlačeno soukromé vlastnictví (klasický trţní mechanismus 

neexistoval) a případné „úpadky“ společností byly řešeny administrativně 

formou exekuční likvidace166. 

 Současná platná právní úprava řeší jak úpadek fyzických osob 

(podnikatelů i nepodnikatelů), tak úpadek právnických osob. Lze ji teda 

povaţovat za univerzální. Navíc je také i díky potřebě zvláštní úpravy této 

výjimečné situace úpadku komplexní - v insolvenčním řízení dochází jak 

k nalézání práva (v rozhodnutí o úpadku), tak i k jeho výkonu (podle 

určeného způsobu řešení úpadku). 

 Účastníky insolvenčního řízení jsou kromě dluţníka (osoby, proti níţ se 

insolvenční řízení vede) věřitelé dluţníka, kteří si své pohledávky vůči němu 

v insolvenčním řízení uplatní. Důleţitým subjektem (dá se říct moţná 

nejdůleţitějším procesním subjektem) insolvenčního řízení je insolvenční 

správce. Kromě zjišťování majetku, jeho správy, zpeněţování a 

uspokojování pohledávek věřitelů vykonává i další důleţité úkony 

v řízení.167 Musí při tom postupovat s odbornou péčí168 a dbát o to, aby bylo 

dosaţeno účelu insolvenčního řízení, tj. vypořádání majetkových poměrů 

dluţníka a maximálního moţného uspokojení pohledávek věřitelů.  

                                                           
164  viz např. Obnovené zřízení zemské z r. 1627 (čl. LXXII-LXXVI – „O placení dluhův, kteří 

větší jasu, neţli dluţník svého statku neb jmění má“) – bylo ovlivněno recepcí římského 

práva v Evropě 
165  podrobně viz Schelleová I.: Úvod do civilního řízení, Eurlex Bohemia, 2005, str. 62-64, 

Malý K. a kol.: Dějiny českého a československého práva do r. 1945, Linde Praha, 2003 
166  § 570 n. zákona č. 142/1950 Sb. – likvidace veškerého dluţníkova majetku – s návrhem 

nebo i bez návrhu (z úřední povinnosti) 
167  postavení správce viz § 21 n. IZ 
168  Zákon č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích stanoví kvalifikační předpoklady pro 

výkon funkce insolvenčního správce.  
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 Insolvenční řízení vede (a to výlučně) krajský soud místně příslušný 

podle bydliště nebo místa pobytu, resp. místa podnikání nebo sídla 

dluţníka (obecný soud dluţníka podle § 85a OSŘ ve spojení s § 84 a § 85 

odst. 1-3 OSŘ). Soud v řízení vydává důleţitá rozhodnutí, které podle 

zákona musí rozhodnout soud, a dohlíţí na činnost správce.169 Většinu 

úkonů ale, jak jiţ bylo uvedeno, provádí v řízení insolvenční správce. Ten 

při své činnosti rozhoduje samostatně nebo se souhlasem soudu. Důleţité 

slovo mají při rozhodování i samotní věřitelé, kteří se k některým úkonům 

vyjadřují (dávají souhlas), a to buďto na věřitelské schůzi, která je za tímto 

účelem svolána, nebo prostřednictvím věřitelského výboru, kterého si ke 

svému zastupování zvolí.  

Základními zásadami insolvenčního řízení jsou: 

 zásada dispoziční  

  Řízení se zahajuje na návrh dluţníka nebo věřitele (v případě výše 

zmíněného hrozícího úpadku je k podání návrhu legitimován pochopitelně 

jenom dluţník)170. Právnické osoby (resp. jejich statutární orgány, příp. 

likvidátor v pozici statutárního orgánu) a fyzické osoby – podnikatelé (příp. 

jejich zákonní zástupci171) mají dokonce zákonnou povinnost podat návrh 

na zahájení insolvenčního řízení172, jakmile se dozvědí (nebo by se „při 

náležité pečlivosti měl dozvědět“173) o svém úpadku. V opačném případě 

odpovídají podle § 99 IZ věřitelům za škodu způsobenou nesplněním této 

povinnosti. Řízení je zahájeno dnem podání návrhu.  

  Soud můţe navrhovateli uloţit povinnost zaplatit zálohu na náklady 

řízení. Je-li navrhovatelů více, platí stanovenou zálohu společně a 

                                                           
169  viz § 10 IZ 
170  § 97 odst. 1 a 3 IZ 
171  viz § 12 zák. č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 
172  viz § 98 IZ 
173 V této souvislosti poukazuju na povinnost podnikajících osob vést podle zákona č. 

563/1991 Sb. o účetnictví (viz § 1 tohoto zákona), předmětem kterého je podle § 2 

uvedeného zákona „stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o 
nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření“, resp. povinnost vést daňovou evidenci 

podle zák. č. 586/1992 Sb. Podnikatel by se měl teda „při náleţité pečlivosti“ nejpozději 

při účetní závěrce (resp. daňovém přiznání) dozvědět o tom, ţe je v úpadku. 
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nerozdílně. Zaplacení zálohy znemoţňuje zastavení řízení pro nedostatek 

majetku dluţníka (viz § 114 odst. 2 IZ). Navrhovatel (odlišný od dluţníka) si 

pak můţe tyto náklady v řízení uplatnit jako pohledávku za majetkovou 

podstatou (§ 108 odst. 4 IZ, viz dále). 

 Zahájení řízení oznámí soud zveřejněním v insolvenčním rejstříku174 a 

na úřední desce a vyrozumí o něm v zákoně vyjmenované orgány a 

instituce, kterých by se úpadek dluţníka mohl týkat. V případě, ţe vůči 

dluţníkovi bylo podáno vícero návrhů na zahájení insolvenčního řízení dříve 

neţ bylo rozhodnuto o úpadku, přistupuje „další“ navrhovatel k jiţ 

zahájenému řízení.  

 Jakmile bylo zahájeno insolvenčního řízení vůči konkrétnímu 

dluţníkovi oznámeno, aby nedocházelo k zmenšování majetku dluţníka, je 

nakládání s jeho majetkem značně omezeno175 (soudce však můţe omezení 

zmírnit nebo naopak vydat k zajištění majetku předběţné opatření)176 a 

všechny pohledávky vůči dluţníkovi musí být přihlášeny do insolvenčního 

řízení a nelze je vymáhat jiným způsobem. Výkon rozhodnutí a exekuce 

vedené proti dluţníkovi nemůţou být provedeny. Tyto účinky oznámení 

zahájení řízení by měli zrychlit průběh řízení. Trvají aţ do skončení 

insolvenčního řízení (u reorganizace do schválení reorganizačního plánu). 

V případě, ţe se dluţník pokusí odvrátit ještě stav úpadku, můţe návrhem 

poţádat o vyhlášení moratoria (kromě právnické osoby, která je v likvidaci – 

která jiţ nemůţe podnikat). V období moratoria není moţné vydat 

rozhodnutí o úpadku. 

  Pokud návrh na zahájení řízení podal dluţník, musí k návrhu přiloţit 

seznam svých aktiv a pasiv, příp. seznam zaměstnanců. V případě 

věřitelského návrhu je potřebné nařídit jednání za účelem zjištění úpadku 

dluţníka, na kterém se provádí dokazování. Soud nemusí nařizovat jednání, 

                                                           
174 informační systém vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR, který obsahuje údaje o 

insolvenčních správcích a vedených insolvenčních řízeních 
175 viz § 111 IZ (Podle odst. 3 tohoto ustanovení: „Právní úkony, které dlužník učinil v 

rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením 
insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné.“ 

176  k zjištění a zajištění majetku můţe soud ustanovit předběţného správce (§ 112 IZ) 
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pokud dluţník návrhu neodporoval nebo lze rozhodnout na základě 

předloţených důkazů a účastníci souhlasí s rozhodnutím bez jednání.177 

 Má-li soud za to, ţe je dluţník skutečně v úpadku, vydá rozhodnutí o 

úpadku, kterým vyzve věřitele, aby přihlásili své pohledávky, a ustanoví 

insolvenčního správce. Zároveň stanoví další kroky pro další postup v řízení 

(místo a termín konání věřitelské schůze a přezkumného jednání, atp.). 

V opačném případě návrh zamítne. Soud zamítne návrh i v případě 

nedostatku majetku dluţníka.178 V případě, ţe bylo řízení zastaveno nebo 

byl návrh zamítnut, odpovídá navrhovatel dluţníku nebo jinému věřiteli za 

škodu způsobenou zahájením řízení (vynaloţené náklady, ušlý zisk, 

apod.).179 

 V rozhodnutí o úpadku stanoví soud lhůtu, do které si můţou věřitelé 

přihlašovat své pohledávky. Přihláška se podává na předepsaném formuláři 

u insolventního soudu a musí v ní být uvedeny podstatné náleţitosti 

(označení dluţníka, věřitele, výše uplatňované pohledávky, právní důvod 

jejího vzniku, který musí být prokázán a v případě, ţe se jedná o zajištěnou 

pohledávku, druh tohoto zajištění a dobu vzniku tohoto zajištění180). 

Splňuje-li přihláška tyto podmínky, je zapsána do seznamu pohledávek 

k uspokojení. Přihlašovat lze i pohledávky podmíněné (ty jsou ale 

uspokojeny, jen byla-li splněna podmínka jejich vzniku).  Pohledávky 

vzniklé aţ po zahájení insolvenčního řízení (tzv. pohledávky za podstatou) 

nemusí přihlašovány, uplatňují se přímo u insolvenčního správce a jsou 

uspokojovány přednostně (§ 203 IZ).181 Přednostně se uspokojují i některé 

další pohledávky taxativně vyjmenované v § 169 IZ (např. pracovněprávní 

nároky, pohledávky na výţivné, atd.).   

 Pokud v majetkové podstatě dluţníka existuje věc, která nemůţe být 

předmětem zpeněţení a ke které má jiná osoba nárok, je moţné ji vyloučit z 

                                                           
177  § 133 IZ 
178  § 144 IZ 
179  § 147 IZ 

180  Zajištěné pohledávky jsou uspokojovány přednostně z výtěţku zajištěného majetku, a 
to podle pořadí podle doby vzniku zajištění (z tohoto důvodu je nutné v přihláškách 

uvádět přesný datum, případně čas vzniku zajištění). 
181  Pokud ne, je moţné je uplatnit ţalobou podanou proti insolvenčnímu správci (odpůrčí). 
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podstaty na základě tzv. excindační ţaloby (ţaloby na vyloučení majetku 

z majetkové podstaty) podané u insolvenčního soudu182 (jeden z tzv. 

incidenčních sporů183). 

 Všichni věřitelé dluţníka musí mít v řízení zajištěny rovné podmínky. A 

i kdyţ z výše uvedeného vyplývá, ţe v insolvenčním řízení můţe existovat 

několik skupin věřitelů, musí mít všichni stejnou moţnost uplatnit své 

pohledávky vůči dluţníkovi (nikoliv co do způsobu, nýbrţ jde o rovnost 

všech věřitelů se stejným postavením, stejné skupiny).184 Další důleţitou 

zásadou insolvenčního řízení je teda: 

 rovnost věřitelů - zásada par conditio creditorum (rovné podmínky 

pro věřitele) 

 Neméně důleţitou zásadou v insolvenčním řízení je ochrana dobré víry 

při nabytí před zahájením řízení (§ 5 písm. c) OSŘ). Naproti tomu zákon 

zakazuje věřitelům uspokojovat svoje pohledávky mimo insolvenční řízení (§ 

5 písm. d) OSŘ).  

 Přihlášené a zapsané pohledávky jsou přezkoumávány správcem a 

můţou být vůči nim podávány i námitky.  

 Způsob řešení dluţníkova majetku můţe být určen při rozhodnutí o 

úpadku, maximálně musí být ale stanoven do 3 měsíců od rozhodnutí o 

úpadku. Způsob řešení můţe navrhnout sám dluţník (nikoliv, je-li jediný 

moţný způsob řešení konkurs), nebo o něm rozhodnou věřitelé, konečné 

rozhodnutí má ale vţdy soud.185  

 Platná právní úprava nabízí několik moţných způsobů řešení úpadku: 

oddluţení (splátkový kalendář nebo prodej majetkové podstaty) a 

reorganizace (týká se podniků a řešením je dlouhodobé splácení dluhů při 

                                                           
182  viz § 225 IZ 
183 § 2 písm. d) IZ – „spory vyvolané insolvenčním řízením, projednávané v rámci insolvenčního 

řízení“ – druhy těchto sporů pak demonstrativně vyjmenovává § 159 IZ 
184  § 5 písm. b) IZ: „Věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné 

postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti.“ 
185  viz § 148 n. OSŘ 
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zachování provozu podniku podle reorganizačního plánu nebo schválené 

jednorázové ozdravné opatření) jako sanační způsoby řešení úpadku a 

konkurz a nepatrný konkurz jako likvidační způsoby řešení (při konkurzu 

jsou z výtěţku majetku věřitelé uspokojováni poměrně).  

 Úpadek bank a jiných finančních institucí je, vzhledem k zvláštní 

situaci - velkému počtu věřitelů, upraven zvlášť. 

Závěr 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, kaţdý z druhů civilního procesu oplývá 

určitými specifickými instituty a postupy. V kaţdém z nich se uplatňují 

rozdílné procení zásady v různých kombinacích a s různou prioritou. 

Sporné řízení je zcela ovládáno zásadou dispoziční. Kromě moţností, 

které má účastník před zahájením, ale i v průběhu soudního řízení, jsou to 

právě účastníci, kdo vymezuje přesně předmět řízení a v podstatě i 

účastníky řízení samé. Účastníci nesou ve sporném řízení odpovědnost za 

výsledek řízení. Proto jim zákon stanoví určité procesní povinnosti, a to pod 

sankcí „prohry“. Uplatňuje se zde zásada projednací. 

Nesporné řízení je na rozdíl od něj s ohledem na veřejný zájem na 

rozhodnutích vydaných v těchto řízeních více v rukou soudu, příp. jiných 

orgánů. Jeho účastníci jsou stanoveni zákonem (příp. určeni soudem) 

zatímco předmět je zákonem stanoven pouze zevrubně a konkretizován je 

aţ v konečném rozhodnutí soudu. Soud nese odpovědnost za zjištění 

skutečného stavu. 

Nakolik cílem vykonávacího řízení je nucený výkon pravomocného 

rozhodnutí, je v něm kladen důraz na zásadu rychlosti. Potlačena je zde 

zásada projednací.  

Insolvenční řízení vzhledem k specifičnosti situace, kterou řeší, má 

modifikované všechny zásady výše uvedených řízení (kombinují se v něm 

prvky řízení nalézacího i vykonávacího), a zcela odlišný okruh účastníků. Je 
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sice zahájeno jen na návrh, jakmile je však rozhodnuto o úpadku dluţníka, 

řízení vede (ovládá) správce, resp. soud. Kromě zásady dispoziční je zde 

modifikována i zásada ústnosti a přímosti (jednání se vzhledem k obvykle 

velkému počtu věřitelů a i hospodárnosti řízení – které rovněţ, 

z pochopitelných důvodů, musí být prioritou, nařizuje jen z mála důvodů).  

Rozdílnost těchto postupů spočívá v řešení konkrétní dané situace, 

konkrétní podobě konfliktu (zda-li se jedná o skutečný střet dvou stran, 

nebo se do konfliktu dostane mnohem více subjektů, nebo jde prostě jenom 

o jakýsi nesoulad právního stavu se stavem faktickým, který je společensky 

natolik neţádoucí, ţe je potřebné ho „vyřešit“ soudním rozhodnutím nebo 

zde vlastně neexistuje ani konflikt (právo bylo jiţ subjektu pravomocně 

přiznáno), je však potřeba zesouladit právní stav s faktickým). Tyto 

„situace“ se dostávají do právní úpravy tak, jak se historicky objevují. 

Spojuje je však důvod jejich právní úpravy, a tím je snaha o ochranu 

ohroţených nebo porušených práv. Ve sporném řízení se o svá práva starjí 

subjekty samy, v nesporném řízení se o práva (i kdyţ jenom preventivně pro 

budoucnost) starají i soudy (stát), v řízení vykonávacím je k ochraně 

vyuţíváno státní donucení. Specifickou úpravou je právě řízení insolvenční, 

ve kterém se jedná o práva vícero subjektů a v rámci zachování zásady 

rovnosti se jejich právům poskytuje ochrana společně. 

Analýzou jednotlivých druhů civilního řízení a jejich srovnáním teda 

docházíme k závěru, ţe i kdyţ postupy, principy a instituty různých druhů 

civilních řízení se v lecčem liší, směřují všechny tyto procesu v podstatě ke 

stejnému cíli.   

Ve všech těchto řízeních musí platit stěţejní zásady kaţdého absolutní 

nestrannost soudu, zachování rovnosti (rovných moţností) účastníků a 

soud má vţdy povinnost  - a na to je kladen velký důraz - poučovat 

účastníky o jejich procesních právech a povinnostech. Poslední dobou sice 

dochází k snaze o zjednodušování a zrychlení soudních řízení (zásada 

formální pravdy, zásada hospodárnosti), na druhé straně lze zase 

konstatovat, ţe nových druhů (resp. konkrétních řízení a institutů) i 
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s ohledem na poţadavky práva Evropské unie přibývá. Lze tedy 

konstatovat, ţe diferenciace bude mít nejspíš vzestupný charakter. 
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Seznam pouţitých zkratek: 
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ZRŘ  - zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 

EŘ  - zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád) 

IZ  - zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon) 
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