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1. Úvod 

Výkon soudních rozhodnutí vydaných jménem státu je tradičně výrazem státní 

svrchovanosti, avšak v dnešní době charakteristické globalizací a rozvinutým mezinárodním 

obchodem je mnohdy zapotřebí vykonat také rozhodnutí vydaná jménem státu druhého. V případě, 

že rozhodnutí jednoho státu nařídí zásah do práv osob státu druhého, lze toto rozhodnutí obvykle 

vykonat až po jeho uznání, případně prohlášení vykonatelnosti. Tyto postupy jsou upraveny 

v právních řádech národních, na úrovni mezinárodní a na úrovni unijní.  

Cílem této práce je rozebrat úpravu uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí ve věcech 

občanských a obchodních v unijním právu, srovnat postup při uznávání a výkonu cizích 

rozhodnutí podle nařízení Brusel I a postup na základě zvláštních nařízení o evropském exekučním 

titulu a evropském platebním rozkazu, nastínit problematické body a očekávaný budoucí vývoj v 

této právní oblasti. Ostatní procesní předpisy evropského mezinárodního práva soukromého 

s ohledem na požadovaný rozsah diplomové práce nebyly zahrnuty. 

Diplomová práce je rozčleněna do sedmi kapitol. Kapitola následující po úvodu je 

věnována vývoji evropské právní úpravy, který vedl k přijetí nařízení Brusel I. Další kapitola 

popisuje uznání a výkon cizích rozhodnutí v režimu nařízení Brusel I. a související judikaturu 

Soudního dvora Evropské unie a upozorňuje na některé problémy v interpretaci a aplikaci nařízení 

Brusel I. 

Následující kapitoly se věnují způsobu uznání a výkonu rozhodnutí ve zvláštních režimech 

nařízení o evropském exekučním titulu a o evropském platebním rozkazu, přičemž jsou tato 

nařízení srovnávána s nařízením Brusel I a současně je upozorněno na jejich nedostatky. Šestá 

kapitola nazvaná „Návrh revize NB I. z pohledu uznání a výkonu cizích rozhodnutí“ je zařazena 

na konec práce z důvodu dodržení časové posloupnosti kroků orgánů Evropské unie ve vztahu 

k vývoji procesu uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v Evropské unii. Tato koncepce 

umožní systematické zhodnocení úpravy uznání a výkonu cizích rozhodnutí v Evropské unii.  

2. Vývoj justiční spolupráce ve věcech civilních v rámci Evropské Unie 

2.1. Úvod do justiční spolupráce ve věcech civilních 

Základní kámen justiční spolupráci ve věcech civilních položila již Římská úmluva o založení 

Evropského hospodářského společenství z roku 1957, a to včleněním čl. 220, podle kterého 
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členské státy měly mezi sebou v případě potřeby zahájit jednání s cílem zajistit ve prospěch svých 

státních příslušníků zjednodušení formalit, jimž podléhá vzájemné uznávání a výkon soudních 

rozhodnutí. Na základě toho článku byly poté přijaty dvě mezinárodní smlouvy, a to Bruselská 

úmluva (viz bod 2.2.) a Luganská úmluva (viz bod 2.3.). 

V roce 1986 byl přijat tzv. Jednotný evropský akt, jehož významným cílem bylo vytvoření 

jednotného vnitřního trhu. Bylo zřejmé, že ekonomická integrace musí být nutně doplněna 

integrací politickou. 

Vývoj pokračoval vytvořením Evropské unie a zavedením tří pilířové struktury EU v 

Maastrichtské smlouvě z roku 1992, přičemž třetí pilíř se týkal spolupráce v oblasti justice a 

vnitřních věcí. Vytvoření tohoto pilíře však nebylo natolik významné z toho důvodu, že se 

obdobně jako u pilíře druhého jednalo o mezivládní pilíř, nikoli komunitární, nevztahovala se na 

něj tedy SES, což znamenalo, že komunitární orgány v této oblasti nemohly přijímat sekundární 

právní předpisy. Pro úpravu této oblasti tedy zůstala použitelná pouze forma mezinárodních smluv.  

Z pohledu této práce bylo nejvýznamější přijetí Amsterdamské smlouvy v roce 1997, která 

nabyla účinnosti dne 1.5.1999. Amsterdamská smlouva zařadila do SES zcela novou Hlavu IV, ve 

které je obsažen článek 65 (Justiční spolupráce v civilních věcech). Tento článek je významný pro 

další rozvoj evropského mezinárodního práva soukromého. Amsterdamská smlouva dále přesouvá 

soukromoprávní složku třetího pilíře EU do pilíře prvního, komunitárního. Tento posun umožnil 

regulovat evropské mezinárodní právo soukromé sekundárními komunitárními předpisy.  

Pilířová struktura, zavedená Maastrichtskou smlouvou a pozměněná smlouvou 

Amsterodamskou, byla zrušena Lisabonskou smlouvou z roku 2009.1 

2.2. Bruselská úmluva 

 Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, čl. 220 SES vyzval členské státy Společenství ke 

„zjednodušení formalit, jimž podléhá vzájemné uznávání a výkon soudních rozhodnutí a 

rozhodčích nálezů“. Tímto byl úsek justiční spolupráce na poli uznání a výkonu soudních 

rozhodnutí vyhrazen smlouvám mezinárodního práva veřejného, které nebyly součástí 

sekundárního komunitárního práva a které mohly být uzavírány pouze mezi členskými státy 

Společenství.2  

                                                           
1
 Důsledkem zrušení třípiliřové struktury je mj. také to, že se použití pojmu „komunitární právo“ stalo obsolentním. V této práci je 

pojem „komunitární právo“ stále užíván, pokud se jedná o výklad, vztahující se k právnímu stavu před 1. prosincem 2009, na jiných 

místech je již reflektována terminologie Lisabonské smlouvy a je použit pojem „unijní právo“. 

2
 VAŠKE, Viktor. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v ČR. 1. vyd. Praha: C.H.BECK, 2007.  
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 Bruselská úmluva byla uzavřena dne 27.9.1968 v Bruselu mezi tehdejšími členskými státy 

Společenství (Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Itálie, Francie, SRN). Účinnou se stala dne 

1.2.1973. 

 Vzhledem k tomu, že BÚ 3 nebyla považována za primární či sekundární právo Společenství, 

nebylo možné ji automaticky aplikovat ani na nové členské státy EU, ani na stávající členské státy 

EU, které nebyly jejími smluvními stranami. Přesto se počet původních smluvních států postupně 

rozšířil. Zprvu o Dánsko, Irsko, Spojené království (na základě přístupové dohody podepsané dne 

9.10.1978 v Lucemburku, ve které byly obsaženy také změny některých ustanovení Bruselské 

úmluvy), podruhé byla Úmluva změněna na základě přístupové dohody s Řeckem podepsané dne 

25.10.1982 v Lucemburku, avšak v tomto případě nešlo o žádné podstatné změny Úmluvy, ale 

především o technická opatření spojená s přístupem. Třetí přístupová dohoda se Španělskem a 

Portugalskem, která přinesla značné změny v textu Úmluvy, byla podepsána dne 26.5.1989 v San 

Sebastienu. Nakonec k Úmluvě přistoupily i Finsko, Rakousko a Švédsko dohodou ze 

dne 29.11.1996, která byla opět spíše technickou novelizací Úmluvy. 

  Dne 3.6.1971 byl mezi stranami BÚ sjednán Protokol o interpretaci Bruselské úmluvy o 

pravomoci soudů a o výkonu rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních Soudním dvorem, 

který vstoupil v platnost dne 1.9.1975. Další státy, které přistupovaly k BÚ, přistupovaly také k 

Protokolu.4 Tím byla založena pravomoc ESD (dnes SD EU) k interpretaci BÚ. 

  Tak jako úmluva Luganská (viz kapitola 2.3.) a obdobně jako NB I. je BÚ označována 

jako „convention double“, jež je charakteristická tím, že vymezuje jednak rozdělení mezinárodní 

pravomoci dotčených soudů, jednak pravidla vzájemného uznávání a výkonu cizích rozhodnutí.5 

  Úmluva byla odrazem snahy, aby se při uznávání a výkonu cizích soudních rozhodnutí 

vycházelo ze zásady presumpce správnosti a nezávadnosti cizích rozhodnutí, což umožnilo 

stanovit minimum podmínek pro jejich uznání a výkon.6 Po přijetí Amsterodamské smlouvy byla 

BÚ nahrazena NBI, které však na BÚ navazuje a obsahově jí s menšími změnami odpovídá. BÚ 

                                                           
3
 Jde o mezinárodní smlouvu uzavřenou (tzn. je omezená jen na členské státy EU). 

4
 ROZEHNALOVÁ, Naděžda; TÝČ, Vladimír. Evropský justiční prostor (v civilních otázkách). 1. vyd. Brno: Masarykova 

Universita, 2005,  s. 172. 
5
 Tamtéž, s. 178 

6
 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Pravomoci soudů a výkon rozhodnutí v kontextu vývoje evropského civilního procesu. Právní rádce, 

2004, č. 12, str.4-8. Dostupný také z WWW: <http://pravniradce.ihned.cz/> 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-15370660-pravomoci-soudu-a-vykon-rozhodnuti-v-kontextu-vyvoje-evropskeho-civilniho-procesu
http://pravniradce.ihned.cz/
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má i dnes svůj význam s ohledem na judikaturu, která k ní byla vytvořena a která je až na drobné 

změny použitelná i na NBI.7 

2.3. Luganská úmluva 

Vzhledem ke skutečnosti, že Bruselská úmluva nepřipouštěla přistoupení nečlenských 

států EU, stalo se velmi žádoucí, aby toto přistoupení bylo umožněno, a to zejména členským 

státům Evropského sdružení volného obchodu. V září roku 1988 byla podepsána tzv. Luganská 

úmluva a předložena k podpisu všem tehdejším členským státům Evropských společenství a 

Evropského sdružení volného obchodu. 

Luganská úmluva byla považována za paralelní úmluvu k úmluvě Bruselské a obě měly až 

na malé výjimky srovnatelný obsah. Luganská úmluva však byla otevřena k podpisu i nečlenským 

státům Evropských společenství (šlo o mezinárodní smlouvu polozavřenou, tj. přistoupit k ní bylo 

možné jen po přivolení všech dosavadních smluvních států). S postupným vstupováním bývalých 

členů Evropského sdružení volného obchodu do Evropské unie však Luganská úmluva postupně 

ztrácela na významu a byla využívána již téměř výlučně ve vztahu ke Švýcarsku, Islandu a 

Norsku, případně k některým dalším zemím, které byly přizvány k Luganské úmluvě a staly se 

jejími členy na základě souhlasu všech tzv. kmenových členských zemí.8  

V roce 2007 byla uzavřena nová Luganská úmluva mezi ES a Dánskem na jedné straně a 

Norskem, Švýcarskem a Islandem na straně druhé (Luganská úmluva II), jež obsahově odpovídá 

ustanovením NBI9.  

2.4. Postavení Soudního dvora Evropské Unie 

Právo EU samozřejmě aplikují soudy či jiné orgány členských států, jež jsou při tom 

ovlivněny vlastními národními interpretačními pravidly. Výsledkem tohoto rozdílného výkladu 

unijního práva pak může být odlišná aplikace stejného právního aktu EU v jednotlivých členských 

státech. Proto, aby unifikace právem EU byla smysluplná, musí být zajištěna nejen na úrovni 

legislativní, ale i aplikační, resp. interpretační.10  

                                                           
7
 Stejně tak jsou na výklad ustanovení NBI použitelné zprávy, které obsahují výkladová pravidla k ustanovení BÚ, z nichž jsou 

významné zejm. zpráva Jenardova a Schlosserova. PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vyd. Praha: 

C.H.BECK, 2008. Str. 126.   
8
 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Pravomoci soudů a výkon rozhodnutí v kontextu vývoje evropského civilního procesu. Právní rádce, 

2004, č. 12, str.4-8. Dostupný také z WWW: <http://pravniradce.ihned.cz/> 
9
 PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vyd. Praha: C.H.BECK, 2008. Str.127. 

10
 Rozehnalová, N., Týč, V.: Evropský justiční prostor v civilních otázkách, Masarykova univerzita, Brno, 2003, str. 376 – 388 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-15370660-pravomoci-soudu-a-vykon-rozhodnuti-v-kontextu-vyvoje-evropskeho-civilniho-procesu
http://pravniradce.ihned.cz/
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Odlišný význam různých pojmů v jednotlivých členských státech pak vyžaduje výklad 

nadstátní, nezávislý na právních řádech členských států, tedy výklad autonomní. Autonomní 

výklad je v rámci EU prováděn Soudním dvorem EU11. 

 Soudy členských států se na SD EU obracejí s žádostmi o rozhodnutí ohledně předběžné 

otázky týkající se výkladu NBI na základě čl. 267 SFEU. 

Pravomoc SD EU k interpretaci nařízení je obligatorní (dříve čl. 234 SES, nyní čl. 267 

SFEU). To je významné zejména pro země, které vstoupily do EU po roce 2004 včetně těch, které 

do EU teprve vstoupí. Státy, které byly členy EU již v době před přijetím NBI, založily pravomoc 

ESD k rozhodování otázek interpretace BÚ Protokolem o interpretaci Úmluvy Soudním dvorem 

z 3.6.1971, který nabyl účinnosti 1.9.1975. 

3.  Nařízení Brusel I. 

3.1. Obecně 

Na základě možnosti poskytnuté Amsterodamskou smlouvou, upravit oblast uznání a 

výkonu cizích rozhodnutí prostřednictvím sekundárního komunitárního práva, byla Bruselská 

úmluva přeměněna v nařízení Brusel I. Toto nařízení bylo přijato hned v následujícím roce po 

Amsterodamské smlouvě dne 22. prosince 2000, účinným se stalo dne 1. března 2002 pro tehdejší 

členské státy s výjimkou Dánska.  

 NBI je základním právním předpisem evropské justiční spolupráce v občanských a 

obchodních věcech. Jak již bylo zmíněno výše, NBI je stějně jako BÚ a Luganská úmluva tzv. 

convention double, což znamená, že upravuje nejen příslušnost soudů ve vztazích s tzv. 

mezinárodním prvkem, ale také podmínky uznávání a výkonu rozhodnutí. Tato práce je věnována 

pouze druhé části úpravy  - uznání a výkonu cizích rozhodnutí. 

 NBI je založeno na principu vzájemné důvěry ve výkon spravedlnosti v rámci EU, který 

umožňuje, aby byla rozhodnutí vydaná v kterémkoli členském státě bez dalšího uznávána bez 

potřeby dalšího řízení, kromě sporných případů.12 Nařízení upravuje uznávání a výkon cizího 

                                                           
11

 Lisabonská smlouva zavedla novou terminologii, namísto „Evropského soudního dvora“ se použije „Soudní Dvůr Evropské Unie.“ 

V této práci bude použita aktuální terminologie i v případě, že půjde o rozhodnutí Soudního Dvora vydaná před účinností Lisabonské 

smlouvy.  
12

 Bod 16 Preambule k NBI. 
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rozhodnutí relativně nezávisle na vnitrostátních procesních předpisech. Vlastní výkon rozhodnutí 

však i nadále podléhá vnitrostátnímu právnímu řádu státu výkonu rozhodnutí.13 

3.2. Uznání cizích rozhodnutí 

Článek 33 NB I obsahuje tři důležitá pravidla pro uznání rozhodnutí členských států. 

Zakládá princip automatického (neformálního) uznání soudních rozhodnutí (ipso iure) bez potřeby 

zvláštního řízení o uznání v odst. 1. V případě sporu ohledně uznání, je podle odst. 2 umožněno 

straně, která se domáhá uznání, navrhnout soudu, aby o uznání rozhodl. V odstavci 3 je stanovena 

pravomoc soudu členského státu rozhodnout otázku uznání rozhodnutí jako předběžnou otázku 

v zahájeném řízení. 

3.2.1. Pojmy „rozhodnutí“ a „soud“  

Nařízení Brusel I podřazuje pod pojem rozhodnutí každé rozhodnutí vydané soudem 

členského státu, bez ohledu na to, jak je označeno. V čl. 32 uvádí demonstrativní výčet rozhodnutí, 

mezi která je zařazen rozsudek, usnesení, příkaz nebo nařízení výkonu rozhodnutí, včetně 

rozhodnutí o nákladech řízení vydaného soudním úředníkem. Takové rozhodnutí však musí spadat 

do věcné (čl. 1 NBI), časové (čl. 66 NBI) a místní působnosti nařízení (čl. 55 SEU ve spojení s čl. 

355 SFEU).14 Co se týče věcné působnosti, soud uznání není vázán posouzením právního vztahu 

soudem původu a tuto otázku posuzuje samostatně podle unijního práva. 

Forma či název soudního rozhodnutí tedy není důležitá pro posouzení, zda se jedná o 

rozhodnutí dle článku 32 nařízení BI. Uznány a vykonány mohou být také rozhodnutí ve zkrácené 

formě (podle německého Občanského soudního řádu, ustanovení § 313b ZPO např. rozsudek pro 

zmeškání či pro uznání, která zná také náš OSŘ).15 

Nařízení Brusel I dále nestanoví žádné požadavky ohledně konečnosti rozhodnutí. Není 

podstatné, zda je rozhodnutí pravomocné16, avšak je potřebné, aby mělo účinky ve smyslu 

vykonatelnosti. Lze tedy uznat rozhodnutí předběžně vykonatelná. To lze odvodit také ze článku 

                                                           
13

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Evropský exekuční titul. Právní rádce. 2006. Dostupný z WWW: <http://pravniradce.ihned.cz/> 
14

 K věcné působnosti NBI existuje vcelku rozsáhlá judikatura SD EU, které se však s ohledem na požadovaný rozsah této práce není 

možné věnovat. 
15

RAUSCHER, Thomas. Europäisches Zivilprozessrecht: Kommentar. München : Sellier-European Law Publishers, 2004. Str. 337-

338. 
16

  Na rozdíl od ustanovení § 63 MPSaP. 

http://pravniradce.ihned.cz/
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37 nařízení Brusel I, který soudu členského státu, v němž se žádá o uznání rozhodnutí, dovoluje 

přerušit řízení v případě, že byl proti rozhodnutí podán řádný opravný prostředek.17 

Uznatelná jsou pouze rozhodnutí ve věci.18 Mezitímní rozhodnutí, která mají čistě procesní 

charakter a určují pouze další vedení řízení bez toho, aby směřovala k úpravě právních poměrů 

mezi stranami (např. rozhodnutí, kterým se nařizuje provedení důkazů či rozhodnutí o přibrání 

znalce), nespadají do režimu dle Nařízení Brusel I.19 Naopak procesní rozhodnutí, která přiznávají 

právo na peněžitá plnění typu rozhodnutí o svědečném, znalečném či tlumočném, jsou 

rozhodnutím podle ustanovení čl. 32 NBI20. Od rozhodnutí procesního charakteru je třeba odlišit 

mezitímní rozhodnutí ohledně samostatně žalovatelných povinností stran (např. rozhodnutí o 

povinnosti sdělit informace), která jsou uznatelná a vykonatelná podle NBI.21 

Mezi uznatelná (soud k nim přihlédne) patří i rozhodnutí, která odmítají žalobu nebo 

zastavují řízení pro nedostatek pravomoci (příslušnosti) soudu, nejsou však v ostatních státech 

závazná z hlediska překážky rozhodnutí ve věci samé (k věci se fakticky nevyjádřila).22  

Nabízí se otázka, zda je možné za rozhodnutí ve smyslu čl. 32 považovat rozhodnutí 

ohledně předběžných a zajišťovacích opatření s ohledem na to, že nejsou zařazena do III. Kapitoly 

NB I. Ze systematiky NBI by tedy plynulo, že nikoli. Ze Schlosserovy zprávy však vyplývá, že 

tato rozhodnutí lze obecně považovat za rozhodnutí podle čl. 32 NB I, a to i pokud ještě mohou 

být změněna a nejsou konečná. Není ani nezbytné, aby v národním právu bylo k dispozici opatření 

stejného druhu.23 Soudní Dvůr EU však ve svém rozhodnutí Denilauler24 omezil možnost výkonu 

těchto opatření v dalších členských státech, když stanovil, že podmínky požadované Kapitolou III. 

BÚ nejsou splněny v případě předběžných či zajišťovacích opatření, která jsou nařízena nebo 

potvrzena soudem bez toho, aby strana, vůči které směřují, byla předvolána (tzn., aby jí byla 

                                                           
17

 RAUSCHER, Thomas. Europäisches Zivilprozessrecht: Kommentar. München : Sellier-European Law Publishers, 2004. Str. 338. 
18

 GEIMER, R.; SCHÜTZE, R. A. Europäisches Zivilverfahrensrecht. 3. vyd. München, C.H. Beck, 2010. Str. 589. 
19

 Srov. WAUTELET, P. / MAGNUS, U.; MANKOWSKI, P.; CALVO CARAVACA, A. et al. Brussels I. Regulation. München: 

Sellier. European Law Publishers, 2007. Str. 543-544. Soudní příkaz ustanovující znalce a svěřující mu ohledání budovy a posouzení 

jejího stavu ovlivňuje postavení stran a jejich práva. Před vydáním takového příkazu by ovšem soud měl přinejmenším ověřit, že 

strana, která žádá o ustanovení znalce, pro to má věrohodné argumenty. Jako takový by příkaz neměl být vyloučen z rámce NB I. Od 

účinnosti nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských 

nebo obchodních věcech však musí být primárně k získání důkazů situovaných v jiném členském státě použito toto nařízení. 
20

 VAŠKE, Viktor. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v ČR. 1. vyd. Praha: C.H.BECK, 2007. Str. 34. 
21

RAUSCHER, Thomas. Europäisches Zivilprozessrecht: Kommentar. München: Sellier-European Law Publishers, 2004. Str. 338 
22

 VAŠKE, Viktor. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v ČR. 1. vyd. Praha: C.H.BECK, 2007. Str. 34.  
23

RAUSCHER, Thomas. Europäisches Zivilprozessrecht: Kommentar. München: Sellier-European Law Publishers, 2004. Str. 340 
24

 Rozhodnutí SD EU ve věci Bernard Denilauler v. SNC Couchet Fréres, č. C-125/79 ze dne 21. května 1980. 

javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/82E78L476PJC55124T8BTD8TUY7P1PJV1I5MHT3JKSBU47L7SQ-04508?func=service&doc_number=001256216&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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soudem dána možnost se k opatřením vyjádřit), a která jsou určena k výkonu bez předchozího 

doručení této straně. Soudní dvůr tímto rozhodnutím zdůraznil, že liberálnost režimu založená 

Kapitolou III. NBI je umožněna pouze díky zárukám poskytovaným odpůrci v původním řízení.25 

Podle Soudního dvora EU je tedy podstatné kontradiktorní řízení26 (řízení inter partes) před 

vydáním předběžného či zajišťovacího opatření.27 Tímto je však zmařen často důležitý prvek 

těchto opatření – moment překvapení, což dle Vaškeho znamená, že o předběžné opatření 

vydávané bez slyšení dlužníka musí věřitel požádat ve státě, ve kterém může být také vykonáno 

(tomu ostatně odpovídá také pravidlo obsažené v čl. 31, které upravuje soudní příslušnost pro 

řízení o vydání předběžných opatření a které požaduje, aby byla reálná vazba mezi předmětem 

předběžného opatření a místní působností soudu). Je důležité podotknout, že podle částečně 

zastoupeného názoru by se judikatura k BÚ neměla v tomto případě vztahovat také na NB I., 

protože ustanovení, kterých se týkala, byla podstatně změněna. Dokud ji však sám SD EU 

neprohlásí za překonanou, nelze její výklad pominout.28 

Jiná situace pak nastane v případě, kdy je soudní rozhodnutí sice vydáno bez slyšení 

protistrany, ale v okamžiku, kdy je jí doručeno, nemá žádné právní účinky. Ty následují teprve 

tehdy, pokud se protistrana vůči rozhodnutí nějak nebrání, jak judikuje SD EU v rozhodnutí 

Hengst Import BV v. Anna Maria Campese29. V případě českého občanského procesního práva by 

se jednalo např. o platební rozkaz.30 V těchto případech je tedy třeba pečlivě rozlišit, zda bylo 

předmětné rozhodnutí vydáno pro zmeškání (by default) nebo zda je nutné je označit za rozhodnutí 

ex parte, které by pak nemohlo těžit z hladkého postupu podle NB I.31 

                                                           
25

 WAUTELET, P. / MAGNUS, U.; MANKOWSKI, P.; CALVO CARAVACA, A. et al. Brussels I. Regulation. München: Sellier. 

European Law Publishers, 2007. Str.541. 
26

 Postačuje však řízení před soudem původu, které má kontradiktorní povahu a v v zásadě předvídá sporné rozhodnutí, a to i pokud 

v konkrétním případě zůstane řízení jednostranné, např. na základě prodlení některého z účastníků řízení. (bod 22 Stanoviska 

generální advokátky Juliane Kokott ze dne 18.12. 2008 ve věci Gambazzi v. Daimler Chrystler a CIBC). 
27

 Také rozhodnutí Anglického nejvyššího soudu E.M.I. Records v. Modern Music Karl-Ulrich Walterbach GmbH z roku 1992, ve 

kterém soud rozhodl, že soudní příkaz (an injunction) vydaný německým soudem, který zakazoval anglické společnosti 

rozmnožování a distribuci nahrávek hudební skupiny nemohl být prohlášený za vykonatelný, protože příkaz byl doručen ex parte a 

mohl být vykonán bez předchozího doručení odpůrci. 
28

 RAUSCHER, Thomas. Europäisches Zivilprozessrecht: Kommentar. München : Sellier-European Law Publishers, 2004. Str. 340. 
29

 Rozhodnutí SD EU ve věci Hengst Import BV v Anna Maria Campese, č. C-474/93, ze dne 13. července 1995. 
30

 DRÁPAL, L. ; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009.Str. 2988. 
31

 WAUTELET, P. / MAGNUS, U.; MANKOWSKI, P.; CALVO CARAVACA, A. et al. Brussels I. Regulation. München: Sellier. 

European Law Publishers, 2007. Str. 543. 
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Rozhodnutím ve smyslu čl. 32 NB I není dle odborné literatury (NBI tuto otázku neřeší) 

rozhodnutí členského státu, které prohlašuje za uznaná či (a) vykonatelná rozhodnutí vydaná 

soudem třetího státu (pravidlo exequatur sur exequatur ne vaut). V opačném případě by mohl 

každý členský stát skrze své uznání rozhodnutí třetího státu zavázat k jeho uznání také všechny 

zbylé členské státy. Nadto se takovému rozhodnutí již nedostává účinku rozhodnutí o prohlášení 

vykonatelnosti, protože zahraniční rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti může vykonatelnost 

propůjčit stále jen pro oblast cizího státu. Dvojí exequatur není vyloučen pouze u rozhodnutí 

třetích států, ale také u rozhodnutí z jiných členských států.32 

Opatření nuceného výkonu se nepovažují, byť by byla nařízena soudem, za rozhodnutí 

podle ustanovení čl. 32 NB I, protože nerozhodují žádný spor mezi stranami, nýbrž představují 

pouze vykonávací úkony a nadto jsou teritoriálně omezena.33 V textu článku 32 (v jeho české 

jazykové verzi) je jako jeden z demonstrativních příkladů rozhodnutí uvedeno „nařízení výkonu 

rozhodnutí“. Ovšem např. usnesení o nařízení exekuce ve smyslu ustanovení § 44 odst. 3 zákona č. 

120/2001 Sb. (exekučního řádu) je možné uznat a prohlásit vykonatelným jen ohledně těch jeho 

výroků, které jsou titulem pro jiné samostatné exekuční řízení. Vlastní výrok o nařízení exekuce 

nepodléhá režimu NB I.34 

Vyloučení konkursů, vyrovnání a podobných řízení z působnosti NB I (čl. 1 ods. 2 písm. 

b) NB I) musí být interpretováno společně s pravidly nařízení č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 

o úpadkovém řízení. Podle čl. 25 odst. 2 nařízení č. 1346/2000 lze za rozhodnutí dle čl. 32 NB I. 

považovat také rozhodnutí insolvenčního soudu. Na základě toho budou rozhodnutí, která 

nespadají pod čl. 25 odst. 1 nařízení o úpadkovém řízení uznána a prohlášena za vykonatelná 

podle NB I.35 

Přestože NB I. neobsahuje definici pojmu „soud“, rozumí se jím každý soudní orgán, který 

jedná nezávisle na jiných státních orgánech a jehož rozhodnutí jsou přijímána postupem 

charakteristickým pro soudní řízení, tj. založeným na úctě k principu spravedlivého procesu.36  

 

                                                           
32

 RAUSCHER, Thomas. Europäisches Zivilprozessrecht: Kommentar. München : Sellier-European Law Publishers, 2004. Str. 341. 
33

 Rauscher, T. Europäisches Zivilprozessrecht: Kommentar. München : Sellier-European Law Publishers, 2004. Str. 341. 
34

 VAŠKE, Viktor. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v ČR. 1. vyd. Praha: C.H.BECK, 2007. Str. 34-35. 
35

 Rauscher, T. Europäisches Zivilprozessrecht: Kommentar. München: Sellier-European Law Publishers, 2004. Str. 341-342. 
36

 WAUTELET, P. / MAGNUS, U.; MANKOWSKI, P.; CALVO CARAVACA, A. et al. Brussels I. Regulation. München: Sellier. 

European Law Publishers, 2007. Str. 537. 
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Na základě rozhodnutí SD EU Solo Kleinmotoren GmbH v. Emilio Boch37 se pojmem 

soud rozumí soudní orgán členského státu, který na základě své pravomoci rozhoduje o sporech 

vzniklých mezi stranami. Rozhodnutí musí být aktem státní soudní moci, nařízení se tedy 

nevztahuje na rozhodnutí soudů rozhodčích, církevních či mezinárodních nebo supranacionálních. 

Druh soudu (pokud splňuje požadavky nezávislosti a spravedlivého procesu) stejně jako druh 

řízení není rozhodující, může jít o soud trestní (adhezní řízení o náhradě škody) i o soud správní 

(rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních).38 Rozhodnutí může vydat také vyšší soudní 

úředník (přímo v českém textu čl. 32 nařízení je jako rozhodnutí uvedeno rozhodnutí o nákladech 

řízení vydané soudním úředníkem39). Rozhodnutí však nemůže být vydáno správním úřadem 

(výjimkou je dle čl. 62 NB I švédský vykonávající úřad ve zkráceném řízení o platebním rozkazu a 

pomoci a pak také správní úřady v Dánsku, které vydávají rozhodnutí o výživném). K tomu, že 

rozhodnutí ve smyslu NBI může být vydáno pouze soudem členského státu, se vyjadřuje 

rozhodnutí SD EU ve věci Owens v. Bracco40. 

Veřejné listiny se považují za vykonatelné za podmínek stanovených v čl. 57 NBI, který 

stanoví, že veřejné listiny, které jsou vykonatelné v tom členském státě, ve kterém byly vydány, 

mohou být na návrh prohlášeny za vykonatelné v jiném členském státě postupem podle čl. 38 a 

následujících NBI. SD EU se k této problematice vyjádřil v rozhodnutí Unibank A/S v. 

Flemming41. SD EU rozhodl, že uznání dluhu, které bylo vydáno bez účasti veřejného orgánu (šlo 

o strojopisná uznání dluhu podepsaná dlužníkem a zástupcem věřitele, která v souladu s dánským 

občanským právem mohou být podkladem pro výkon rozhodnutí), není veřejnou listinou ve 

smyslu čl. 57 NBI (pův. čl. 50 BÚ). Rozhodl, že s ohledem na to, že veřejné listiny jsou podle čl. 

57 NBI vykonávány za stejných podmínek jako soudní rozhodnutí, musí být jejich důkazní síla 

                                                           
37

  Rozhodnutí SD EU ve věci Solo Kleinmotoren GmbH v Emilio Boch; č. C-414/92 ze dne 2. června 1994. 
38

 VAŠKE, Viktor. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v ČR. 1. vyd. Praha: C.H.BECK, 2007. Str. 29; WAUTELET, P. / MAGNUS, 

U.; MANKOWSKI, P.; CALVO CARAVACA, A. et al. Brussels I. Regulation. München: Sellier. European Law Publishers, 2007. 

Str. 538 
39

 VAŠKE, Viktor. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v ČR. 1. vyd. Praha: C.H.BECK, 2007. Str. 30: „Rozhodnutí o nákladech řízení 

podléhá režimu nařízení v plném rozsahu, jestliže hlavní předmět řízení spadá do věcné působnosti nařízení byť jen zčásti; nespadá-li 

do něj ani z části, nepodléhá režimu nařízení ani výrok o nákladech řízení.“ 
40

 Rozhodnutí SD EU ve věci Owens Bank Ltd. v. Fulvio Bracco and Bracco Industria Chimica SpA, č. C-129/92 ze dne 20. ledna 

1994. 
41

 Rozhodnutí SD EU ve věci Unibank A/S v. Flemming G. Christensen, č. C-260/97 ze dne 17. června 1999. 
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nezpochybnitelná tak, aby se na ni soud výkonu mohl spolehnout.42 Toto stanovisko je podpořeno 

také bodem 72 Jenard-Mölerovy zprávy k Luganské úmluvě, který uvádí tři podmínky pro uznání 

veřejné listiny. Musí jít v první řadě o listinu, jejíž pravost je osvědčena veřejným orgánem, toto 

potvrzení pravosti se pak týká i obsahu listiny, nikoli např. pouhého podpisu. Poslední podmínkou 

je, že úřední listina musí být sama o sobě vykonatelná ve státě, v němž byla vyhotovena. 

Za rozhodnutí se dále nepovažují soudní smíry, protože nejsou vydávány soudním 

orgánem. Mají v podstatě smluvní povahu, protože je jejich obsah určován především vůlí stran. 

Toto stanovisko vyjádřil SD EU ve svém rozhodnutí Solo Kleinmotoren v. Emilio Boch. Jejich 

uznání a výkon se řídí podle čl. 58. Pokud se však činnost soudu neomezuje pouze na osvědčení 

smíru, nýbrž smír je přijat ve formě soudního rozhodnutí a představuje tak exekuční titul, pak je 

možné jej podle čl. 32 také uznat.43 

3.2.2. Účinky uznání 

 Definici uznání a jeho účinků v NBI nenajdeme. Ohledně otázky práva použitelného na 

účinky cizích rozhodnutí jsou však rozlišovány tři teorie. Teorie rozšíření účinků 

(Wirkungserstreckung) vychází z toho, že cizímu rozhodnutí náleží ve státě uznání stejné účinky 

jako ve státě původu, opakem je teorie přizpůsobení účinků (Wirkungsgleichstellung), podle které 

jsou účinky cizího rozhodnutí postaveny naroveň účinkům rozhodnutí tuzemského44. Rozšířená je 

také teorie kumulativní, která v zásadě vychází z teorie rozšíření účinků, dokud jsou účinky 

rozhodnutí identické nebo nedosahují účinků, které by mělo srovnatelné rozhodnutí ve státě 

uznání.  Horní hranici účinků uznaného rozhodnutí tak tvoří maximální možné účinky státu 

uznání.45 

 Podle Jenardovy zprávy by měly být rozhodnutí přiznány účinky, které jim patří ve státě, 

v jehož svrchovaném území bylo rozhodnutí vydáno. S ohledem na účinky rozhodnutí jsou 

významné odpovědi Soudního dvoru EU na dvě otázky národního soudu v rozhodnutí ve věci 

Hoffman v. Krieg46. První otázka, zda cizí rozhodnutí, které bylo uznáno podle čl. 26 BÚ (čl. 33 

NBI), musí mít ve státě uznání (výkonu) zásadně stejné účinky, jaké má ve státě, v němž bylo 

                                                           
42

 BOHŮNOVÁ, P.; KAPITÁN, Z. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti evropského justičního prostoru ve věcech 

civilních. Část XIV. Právní fórum. 2009, č.6, str. 31. 
43

 RAUSCHER, T. Europäisches Zivilprozessrecht: Kommentar. München : Sellier-European Law Publishers, 2004. Str. 339. 
44

 Z této teorie vychází ZMPS (viz ustanovení §65 a §68 ZMPS) 
45

 RAUSCHER, T. Europäisches Zivilprozessrecht: Kommentar. München: Sellier-European Law Publishers, 2004. Str. 344-345. 
46

 Rozsudek SD EU ve věci Horst Ludwig Martin Hoffman v. Adelheid Krieg č. C-145/86, ze dne 4. února 1988 
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vydáno, byla v souladu s Jenardovou zprávou zodpovězena pozitivně. Rozhodnutím členských 

států tedy ve všech ostatních členských státech náleží účinky, které jim byly přiznány ve státě 

vydání rozhodnutí (teorie rozšíření účinků), přičemž omezení tvoří pouze výhrada veřejného 

pořádku (čl. 34 odst. 2 NBI) státu uznání.47 Druhá otázka zněla, zda cizí rozhodnutí, které bylo 

prohlášeno za vykonatelné v členském státě podle čl. 31 BÚ (čl. 38 NBI), musí být vykonáno ve 

všech případech, ve kterých by bylo vykonatelné ve státě vydání, přestože podle práva státu 

výkonu není výkon možný z důvodů mimo rámec působnosti BÚ. Zde SD EU odpověděl 

negativně48, to znamená, že takové rozhodnutí nemusí být dále vykonáno ve státě výkonu, pokud 

podle práva státu výkonu rozhodnutí není výkon dále možný z důvodu mimo okruh užití NBI.49 

 Mezi jednotlivé účinky uznání pak patří zejména materiální právní moc (překážka rei 

iudicatae), prekluzivní účinky (strany se nemohou odvolávat na skutečnosti, které měly navrhnout 

před skončením řízení ve věci – velmi úzce souvisí s materiální právní mocí), účinky 

konstitutivních rozhodnutí, týkající se změny právního stavu, procesní účinky vůči třetí osobě 

(např. v postavení vedlejšího účastníka).50 

3.2.3. Princip automatického uznání 

Ustanovení čl. 33 odst. 1 NBI zajišťuje automatické uznání soudních rozhodnutí vydaných 

v jednom členském státě v ostatních členských státech, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení. 

„Zvláštním řízením“ se zde rozumí jakýkoli jiný postup s výjimkou řízení podle ustanovení odst. 2 

a 3 č. 33 NBI51 (mohlo by jít např. o další řízení ve státě uznání nebo registrace rozhodnutí ve státě 

                                                           
47

 WAUTELET, P. / MAGNUS, U.; MANKOWSKI, P.; CALVO CARAVACA, A. et al. Brussels I. Regulation. München: Sellier. 

European Law Publishers, 2007. Str. 549. 
48

 Ve věci šlo o to, že nizozemský soud vyhověl žádosti o rozvod pana Hoffmana (Němce žijícího v Nizozemí) vůči paní Kriegové. 

Avšak německý soud v momentě, kdy rozhodnutí o rozvodu nebylo uznáno, přiznal paní Kriegové výživné od pana Hoffmana na 

základě toho, že jsou stále manželé. SD EU rozhodl, že německé rozhodnutí nebylo slučitelné s nizozemským rozhodnutím o 

rozvodu, a tudíž nebylo vykonatelné v Nizozemí, a to i přesto, že rozhodnutí o rozvodu je jako statusová věc z aplikace NBI 

vyloučeno. 
49

 BOHŮNOVÁ, P.; KAPITÁN, Z. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti evropského justičního prostoru ve věcech 

civilních. Část XIV. Právní fórum. 2009, č.6. Str. 32 
50

 Podrobněji k účinkům uznání viz GEIMER, R.; SCHÜTZE, R. A. Europäisches Zivilverfahrensrecht. 3. vyd. München, C.H. 

Beck, 2010. Str. 606-614. Rauscher, T. Europäisches Zivilprozessrecht: Kommentar. München: Sellier-European Law 

Publishers, 2004. Str. 345-346. 
51

 WAUTELET, P. / MAGNUS, U.; MANKOWSKI, P.; CALVO CARAVACA, A. et al. Brussels I. Regulation. München: Sellier. 

European Law Publishers, 2007.  Str. 550. 
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uznání). Neformálnost uznání spočívá v tom, že soud či jiný orgán členského státu k rozhodnutí 

jednoduše přihlédne.52  

Pokud tedy neexistuje žádný z důvodů odmítnutí uznání podle článků 34 a 35 NBI, 

rozhodnutí splňuje podmínky stanovené čl. 32 NBI a také spadá do věcného rozsahu NBI, bude 

uznáno ve všech členských státech, a to i v případě, že dosud není pravomocné.  

Přímým důsledkem automatického způsobu uznání je, že pravomocné rozhodnutí53 soudu 

členského státu zakládá v ostatních členských státech překážku věci rozsouzené (v případě 

nepravomocného rozhodnutí překážku litispendence), která v těchto státech vylučuje podání 

žaloby v téže věci mezi týmiž účastníky ohledně práva vycházejícího ze stejného skutkového 

základu.54 

3.2.4. Samostatné řízení o uznání 

Nevýhodou automatického uznání je, že uznání není stanoveno zvláštním výrokem. Pokud 

je totiž soudem uznání rozhodnutí posuzováno pouze jako otázka předběžná, jeho rozhodnutí 

nezakládá ve vztahu k uznání překážku věci rozsouzené. Rozhodnutí ohledně uznání pak ani není 

stanoveno ve výroku rozhodnutí, ale pouze v odůvodnění, proti kterému se nelze odvolat. Není 

tedy vyloučeno, že v jiném řízení bude otázka uznání posouzena odlišně, což vyvolává nebezpečí 

protikladných rozhodnutí.  Tento nedostatek by mělo odstranit ustanovení čl. 33 odst. 2 NBI, které 

dává stranám možnost, nechat si uznání rozhodnutí rozhodnout závazně. Takové závazné 

rozhodnutí o uznání mj. naplňuje zásadu procesní ekonomie, protože soudy, které by se případně 

později touto věcí zabývaly, nemusí v rámci předběžné otázky nově rozhodovat o uznání.55 

Zkušenosti s Nařízením ukazují, že možnost obdržet potvrzení o uznání cizího rozhodnutí 

je zřídkakdy využívána. Ve velké většině případů se rozhodnutí uznává jako předběžná otázka 

v rámci jiného řízení. Přesto je pro stranu sporu mnohdy výhodnější požádat o uznání, protože 

dokud o uznání nebude tímto způsobem rozhodnuto, stále hrozí pozdější negativní rozhodnutí 

soudu o uznání. Také je nutno podotknout, že vhodným předmětem postupu podle ustanovení čl. 

                                                           
52

 Tento způsob uznání je běžný, najdeme jej např. v ZMPS (ust. § 63) či v německém ZPO (ust. § 328) 
53 Pokud však rozhodnutí nabylo ve státě vydání vedle právní moci také vykonatelnost, tato se do ostatních členských států 

automaticky nerozšiřuje. Vykonatelným se rozhodnutí stává až po prohlášení za vykonatelné ve státě uznání. Z toho vyplývá, 

že zatímco překážka rei iudicatae nastává ve státě uznání (resp. v jakémkoli členském státě) okamžikem, kdy rozhodnutí nabylo ve 

státě původu právní moci (ex tunc), vykonatelným se stává až prohlášením ve státě uznání (tedy s účinky ex nunc). VAŠKE, V. 

Uznání a výkon cizích rozhodnutí v ČR. 1. vyd. Praha: C.H.BECK, 2007. Str. 37-38. 
54

 VAŠKE, V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v ČR. 1. vyd. Praha: C.H.BECK, 2007. Str. 37. 
55

 Rauschner, T. Europäisches Zivilprocessrecht. Kommentar. München: Sellier-European Law Publishers, 2004. Str. 347. 
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33 odst. 2 budou rozhodnutí, která se nevykonávají, což je případ rozhodnutí, které deklaratorně 

přiznává určitá práva nebo postavení stran.56 

Návrh na uznání může být dle dikce ustanovení čl. 33 odst. 2 namířen pouze na pozitivní 

zjištění otázky uznání, z čehož vyplývá, že nelze podat návrh na neuznání. Toto řešení vyplývá 

nejen z bodu 43 Jenardovy zprávy, ale také ze srovnání textu nařízení Brusel IIbis57, ve kterém je 

v obdobném ustanovení (čl. 14 odst. 3) výslovně připuštěna také možnost podat návrh, aby soud 

stanovil, že se rozhodnutí neuzná.58 Z toho tedy plyne, že navrhovatelé NBI chtěli vyloučit 

možnost podání negativního návrhu. V tomto bodě argumentuje Geimer59, že vzhledem k tomu, že 

pouze řízení podle čl. 33 odst. 2 může skončit pravomocným rozhodnutím, že určité rozhodnutí 

není uznáno v druhém státě, je pak systémově správné, připustit již od počátku také návrh na 

neuznání rozhodnutí (a to ve stejném zjednodušeném řízení, které má k dispozici protistrana). 

Opačný názor pak obhajuje podání obecné zjišťovací žaloby v běžném civilním řízení. Toto řešení 

s ohledem na uznání v České republice představuje také Vaške, který tvrdí, že návrh na neuznání 

lze podat podle ustanovení § 80 písm. c) OSŘ, žalobce však v tomto případě musí prokázat, že má 

na požadovaném určení naléhavý právní zájem (např. hrozící exekuce). Dále argumentuje tím, že 

postup podle čl. 33 odst. 2 (který odkazuje na použití oddílu 2 a 3 Kapitoly III NBI – viz níže) by 

vzhledem k tomu, že se o návrhu v prvním stupni rozhoduje bez slyšení odpůrce, byl obtížně 

použitelný (negativní návrh namítající jeden z důvodu odepření uznání bude většinou spojen se 

skutkovými tvrzeními). Podobný názor prezentuje také Wautelet60, který tvrdí, že když NBI 

nezakazuje návrh na neuznání rozhodnutí, měl by být takový návrh umožněn, pokud to povoluje 

národní právo soudu uznání. Vzhledem k současné úpravě tedy pro odpůrce bude řešením buď 

vyčkat na návrh na uznání, který podá protistrana a poté se bránit, nebo použít návrh (obecnou 

určovací žalobu) podle národního práva státu, kde má být rozhodnuto o uznání. 

„Stranou, která uplatňuje uznání jako hlavní věc v daném sporu“ podle odst. 2 čl. 33 NBI 

bude každá strana, která prokáže právní zájem. Je obecně přijímáno, že okruh zainteresovaných 

                                                           
56

 WAUTELET, P. / MAGNUS, U.; MANKOWSKI, P.; CALVO CARAVACA, A. et al. Brussels I. Regulation. München: Sellier. 

European Law Publishers, 2007.  Str. 551 
57

 Nařízení č. č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve 

věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000. 
58

 LEIBLE, S./RAUSCHER, T. Europäisches Zivilprocessrecht. Kommentar. München: Sellier-European Law Publishers, 2004. Str. 

347. 
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 GEIMER, R.; SCHÜTZE, R. A. Europäisches Zivilverfahrensrecht. 3. vyd. München, C.H. Beck, 2010. Str. 618-619. 
60

 WAUTELET, P. / MAGNUS, U.; MANKOWSKI, P.; CALVO CARAVACA, A. et al. Brussels I. Regulation. München: Sellier. 

European Law Publishers, 2007. Str. 554. 
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stran nebude limitován pouze na strany, které byly přímo zapojeny do řízení ve státě původu.61 

Odpůrcem je však pouze ten, vůči komu je rozhodnutí závazné ve státě původu, závaznost cizího 

rozhodnutí nemůže být uznáním rozšířena na osobu, vůči které není závazné ve státě původu.62 

Odst. 2 čl. 33 NBI dále vyžaduje, aby bylo uznání rozhodnutí mezi stranami sporné. To 

může být demonstrováno např. tím, že chování jedné ze stran je v rozporu s cizím rozhodnutím 

(např. dle rozsudku povinná strana odmítne zaplatit plnění na výzvu dle rozsudku oprávněné 

strany).63 

Návrh na uznání rozhodnutí může být podán jak samostatně, tak vedle návrhu na 

prohlášení vykonatelnosti (návrh na uznání je však nadbytečný v případě, že rozhodnutí obsahuje 

pouze výroky, které lze vykonat). V řízení o uznání rozhodnutí se postupuje podle oddílů 2 a 3 

Kapitoly III. NBI (tj. totožně jako v řízení o prohlášení vykonatelnosti).  

3.2.5. Pravomoc soudu k uznání rozhodnutí jako předběžné otázky 

Odst. 3 čl. 33 NBI zakládá pravomoc soudu, který smí k uznání cizího rozhodnutí 

přihlédnout (podle odst. 1 čl. 33 NBI) v rámci zkoumání předběžné otázky, pokud ve věci 

neexistuje rozhodnutí podle čl. 33 odst. 2. Rozhodnutí o existenci podmínek uznání má význam 

pro zahájené řízení. Jak již však bylo zmíněno výše, pro jakákoli následující řízení není toto 

rozhodnutí závazné. 

Soud členského státu může řízení o předběžné otázce týkající se uznání cizího rozhodnutí 

přerušit, jestliže byl proti rozhodnutí podán řádný opravný prostředek (podle čl. 37 odst. 1 NB I)64. 

Vzhledem k rozdílným úpravám členských států, nelze pojem „řádný opravný prostředek“ v zájmu 

právní jistoty určit ani podle práva státu původu rozhodnutí, ani podle práva státu uznání, ale musí 

být vyložen autonomně (a v pochybnostech široce).65 Pojem „řádný opravný prostředek“ (ve 

smyslu jak ustanovení čl. 37, tak čl. 46) byl interpretován Soudním dvorem EU ve věci Industrial 

Diamond Supplies v. Riva66. Jedná se o každý opravný prostředek, který může vést k změně nebo 
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zrušení rozhodnutí a pro jehož podání je ve státě původu rozhodnutí stanovena zákonná lhůta, 

která je uvedena do běhu vydáním samotného rozhodnutí.  

Ustanovení čl. 37 odst. 2 se pak zvlášť vztahuje na přerušení řízení v Irsku a Spojeném 

království, s ohledem na fakt, že common law státy nerozlišují mezi řádnými a mimořádnými 

opravnými prostředky. Pro přerušení řízení v těchto státech postačuje skutečnost, že výkon 

rozhodnutí ve státě původu byl odložen v důsledku podání opravného prostředku.  

3.2.6. Částečné uznání 

Čl. 48 NB I umožňuje částečné prohlášení vykonatelnosti. Přesto, že obdobné ustanovení 

chybí pro částečné uznání, je akceptováno, že je částečné uznání možné. Jeho předpokladem jsou 

oddělitelné výroky rozhodnutí, rozhodující o více samostatných nárocích, které pak také mohou 

být uznány (popř. vykonány) odděleně.67 V případě rozhodnutí, které obsahuje otázky, které 

spadají mimo působnost NBI a otázky které patří do jeho působnosti, bude uznána jen ta část 

rozhodnutí, která spadá do působnosti NBI.68 

3.2.7. Odpírací důvody uznání cizích soudních rozhodnutí 

Článek 34 NB I ve spojení s čl. 35 obsahuje taxativně vymezený výčet důvodů, pro které 

lze odmítnout uznání cizího rozhodnutí. Tento výčet překážek uznání podle NBI však nevylučuje 

důvody odepření uznání dovozené judikaturou Soudního dvora EU nebo vyplývající 

z mezinárodního práva veřejného.69 Vzhledem k tomu, že tyto důvody omezují požadavek volného 

pohybu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, mají být vykládány restriktivně.  

Uznání (či prohlášení vykonatelnosti) tedy musí být odmítnuto, pokud existuje některý 

z těchto důvodů. Otázkou je postavení soudu ve vztahu k existenci důvodů neuznání. Může nebo 

měl by je uplatnit ex officio? Článek 41 NBI zakazuje přezkum podle článků 34 a 35 NBI v první 

fázi uznávacího (či vykonávacího) řízení. Tím je jakákoli iniciativa soudce (ale také protistrany) 

v prvním stupni řízení vyloučena. Nutno podotknout, že znění čl. 41 představuje zásadní změnu 

oproti BÚ. Podle Schlosserovy zprávy (b. 190) k BÚ mohl soud z vlastního podnětu vzít do úvahy 

důvody pro neuznání rozhodnutí, pokud byly zjevné z rozsudku nebo byly soudu známy. Uznání 

tedy mohlo být odmítnuto, a to i přesto, že první stupeň řízení není kontradiktorní. Podle NB I již 
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soudce tyto důvody nemůže v prvním stupni řízení o uznání (prohlášení vykonatelnosti) 

zkoumat.70 NBI neukládá soudu povinnost přezkumu důvodů neuznání ani v druhém stupni řízení 

podle čl. 45 NBI. V důvodové zprávě k návrhu NBI71 je jasně jakákoli povinnost soudce 

přezkoumávat podmínky uznání ze své iniciativy vyloučena. Stejně tak nález Ústavního soudu ČR 

I. ÚS 709/05 potvrdil, že soud má povinnost přezkoumat existenci podmínek uznání pouze na 

základě námitek účastníka řízení, nikoli však ex offo. I přes rozdílné argumenty a názory k této 

problematice se tak lze přiklonit k názoru, že soud v odvolacím řízení přezkoumává důvody pro 

odepření uznání jen v rozsahu, v jakém to v odvolání namítl povinný. Důkazní břemeno ohledně 

existence důvodů odepření uznání pak nese ten, kdo uznání popírá.72 

 Čl. 36 NB I striktně vylučuje věcný přezkum rozhodnutí (zásada zákazu révision au fond). 

Ani řízení, na kterém je rozhodnutí založeno, ani skutkové a právní zjištění v rozhodnutí nemohou 

být přezkoumávány. Takový přezkum by odporoval smyslu a účelu uznání, protože by šlo o nové 

řízení, ve kterém by bylo vydáno nové rozhodnutí.  

 Důvody odepření výkonu rozhodnutí můžeme rozdělit do tří skupin:  

1) veřejný pořádek, ochrana žalované strany, neslučitelnost rozhodnutí (čl. 34 NB I) 

2) porušení pravidel o mezinárodní pravomoci (čl. 35 NB I) 

3) závazky k nečlenským státům (čl. 72 NB I).73 

 Co se týče vzájemného postavení důvodů odepření z první skupiny, ustanovení odst. 1 čl. 

34 je použitelné pouze v případě, pokud se neuplatní zvláštní úprava odstavců 2 až 4 nebo čl. 35 

odst. 1 a 2. Důvod pro odepření uznání podle odst. 1 čl. 34 je totiž subsidiární vůči odst. 2 

v případě, že je zásada zákonného slyšení porušena při zahájení řízení. Pokud je porušena až 

v pozdějším procesním stádiu, může být uznání odepřeno podle ustanovení odst. 1.74 Tento vztah 
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European Law Publishers, 2007. Str. 560-561. Srov. LEIBLE S./RAUSCHNER, T. Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar. 

München: Sellier-European Law Publishers, 2004. Str. 350: Výjimka ze zákazu přezkumu důvodů neuznání ex offo je pouze v 

případě, když jsou přímo dotčeny zvláštní státní zájmy, nebo není dodržena výlučná příslušnost podle čl. 35 odst. 1 NB I (a to v 

prvním i v druhém stupni řízení) 
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mezi prvním a druhým důvodem odepření uznání potvrdil také Soudní Dvůr EU ve své rozhodnutí 

ve věci Hendrikman a Feyen v. Magenta Druck75. Pokud je uznávané rozhodnutí neslučitelné 

s rozhodnutím, které bylo vydáno mezi stejnými stranami ve státě uznání, bude odst. 3 ve vztahu 

k odst. 1 speciálním ustanovením, což potvrdil také SD EU ve věci Hoffman v. Krieg76, když na 

třetí otázku národního soudu, zda cizí rozhodnutí, které nařizuje povinnost platit výživné manželce 

je neslučitelné s národním rozhodnutím, které vyslovuje rozvod manželství z důvodu podle čl. 27 

odst. 3 BÚ (čl. 34 odst 3. NB I) nebo je v v rozporu s veřejným pořádkem podle čl. 27 odst 1. BÚ 

/NB I), odpověděl, že bude neslučitelné ze speciálního důvodu podle č. 34 odst. 3 NB I. 

3.2.7.1. Zjevný rozpor uznání s veřejným pořádkem státu, v němž se o uznání žádá 

 Čl. 34 odst. 1 NB I stanoví, že uznání cizího rozhodnutí nesmí být ve zjevném rozporu 

s veřejným pořádkem členského státu, ve kterém se o uznání žádá. Vzhledem k tomu, že právní 

řády členských států nejsou sjednoceny, uznání rozhodnutí vydaného v jednom členském státě 

může vést k neslučitelnosti s veřejným pořádkem ve druhém členském státě. Přesto, že NB I 

vychází ze zásady vzájemné důvěry, členské státy u uznávaných rozhodnutí stále kontrolují, je-li 

dodrženo jejich vlastní pojetí minimálních principů právního státu.77 

 Obsah pojmu veřejného pořádku tedy závisí na národním pojetí státu, ve kterém je žádáno 

uznání, avšak tento musí respektovat hranice vymezené Soudním dvorem EU. Podmínky použití 

tohoto důvodu odepření uznání tak vyplývají jak z národního, tak z evropského práva.78 

 Základním pravidlem je, že výhrada veřejného pořádku hraje roli jen ve výjimečných 

případech, což vyplývá již z Jenardovy zprávy a také bylo v mnoha případech potvrzeno Soudním 

dvorem EU.79  

 V odborné literatuře se veřejný pořádek rozlišuje na veřejný pořádek procesní a materiální. 

Procesní veřejný pořádek se týká ryze procesních aspektů řízení, ve kterém bylo vydáno uznávané 
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rozhodnutí. Jde o případy, kdy rozhodnutí nesplňuje určitý minimální procesní standart, 

vyžadovaný státem uznání (pouhé odlišnosti v procesních předpisech členských států nemohou být 

hodnoceny jako rozpor s veřejným pořádkem). Zahrnuje zejména tzv. nepravidelnosti v řízení, kdy 

nejsou řádně zajištěna procesní práva žalovaného. Materiální veřejný pořádek se týká obsahu 

(účinků) cizího rozhodnutí ve státě uznání, který nelze tolerovat pro rozpor se základními 

zásadami vnitrostátního práva státu uznání.80   

a) veřejný pořádek procesní 

Přesto, že se na nepravidelnosti v řízení použije čl. 34 odst. 2, neznamená to, že by 

nedostatek včasného předvolání žalovaného byl jedinou nepravidelností v řízení, která může vést 

k odmítnutí uznání.81 Výhrada veřejného pořádku se však použije pouze v případě, že by uznáním 

a výkonem cizího rozhodnutí byly porušeny základní pravidla a hodnoty státu uznání. Mezi 

základní zásady soudního řízení, které se uplatní také vůči zahraničním rozhodnutím, patří 

především zásada nestrannosti a nezávislosti soudu, zásada práva na slyšení, zásada rovného 

postavení stran a zásada řádného procesu.82 

Významným rozhodnutím Soudního dvora EU, týkajícím se odmítnutí uznání rozhodnutí 

v důsledku výhrady veřejného pořádku (procesního), je rozhodnutí ve věci Krombach v. 

Bamberski83. Národní soud v tomto případě položil SD EU dvě otázky, kterými se v podstatě ptá, 

jak má být pojem „veřejného pořádku státu, ve kterém se žádá o uznání“ interpretován. První 

dotaz směřuje k tomu, zda může soud státu výkonu při použití výhrady veřejného pořádku brát 

ohled na skutečnost, že soud státu původu založil svou příslušnost na státní příslušnosti oběti 

trestného činu, když žalovaný má bydliště na území státu výkonu. Soudní dvůr Evropské unie 

rozhodl, že výhrada veřejného pořádku nemůže být uplatněna pouze na základě toho, že soud státu 

původu nevyhověl pravidlům BÚ/NB I týkajících se příslušnosti.  
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Druhý dotaz se týkal toho, zda stát výkonu rozhodnutí může vnímat jako porušení 

veřejného pořádku to, že žalovanému, který má bydliště na území státu výkonu a který je žalován 

z úmyslného trestného činu, bylo státem původu odepřeno právo na obhajobu v případě, že se 

nedostavil osobně. SD EU ve své odpovědi zdůraznil, že právo na obhajobu zaujímá přední 

postavení v rámci spravedlivého procesu a je jedním ze základních práv, které jsou odvozeny 

z ústavních tradic společných členským státům, a odkázal také na judikaturu Evropského soudu 

pro lidská práva. Zároveň podotkl, že přestože je BÚ/ NB I. zaměřena na zabezpečení 

zjednodušení formalit, které ovládají vzájemné uznání a výkon rozhodnutí, nelze tohoto cíle 

dosahovat prostřednictvím maření práva na spravedlivý proces. Proto SD EU připustil odmítnutí 

uznání rozhodnutí s odvoláním na výhradu veřejného pořádku. 

Toto rozhodnutí bylo dále rozvedeno v rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci  Gambazzi 

v. DaimlerChrystler a CIBC, ve kterém byla národním soudem položena otázka, zda může soud 

státu uznání posuzovat jako odporující veřejnému pořádku skutečnost, že soud státu vydání 

rozhodnutí rozhodl o nárocích žalobce bez toho, aby vyslechl žalovaného, který se k jednání před 

soudem řádně dostavil, avšak pro nesplnění povinnosti uložené usnesením soudu (unless order) 

byl z řízení vyloučen (debarment)84. Z odpovědi SD EU je třeba zejména zmínit, že výkon práva 

na obhajobu má výsadní postavení v rámci spravedlivého procesu, jak se již soud vyjádřil 

v případě Krombach v. Bamberski. Taková zásadní práva se však neprojevují absolutně, ale 

mohou obsahovat určitá omezení, jak je tomu kupř. v případě sankcí vůči osobám, které svým 

jednáním způsobují průtahy v řízení. SD EU v tomto případě uvedl, že na základě výše popsané 

situace může soud státu uznání odmítnout uznání rozhodnutí, „pokud se domnívá, že na základě 

celkového posouzení řízení a se zřetelem ke všem skutečnostem se toto opatření o vyloučení zdá 

být zjevným a nepřiměřeným zásahem do práva žalovaného být vyslechnut“.85 Na základě 

rozhodnutí SD EU tedy pro soud státu uznání bude rozhodující posouzení, zda je sankce 
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vynuceného zmeškání přiměřená k nesplnění soudního příkazu. Je tedy nutné přihlédnout zejména 

k tomu, co bylo v soudních příkazech obsaženo a co jimi bylo od žalovaného vyžadováno, zda 

žalovanému bylo umožněno právo být vyslechnut před vydáním příkazů, jak se proti nim mohl po 

jejich vydání bránit a v neposlední řadě také k obsahu a povaze vyloučení z řízení a rozsudku pro 

zmeškání a možnosti ochrany svého práva být vyslechnut u soudu státu původu.86 

Dalším rozhodnutí Soudního dvora EU ve vztahu k procesnímu veřejnému pořádku je 

rozhodnutí ve věci Turner v. Grovit 87, ve kterém Soudní dvůr prohlásil za neslučitelné s BÚ/NBI 

tzv. Antisuit injunctions (procedurální zvláštnost ve Spojeném království), a to z důvodu, že příkaz 

zakazující straně podat žalobu nebo pokračovat v řízení před soudem jiného členského státu 

představuje nevyhnutelně zásah do pravomoci zahraničního soudu, a to i v případě, že je takový 

příkaz ospravedlněn skutečností, že má sloužit k zabránění zmaření dosavadního řízení. Soudy 

členských států tak mohou oprávněně odmítnout výkon takových příkazů na základě veřejného 

pořádku.88  

Podle Schlosserovy zprávy zakládá rozpor s veřejným pořádkem také procesní podvod.89 

Soud státu uznání by však vždy měl zohlednit, zda žalovaný ve státě původu využil možnosti 

obrany proti rozhodnutí údajně získanému procesním podvodem. Pokud stát původu takové 

prostředky obrany nabízí a žalovaný je nevyužil, uznání by nemělo být odepřeno. V případě, že se 

ve státě původu žalovaný proti rozhodnutí, které vychází z podvodu, nemohl bránit, soud státu 

výkonu může v případě, že je podvod prokázaný, uznání odmítnout.90  

K porušení veřejného pořádku podle národních právních řádů může také vést kupř. 

chybějící odůvodnění rozhodnutí, a to v případě, kdy neexistují jiné podklady, které by umožnily 

zjištění existence podmínek uznání. Tento nedostatek je ve Francii na základě judikatury 

konstantně posuzován jako porušení veřejného pořádku. Oproti tomu v Německu nebylo uznání 

neodůvodněných rozhodnutí odmítáno, pokud bylo rozhodnutí včas odůvodněno alespoň ústně a 
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stejně tak není uznání v tomto případě odmítáno v Itálii, pod podmínkou, že řízení ve státě původu 

bylo kontradiktorní.91 

Je však třeba podotknout, že námitky proti uznání založené na porušení veřejného 

pořádku, jsou národními soudy obecně odmítány a jejich uznání je spíše výjimkou. Kupř. 

chybějící poučení o možném opravném prostředku, rozdíly v obsazení soudů (lze uznat také 

rozhodnutí francouzského obchodního soudu obsazeného pouze laiky), rozdíly ve způsobu 

provádění důkazů a další procesní odlišnosti nebyly shledány ve zjevném rozporu s veřejným 

pořádkem.92  

b) veřejný pořádek materiální 

Případy použití veřejného pořádku materiálního jsou relativně řídké, a to ze dvou důvodů: 

právní odlišnosti v občanských a obchodních věcech jsou mezi členskými státy jen zřídka natolik 

významné, aby došlo k rozporu s veřejným pořádkem, a pak zásada zákazu přezkumu rozhodnutí 

ve věci samé vcelku dramaticky omezuje předpoklad, že soud nalezne rozpor s materiálním 

veřejným pořádkem.93 

 Jak se vyjádřil Soudní dvůr EU ve věci Renault v. Maxicar94, nelze odmítnout výkon 

(uznání) rozhodnutí pouze na základě toho, že národní nebo komunitární právo bylo použito 

nesprávně. Stejně tak pak uznání nebrání odchylky v mezinárodním právu soukromém státu 

původu od toho státu uznání.95 

 SD EU se dále k materiálnímu veřejnému pořádku vyjádřil v odpovědi na třetí otázku 

národního soudu ve věci Apostolides v. Oramsovi, zda důvodem pro neuznání podle čl. 34 odst. 1 

NB I. může být skutečnost, že rozhodnutí, vydané soudem členského státu, nemůže být v praxi 

v místě, kde se nachází nemovitost, jíž se týká, vykonáno. Důvodem je, že toto území, kde se 
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nemovitost nachází, není pod skutečnou kontrolou vlády tohoto členského státu. SD EU na tuto 

otázku odpověděl negativně v podstatě na základě toho, že čl. 34 odst. 1 má být interpretován 

striktně a ve věci nejde o zjevné porušení zásadního právního pravidla právního řádu státu uznání, 

které by mohlo být dotčeno uznáním či výkonem rozhodnutí.96 

 Konkrétním příkladem, kdy může dojít k rozporu s hmotněprávním veřejným pořádkem, 

pak může být neslučitelnost rozhodnutí s národními správními akty nebo veřejnoprávními 

předpisy. Šlo by např. rozhodnutí, které zavazuje zdržet se určitého jednání, které je v rozporu 

s národními předpisy o životním prostředí.97 

 Na závěr lze doplnit, že bylo prosazováno, aby bylo od výhrady veřejného pořádku 

upuštěno, protože je vzhledem ke sbližujícím se evropským hodnotám nadbytečná. Zkušenosti 

s BÚ a NB I opravdu prokázaly, že námitka ordre public státu uznání byla úspěšně uplatněna 

pouze v několika případech a řízení ohledně této námitky (ať úspěšné či nikoli) bude nadále klesat 

v souvislosti přesunutím jejího přezkumu ze soudu prvního stupně k soudu odvolacímu (ke 

kterému došlo v souvislosti s transformací BÚ do NB I.). Na druhou stranu nepoužívání výhrady 

nutně nevyžaduje její opuštění; zásah do svrchovaných funkcí uznávajícího státu stále zůstává 

myslitelný, tak jako stále existuje několik okrajových oblastí, ve kterých stále mezi členskými 

státy zůstávají podstatné odlišnosti.98 

3.2.7.2.  Ochrana žalované strany – nepravidelnosti v řízení 

Zajištění práva žalovaného na informaci o zahájení řízení je v NB I zakotveno nejen v čl. 

34 odst. 2, ale také v čl. 26. Co se týče jejich vztahu, vzhledem k rozdílné působnosti obou 

ustanovení99 a také s ohledem na rozhodnutí SD EU ve věci Pendy Plastic Products BV v. 

Pluspunkt Handelsgesellschaft mbH100 se jedná o nezávislá ustanovení, která poskytují 

žalovanému ochranu samostatně. Jak uvedl SD EU ve zmíněném rozhodnutí, pravomoc 
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k posouzení, zda byl návrh na zahájení řízení nebo jiná rovnocenná písemnost náležitě doručen, 

byla udělena jak soudu státu původu, tak soudu státu, kde má být rozhodnutí vykonáno. Z toho lze 

také dovodit, že soud uznání není vázán posouzením soudu původu podle čl. 26 a může dojít 

k rozdílnému závěru.101 

 Podmínky pro použití tohoto důvodu odepření uznání jsou (také s ohledem na výše 

zmíněnou dvojí ochranu) poměrně přísné.  

První z nich je, že rozhodnutí musí být vydáno v nepřítomnosti žalovaného. Pojem 

„v nepřítomnosti žalovaného“ musí být vykládán autonomně. Účastí žalovaného se rozumí každé 

jednání, kterým se žalovaný brání proti návrhu žalobce, ale také každá reakce žalovaného nad 

rámec pouhé pasivity, ze které vyplývá, že žalovaný ví o žalobě (návrhu), která proti němu byla 

podána.102 SD EU k výkladu účasti žalovaného přispěl zejména v rozhodnutí Hendrikman a Feyen 

v. Magenta Druck103, kdy rozhodl, že o žalovaného, který není přítomen řízení, se jedná také 

tehdy, pokud je proti němu řízení zahájeno bez jeho vědomí104 a pokud je zastoupen bez toho, aby 

zástupce k tomuto zastoupení zplnomocnil.105 Účastí žalovaného tak lze rozumět pouze jeho účast 

osobní nebo účast skrze jím ustanoveného či zákonného zástupce. Totéž však neplatí v případě, že 

žalovaný skrze obhájce, kterého si vybral v trestním řízení, reagoval na obžalobu, avšak 

nereagoval na uplatněný nárok na náhradu škody v rámci trestního řízení, který byl uplatněn 

v přítomnosti jeho obhájce. Jak rozhodl SD EU ve věci Sonntag v. Waidmann106, žalovaný v tomto 

případě byl seznámen s občanskoprávním nárokem, který byl vůči němu uplatněn v rámci 

trestního řízení, a proto se na něj hledí, jako by se účastnil řízení. Aby v takovém případě bylo 

rozhodnutí vydáno v nepřítomnosti žalovaného, musel by žalovaný výslovně odmítnout svou účast 
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v občanskoprávním řízení.107 Jiným případem, kdy se žalovaný neúčastní řízení, je podání 

opravného prostředku, který se týká pouze soudní příslušnosti, proti jednostrannému rozhodnutí 

soudu (přičemž toto řízení by se změnilo v kontradiktorní, pokud by žalovaný uplatnil svá 

tvrzení)108. Oproti tomu procesní námitky, uplatněné žalovaným ve sporném řízení, by pro 

vyvrácení nepřítomnosti žalovaného byly dostačující.109  

 Druhou podmínkou naplnění toho důvodu neuznání rozhodnutí je nedoručení návrhu na 

zahájení řízení nebo jiné rovnocenné písemnosti v dostatečném časovém předstihu a takovým 

způsobem, který umožňuje žalovanému přípravu na jednání před soudem.   

Návrhem na zahájení řízení se rozumí jakákoli písemnost, jejíž doručení umožňuje 

žalovanému uplatnit svá práva ve státě původu rozhodnutí před tím, než je rozhodnutí vydáno. 

K pojmu „návrh na zahájení řízení či jiná rovnocenná písemnost“ se vyjadřuje Soudní dvůr EU 

v rozhodnutí Klomps v. Michel110. Platební rozkaz, který umožňuje věřiteli v případě, že žalovaný 

zůstane nečinný, získat rozhodnutí, které lze uznat a prohlásit za vykonatelné podle BÚ/NBI, bude 

„písemností zahajující řízení“. Naopak rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí, jehož vydání 

závisí na doručení platebního rozkazu, pod tento pojem být podřazen nemůže.111 Obdobně se 

Soudní dvůr EU k písemnosti zahajující řízení vyjádřil v rozhodnutí Hengst Import v. Campese.112  

Znění článku 34 odst. 2 nařízení Brusel I představuje oproti článku 27 odst. 2 Bruselské 

úmluvy podstatné zjednodušení. Původně bylo vyžadováno kumulativní splnění požadavku 

řádnosti (v souladu s předpisy státu původu) a včasnosti doručení návrhu na zahájení řízení (či jiné 

rovnocenné písemnosti), zatímco nyní podle nařízení Brusel I stačí takové včasné doručení 

písemnosti zahajující řízení, které žalovanému umožňuje přípravu na jednání před soudem. Jestliže 

doručení trpí nějakou nepravidelností, nezabrání to uznání rozhodnutí, ale soudce bude muset 

posoudit, zda tato nepravidelnost skutečně neumožnila žalovanému připravit se na jednání. 
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Formální vada doručení tak nemůže sama o sobě vést k odmítnutí uznání rozhodnutí. Tuto změnu 

však nelze vykládat tak, že předpisy o doručení by měly být přehlíženy, neboť řádné doručení 

ovlivňuje možnost žalovaného připravit se včas na jednání, spíše jde o to, aby bezvýznamný 

nedostatek doručení, který neomezuje možnost žalovaného připravit se na jednání, nemohl zmařit 

uznání rozhodnutí. Čl. 34 odst. 2 NB I. tak vytváří samostatný, od doručovacích předpisů oddělený 

minimální standart, z čehož však nelze dovodit, že „řádnost“ doručení podle BÚ je nyní zcela bez 

významu. Proto by také podle znění NB I mělo být přezkoumáno, zda bylo doručení řádné. 

Řádnost doručení se pak posuzuje podle předpisů státu původu včetně jeho mezinárodních smluv, 

ve vztahu členských států navzájem se uplatní nařízení č. 1348/2000, o doručování soudních a 

mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních a subsidiárně se pak použije 

Haagská úmluva o doručování.113  

Existuje však také názor, že návrat k národním pravidlům doručování odporuje záměru 

zákonodárce, kterým bylo vytvořit autonomní standart pro doručování („způsob doručení, který 

žalovanému umožní přípravu na jednání před soudem“). Vzhledem k právní nejistotě, kterou tato 

generální klausule obsahuje, existuje vedle kritizovaného návratu k národním pravidlům 

doručování114 jedině možnost použít standarty Společenství. Vzhledem k nedostatku doručovacích 

pravidel v rámci nařízení č. 1348/2000 o doručování je v tomto ohledu k dispozici pouze katalog 

čl. 13 a násl. Nařízení o evropském exekučním titulu pro nesporné pohledávky (tentýž katalog lze 

nalézt také v čl. 13 a násl. NEPR, odkaz na něj v čl. 13 odst. 2 NŘDP), který uvádí způsoby 

doručení zajišťující vysokou míru pravděpodobnosti (čl. 14 NEET) nebo naprostou jistotou (čl. 13 

NEET), že žalovaný má vědomí o doručovaném dokumentu (návrhu na zahájení řízení), a tím tedy 

také možnost přípravy na jednání před soudem. Tento katalog pak může být použit jako standart 

dle čl. 34 odst. 2 NB I.115 

Druhý požadavek této podmínky použití důvodu pro odepření uznání rozhodnutí dle čl. 34 

odst. 2, a to doručení návrhu na zahájení řízení žalovanému v dostatečném časovém předstihu pro 

zajištění jeho přípravy na jednání (tedy doručení včasné), je posuzován soudem státu uznání, a to 
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s ohledem na všechny právní a faktické zvláštnosti konkrétního případu, nezávisle na národním 

právu státu původu nebo právu státu uznání. Rozhodnutí národních soudů odrážejí široké rozdíly 

v posouzení této nezbytné doby, která dovoluje žalovanému přípravu na jednání před soudem. 116 

U níže uvedené judikatury SD EU, která se vztahuje k této podmínce důvodu odepření 

uznání rozhodnutí, je nutno přihlížet k tomu, že znění NB I. již řádnost doručení návrhu na 

zahájení řízení nepožaduje, a tudíž je v tomto ohledu judikatura zčásti překonána. 

 V rozhodnutí ve věci Peter Klomps v. Karl Michel117se podmínky aplikace čl. 34 odst. 2 se 

týká čtvrtá otázka holandského soudu, zda je soud státu uznání povinen posoudit, zda bylo 

doručeno včas, aby si žalovaný mohl připravit svou obranu i v případě, že soud státu původu již 

rozhodl, že doručení bylo řádné. Odpověď SD EU na tuto otázku je kladná. To znamená, že 

řádnost doručení se řídí právem státu, kde bylo rozhodnutí vydáno, zatímco přiměřenost doby se 

posuzuje podle práva uznávajícího státu. 

 SD EU dále řeší, zda soud uznání musí vycházet z předpokladu, že žalovanému je 

umožněno připravovat se na jednání již od okamžiku, kdy je písemnost zahajující řízení doručena 

do jeho bydliště. Na tomto místě SD EU zdůrazňuje, že čl. 27 odst. 2 (dnes 34 odst. 2) nepožaduje 

důkaz o tom, že se žalovaný o písemnosti zahajující řízení opravdu dozvěděl. Zpravidla se lze 

domnívat, že v případě řádného doručení písemností žalovanému, je tento schopen činit kroky 

k ochraně svých zájmů v okamžiku, kdy mu byly písemnosti doručeny do jeho bydliště či na jiné 

místo. Obecně tedy soud uznání posuzuje, zda doba, která uplynula ode dne řádného doručení, 

umožnila žalovanému dostatek časového prostoru pro přípravu na jednání. Nicméně soud musí 

s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu posoudit, zda i přesto, že byly písemnosti řádně 
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proti platebnímu rozkazu, bylo vydáno rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí („Vollstreckungsbefehl“) a bylo doručeno týmž 

způsobem jako platební rozkaz. Poté, co uplynula (týdenní) lhůta pro podání námitky („Einspruch“) proti nařízení výkonu, stalo se 

toto nařízení mezi stranami konečným. Žalovaný podal námitku proti nařízení výkonu rozhodnutí přibližně po čtyřech měsících od 

doručení rozhodnutí s tím, že když byly výše popsané listiny doručeny, neměl bydliště v SRN, ale v Nizozemí. Soud jeho námitku po 

důkladném přezkumu zamítl jako opožděnou s tím, že podle ustanovení německého práva měl pan Klomps bydliště také v SRN. Toto 

rozhodnutí se stalo závazným. 
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doručeny, lze dojít k závěru, že toto doručení nebylo dostatečné z hlediska možnosti žalovaného 

podniknout kroky k jeho obraně, a v důsledku toho lhůta podle čl. 27 odst. 2 vůbec nepočala běžet. 

 V rozhodnutí ve věci Debaecker v. Bouwman118 SD EU stanovil, že při rozhodování, zda 

bylo doručení včasné, nelze postupovat podle národních právních řádů. Soud státu uznání také 

s ohledem na všechny okolnosti konkrétního případu posoudí, jestli existují takové neobvyklé 

skutečnosti či okolnosti, které by opravňovaly závěr, že přestože byl návrh řádně doručen, nebylo 

to pro umožnění přípravy žalovaného na jednání dostačující. Takovou skutečností může být kupř. 

situace, kdy se žalující strana po řádném doručení dozvěděla o aktuální adrese žalovaného, ale 

neinformovala ho o probíhajícím řízení, kterého se žalovaný neúčastnil z důvodu, že řádně 

doručenou písemnost fakticky neobdržel.  

 Rozhodnutí SD EU ve věcech Lancray v. Peters a Sickert, Minalmet v. Brandeis a Scania 

v. Rockinger přispěla k interpretaci požadavku řádnosti doručení, který byl, jak je popsáno výše, 

zněním NB I. překonán. Pro úplnost lze ve stručnosti uvést, že v rozhodnutí Lancray v. Peters a 

Sickert SD EU stanovil, že rozhodnutí vydané v řízení pro zmeškání nelze uznat, pokud návrh na 

zahájení řízení nebyl doručen řádně tak, aby se mohla bránit, přesto, že byl doručen včas. Náprava 

vadného doručení se pak podle tohoto rozhodnutí řídí právem státu vydání rozhodnutí, včetně 

relevantních mezinárodních smluv.119 

 V rozhodnutí Minalmet v. Brandeis SD EU rozhodl, že nelze uznat rozsudek pro 

zmeškání, pokud návrh na zahájení řízení nebyl žalovanému řádně doručen, a to i v tom případě, 

že se žalovaný o vydaném rozsudku později dozvěděl a nenapadl jej opravným prostředkem podle 

práva státu původu.120 
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 Ve věci Scania v. Rockinger121 SD EU určil, že čl. 27 odst 2 BÚ (čl. 34 odst. 2 NB I), 

stejně jako čl. IV první pododstavec Protokolu k BÚ mají být interpretovány tak, že v případě 

existence použitelné mezinárodní úmluvy mezi odesílajícím a dožádaným státem, musí být řádnost 

doručení návrhu na zahájení řízení žalovanému, v jehož nepřítomnosti bylo vydáno rozhodnutí, 

posouzena podle ustanovení této úmluvy. Výjimkou je možnost použít jako způsob doručení přímé 

zaslání mezi veřejnými činiteli v souladu s čl. IV druhým pododstavcem Protokolu, pokud 

dožádaný stát nevznese oficiální námitku. 

 Co se týče posouzení výše popsaného případu podle nové úpravy, která nepožaduje řádné 

doručení (jehož součástí byl také překlad návrhu na zahájení řízení), chybějící překlad písemnosti 

zahajující řízení lze použít jako námitku proti uznání tehdy, kdy žalovaný není schopen rozumět 

jejímu obsahu. Z toho nelze vycházet kupř., pokud spolu strany dříve v řeči, kterou je písemnost 

psána, komunikovali. Podle Rauschnera by však bylo příliš, upírat chybějícímu překladu 

písemnosti jakýkoliv vliv na uznání rozhodnutí a tím prakticky ukládat žalovanému povinnost 

překladu. Naopak Geimer vychází z toho, že je-li žalovanému návrh na zahájení řízení doručen 

bez náležitého překladu122 pak je na žalovaném, aby podnikl náležité kroky u soudu původu a 

zasadil se o dodatečné dodání překladu. Pokud tuto povinnost nesplní, vnímá to soud uznání k tíži 

žalovaného v rámci použití čl. 34 odst. 2 NB I.123 

Výjimkou z naplnění toho důvodu neuznání rozhodnutí je okolnost, že žalovaný nenapadl 

rozhodnutí žádným opravným prostředkem ve státě původu, ačkoli k tomu měl možnost. Tato 

podmínka je další změnou oproti původnímu znění BÚ a vychází z toho, že co může být 

napraveno ve státě původu, v něm má být napraveno, příslušnému soudu má být poskytnuta 

možnost odstranit vlastní chyby. Jen v nejnutnějším případě, kdy náprava ve státě původu není 

možná, smí zasáhnout stát výkonu rozhodnutí.124  

                                                           
121

 Rozhodnutí SD EU ve věci Scania Finance France SA v. Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co č. C-
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Opravným prostředkem se rozumí všechny prostředky, které právo státu původu umožňuje 

uplatnit proti rozhodnutí, tedy řádné i mimořádné. Opravný prostředek však musí být zásadně 

určen k nápravě nedostatků doručení. To, že žalovaný podal ve státě původu opravný prostředek 

z jiných důvodů, není významné.125 

Co se týče možnosti žalovaného podat opravný prostředek, žalovaný samozřejmě musí mít 

jak právní tak faktickou možnost podat opravný prostředek. Právní možnost očividně nemá, když 

procesní právo státu původu neposkytuje žádný opravný prostředek. Stejně tak v případě, že 

poskytnutý opravný prostředek nemá naději na úspěch, a to proto, že uplynula lhůta k jeho podání 

ještě dříve, než se žalovaný skutečně o rozhodnutí dozvěděl.126 

V rozhodnutí SD EU ve věci ASML v. SEMIS127 byla možnost žalovaného podat opravný 

prostředek podle čl. 34 odst. 2 NB I interpretována tak, že žalovaný měl možnost využít opravného 

prostředku proti rozhodnutí pro zmeškání vydanému vůči němu pouze tehdy, pokud skutečně znal 

obsah tohoto rozhodnutí na základě doručení provedeného v dostatečném časovém předstihu, který 

mu umožnil přípravu na jednání před soudem státu, v němž proběhlo původní řízení. Podmínky 

pro doručení rozsudku pro zmeškání jsou tedy stejné jako při doručení písemnosti zahajující řízení.  

Možnost žalovaného využít účinného opravného prostředku vyžaduje, aby se mohl 

seznámit s odůvodněním rozhodnutí pro zmeškání za účelem jeho účinného zpochybnění, přičemž 

pouze to, že žalovaný věděl o jeho existenci, není dostačující.  

Toto rozhodnutí vyvolalo kritiku, že SD EU v textu NB I nalezl neexistující požadavek 

„doručení“ rozsudku pro zmeškání vydaného státem původu žalovanému, aby mohla být použita 

výjimka z odepření uznání podle čl. 34 odst. 2 (a to přesto, že čl. 42 odst. 2 zjevně vychází z toho, 

že zákonodárce považuje za možné, aby bylo rozhodnutí žalovanému doručeno až spolu 
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s usnesením o prohlášení vykonatelnosti státu výkonu). Judikatura SD EU dle této kritiky 

zvýhodňuje nedbalého žalovanému k tíži legitimních zájmů žalobce. Své rozhodnutí opírá o 

základní procesní práva žalovaného, avšak zanechává bez povšimnutí korespondující základní 

procesní práva žalobce (zejm. nárok na zajištění spravedlnosti). Dále je zdůrazněno, že nedostatky 

v doručení by měly být řešeny před soudem státu původu, kde ještě mohou být napraveny, nikoli 

až před soudem státu uznání, kde existují jen dvě alternativy: uznání či neuznání rozhodnutí. Na 

základě těchto úvah by měla být žalovanému uložena procesní povinnost, zapojit se do 

probíhajícího procesu ve státě původu, když se během něj dozví, že je proti němu vedeno řízení, 

ve kterém by dokonce již mohlo být vydáno rozhodnutí. V úvahu přicházejí nejen řádné opravné 

prostředky podle práva státu původu, ale také mimořádné opravné prostředky podle čl. 19 odst. 4-

5 nařízení o doručování písemností, popř. podle čl. 16 Haagské úmluvy o doručování. V těchto 

případech má žalovaný příležitost, zajistit si právo na slyšení před soudem. Pokud tak neučiní, 

nemůže se v řízení o uznání dovolávat na to, že mu jeho právo na slyšení bylo odepřeno.128  

3.2.7.3. Neslučitelná rozhodnutí 

 Čl. 34 odst. 3 a 4 řeší situaci, kdy jsou soudci státu uznání předloženy dvě protichůdná 

rozhodnutí. Koexistence obou by způsobila těžké zásahy do zákonnosti v právním řádu státu 

uznání, čemuž se čl. 34 odst. 3 a 4 NB I snaží předejít.129 

 V první řadě je nutno podotknout, že důvody odepření uznání podle čl. 34 odst. 3 a 4 jsou 

mandatorní, to znamená, že pokud je prokázána neslučitelnost, soudce nemá na výběr a musí 

uznání rozhodnutí odmítnout.  

Pojem „neslučitelnost“ je nutné vykládat autonomně a úzce. Rozhodnutí jsou vzájemně 

neslučitelná, když působí právní následky, které se vzájemně vylučují.130 Jaké právní následky 

rozhodnutí má, se však neurčí autonomně, ale pouze podle národního práva.131 

 Podle čl. 34 odst. 3 se rozhodnutí neuzná, pokud je neslučitelné s rozhodnutím, které bylo 

vydáno v řízení mezi týmiž stranami v členském státě, v němž se o uznání žádá. Je zde tedy 

stanovena bezpodmínečná přednost tuzemských rozhodnutí před rozhodnutími jiných členských 
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států, a to bez ohledu na to, které rozhodnutí je dřívější. Tento přístup je kontroverzní a vede také 

k tomu, že účinky, již vyvolané dřívějším cizím rozhodnutím, jsou opět zrušeny. Pokud totiž 

nezáleží na časové posloupnosti rozhodnutí, užívá rozhodnutí státu uznání přednost i tehdy, kdy je 

časově vydáno až po cizím rozhodnutí.132 Vydání rozhodnutí ve státu uznání musí pouze časově 

předcházet okamžiku uznání cizího rozhodnutí.133  Toto SD EU potvrdil v rozhodnutí ve věci 

Hoffman v. Krieg, ve kterém rozhodl, že rozhodnutí o rozvodu státu uznání je neslučitelné 

se soudním příkazem o vyživovací povinnosti, vydaným v jiném členském státě EU, přestože 

rozhodnutí soudu uznání bylo vydáno později.134 

 Jedinou podmínkou použití čl. 34 odst. 3 (kromě podmínek vyplývajících z definice 

neslučitelných rozhodnutí) je, že rozhodnutí musí být vydána mezi stejnými stranami. Totožný 

předmět sporu není podmínkou použití tohoto důvodu odepření uznání rozhodnutí, jak bylo 

ostatně potvrzeno v rozhodnutí Hoffman v. Krieg. Stejně tak není rozhodné, že kolidující 

rozhodnutí státu uznání nespadá do aplikačního rámce NB I.135   

 Otázka, zda je protichůdné rozhodnutí překážkou uznání pouze tehdy, je-li pravomocné, 

byla již při přijímání BÚ vědomě ponechána na právních řádech členských států.136 

 Ve věci Italian Leather v. WECO Polstermöbel137 SD EU rozhodl, že cizí rozhodnutí o 

předběžném opatření, které nařizuje jedné straně zdržet se určité činnosti, je neslučitelné 

s rozhodnutím o předběžném opatření, kterým byl takový návrh ve sporu mezi stejnými stranami 

ve státě uznání zamítnut. Je nepodstatné, že návrh nebyl věcně projednán a byl zamítnut 

z formálních důvodů, protože neslučitelnost se týká toho, zda se účinky rozhodnutí vzájemně 
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za vykonatelné. 
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vylučují, nikoli požadavků na přípustnost a na řízení, určujících, jestli rozhodnutí může být 

vydáno, a lišících se v jednotlivých členských státech. 

 Čl. 34 odst. 4 NB I se týká neslučitelnosti cizího rozhodnutí s dřívějším uznatelným 

rozhodnutím z jiného členského státu nebo z třetího státu. Podmínky pro aplikaci tohoto 

ustanovení jsou odlišné než u čl. 34 odst. 3 NB I. Na rozdíl od něj se uplatní princip priority, to 

znamená, že rozhodnutí, které bylo vydáno v jiném členském státě (popř. třetím státě) mezi 

stejnými stranami a ohledně stejného nároku, brání uznání cizího rozhodnutí pouze v případě, že 

bylo vydáno časově dříve než rozhodnutí, o jehož uznání se jedná.138 

3.2.7.4. Porušení pravidel o mezinárodní pravomoci 

 Čl. 35 je výrazem principu vzájemné důvěry, který je základem NB I. Soud státu uznání 

vychází z toho, že jednotné stanovení pravomoci v čl. 2 a násl. NB I je respektováno soudem státu 

původu, a proto zásadně nesmí pravomoc státu původu přezkoumávat, a to ani z důvodu veřejného 

pořádku (čl. 35 odst. 3 NB I), pokud je věcná a časová oblast působnosti NB I otevřená. Není také 

rozhodné, o jaký předpis stát původu svoji pravomoc opřel.139 

 Výjimky NB I připouští pouze ohledně taxativně vyčtených pravomocí (čl. 35 odst. 1). 

Avšak také přitom nepřísluší soudu státu uznání žádné neomezené kompetence k přezkumu, 

protože je vázán jen skutkovými zjištěními, na základě kterých soud státu původu založil svou 

příslušnost (čl. 35 odst. 2). Tímto ustanovením má být zabráněno, aby žalovaný protahoval řízení 

o uznání novými skutkovými tvrzeními.140 

Taxativně stanovené výjimky, u kterých lze přezkoumávat pravomoc soudů státu původu, 

lze rozdělit do tří oblastí: 

1) věci pojištění (oddíl 3 NB I) a věci spotřebitelských smluv (oddíl 4 NB I) 

2) věci, v nichž je dána výlučná pravomoc (oddíl 6 NB I) 

3) případy, kdy mezinárodní pravomoc byla stanovena podle dohod uzavřených mezi 

členskými státy před vstupem NB I v platnost (čl. 72 NB I). 

Vynětí norem, které upravují pravomoc ve věcech pojištění a spotřebitelských smluv, ze 

zákazu přezkumu pravomoci, reflektuje okolnost, že tyto slouží k ochraně typicky slabší smluvní 

strany a ve členských státech jsou buď kogentní povahy, nebo patří k veřejnému pořádku. Z toho 
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by však vyplývalo, že by výjimka zahrnovala pouze případy, ve kterých by rozhodnutí o 

pravomoci spotřebitele/pojištěnce znevýhodnilo. Takové rozhodnutí SD EU však zatím 

neexistuje.141 

Za povšimnutí stojí, že pravomoc soudu ve věcech pracovněprávních, ač se podobá 

pravomoci ve věcech spotřebitelských a pojišťovacích, je z přezkumu vyloučena. Důvodem je, že 

v tomto typu sporů je obvykle tím, kdo žádá o uznání, zaměstnanec. Neuznání rozhodnutí by 

v tomto případě vedlo k znevýhodnění slabší strany.142 Tento argument je však dosti 

nepřesvědčivý, kupř. vzhledem k možnosti podání žaloby na náhradu škody proti zaměstnanci.143 

Co se výlučné pravomoci podle čl. 22 NB I týče, jde o věci (např. zápisy do veřejných 

rejstříků), které státy chtějí rozhodovat samy. Rozhodnutí jiného státu pak nemůže vyvolat na 

území státu, jehož se rozhodnutí týká, žádné účinky.144 Do této oblasti však nepatří výlučná 

pravomoc založená ujednáním o příslušnosti podle čl. 23 NB I. Případné nerespektování tohoto 

ustanovení není pro uznání rozhodnutí významné.145 

Soud státu uznání zkoumá, zda uznání neodporuje výlučná mezinárodní pravomoc jiného 

členského státu nebo státu uznání, z úřední povinnosti. Čl. 22 NB I však zakládá výlučnou 

mezinárodní pravomoc pouze pro členské státy, nikoli pro státy třetí. Proto nemůže být uznání 

rozhodnutí soudu státu původu odepřeno proto, že podle názoru soudu státu uznání má výlučnou 

mezinárodní pravomoc třetí stát.146 

Podle čl. 72 NB I zůstávají NB I nedotčeny bilaterální dohody ve smyslu č. 59 BÚ, ve 

kterých se členský stát smluvně zavázal vůči třetímu státu, že rozhodnutí, která směřují vůči 

osobám s domicilem v třetích státech, neuzná, pokud by toto rozhodnutí mohlo být vydáno jen na 

základě pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 BÚ. K zajištění takové veřejnoprávní povinnosti 

členských států povoluje čl. 35 odst. 1 NB I výjimečně přezkum mezinárodní pravomoci a při 

porušení odpovídajícího ustanovení také neuznání.147 
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3.3. Prohlášení vykonatelnosti 

3.3.1. Obecně k prohlášení vykonatelnosti 

Oddíl 2, čl. 38-52 NB I upravuje prohlášení vykonatelnosti (exequatur). Vykonatelnost je 

jedinou vlastností rozhodnutí, která se automaticky nerozšiřuje do ostatních členských státu EU 

(automatické uznání viz bod 3.2.3). Také v případě zvláštního rozhodnutí o uznání ve smyslu čl. 

33 odst. 2 NB I se jedná pouze o deklaratorní rozhodnutí, které potvrzuje, že rozhodnutí bylo 

v daném státě uznáno ex tunc. K tomu, aby se rozhodnutí stalo vykonatelným, musí být v určitém 

členském státě s účinky ex nunc prohlášeno za vykonatelné.148 

 Prohlášení vykonatelnosti je nutno odlišit od vlastního výkonu rozhodnutí. Toto prohlášení 

státu výkonu je v tomto státě exekučním titulem. Vlastní výkon rozhodnutí se uskuteční na základě 

tohoto titulu a řídí se podle národního práva výkonu rozhodnutí státu výkonu. Tento, v řízení o 

prohlášení vykonatelnosti, získaný titul, je teritoriálně omezený na stát výkonu a nemá účinky 

v jiných členských státech.  

 Cílem NB I je redukovat podmínky pro vykonatelnost na minimum. Procedura k dosažení 

vykonatelnosti rozhodnutí je relativně jednoduchá, je však výrazně respektována ochrana strany, 

proti níž výkon směřuje. V tomto řízení tak dochází ke kompromisu mezi zájmem oprávněného na 

rychlém průběhu řízení a mechanismy zajišťujícími ochranu dlužníka.  

3.3.2. Řízení o prohlášení vykonatelnosti v prvním stupni  

3.3.2.1. Zahájení řízení o prohlášení vykonatelnosti 

 Řízení o exequatur se zahajuje na návrh kterékoli zúčastněné strany149 (čl. 38 odst. 1 NB 

I). Tento návrh se podává u soudu, který je uveden v seznamu v příloze II (čl. 39 odst. 1 NB I), 

jeho místní příslušnost se určuje buď podle bydliště strany, vůči níž je výkon navrhován  150, nebo 
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podle místa výkonu (čl. 39 odst. 2 NB I). Toto pravidlo k určení místní příslušnosti má vzhledem 

ke své specialitě přednost před obecným pravidlem v čl. 22 odst. 5 NB I.151 

 Postup při podání návrhu se řídí právem členského státu, v němž se návrh na výkon 

podává (čl. 40 odst. 1 NB I). Jedná se o oblast technických procesních detailů, která zahrnuje kupř. 

náležitosti, které musí návrh obsahovat, počet kopií, které musí být soudu dodány, orgán, ke 

kterému má být návrh podán, jazyk, ve kterém musí být návrh vyhotoven a další.152 Vůči tomuto 

pravidlu aplikace procesního práva národního státu stanoví NB I v čl. 40 odst. 2 a 3 dvě výjimky. 

První z nich po navrhovateli požaduje, aby buď uvedl adresu pro doručování v obvodu soudu, u 

kterého podává návrh (tzv. zvolený domicil), anebo, v případě, kdy právo státu výkonu uvedení 

této adresy nepožaduje, ustanovil zástupce pro doručování (čl. 40 odst. 2). Tímto má být v zájmu 

rychlého provedení řízení o prohlášení vykonatelnosti zamezeno doručování do zahraničí.153  

V rozhodnutí ve věci Carron v. SRN154 se SD EU k otázce, podle kterého práva se řídí lhůta a 

způsob určení adresy a případné následky jejího neurčení, vyjádřil tak, že vzhledem k tomu, že čl. 

40 odst. 2 NBI tyto otázky neupravuje, řídí se právem státu výkonu. Při stanovení lhůty pro určení 

adresy je třeba vycházet z cílů Úmluvy a určit adresu včas, aby nedocházelo ke zbytečným 

průtahům a byla chráněna práva dlužníka, tudíž adresa musí být určena nejpozději v době doručení 

rozhodnutí o vykonatelnosti.  

Druhá výjimka zajišťuje dodání určitých dokumentů navrhovatelem(čl. 40 odst. 3). 

Navrhovatel musí vedle návrhu na prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí předložit jedno 

vyhotovení rozhodnutí, které splňuje podmínky nezbytné pro uznání jeho pravosti (čl. 53 odst. 1 

NBI) a osvědčení o rozhodnutí či soudním smíru (dle čl. 58 NBI) soudu či příslušného orgánu 

státu původu, udělené na formulář dle přílohy V k NBI. Pokud toto osvědčení předloženo není, 

může soud či příslušný orgán určit lhůtu pro jeho předložení, přijmout rovnocennou písemnost 

nebo prominout jeho předložení (čl. 55 odst. 1 NBI). Dalším dokumentem, který musí navrhovatel 

předložit je, jak vyplývá z čl. 56 NBI, procesní plná moc (v případě návrhu v zastoupení). Žádný 

z těchto dokumentů nevyžadují ověření ani podobné formality (čl. 56 NBI). Překlad těchto 
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písemností (osobou k tomu oprávněnou v některém členském státě) je třeba předložit na požádání 

soudu nebo příslušného orgánu (čl. 55 NBI).  

Podmínkou pro to, aby rozhodnutí bylo prohlášeno za vykonatelné, je, aby bylo 

vykonatelné ve státě původu. Vykonatelnost se posuzuje podle procesních předpisů členského 

státu původu rozhodnutí (to platí např. pro lhůty k plnění, před jejichž uplynutím ještě rozhodnutí 

není vykonatelné)155. K interpretaci pojmu „vykonatelnost“ se vyjádřil SD EU ve svém rozhodnutí 

ve věci Coursier v. Fortis Bank156 tak, že se týká pouze vykonatelnosti formální. Předpoklady, za 

kterých je rozhodnutí vykonatelné ve státě původu, nejsou rozhodné. Soud státu výkonu má 

v souladu se svým národním právem, včetně pravidel mezinárodního práva soukromého, v řízení o 

odvolání proti prohlášení vykonatelnosti podle čl. 43 NB I posoudit, jaké právní účinky má 

rozhodnutí soudu státu původu ve vztahu k likvidaci.  

Čl. 38 NB I zahrnuje také předběžně vykonatelná rozhodnutí v případě, že jsou 

v okamžiku prohlášení vykonatelnosti stále vykonatelná ve státě původu. Formální právní moc 

nebo konečnost ve smyslu nenapadnutelnosti není NB I vyžadována.157  

Podmínkou vykonatelnosti je také vykonatelný obsah rozhodnutí (tímto jsou vyloučeny 

rozhodnutí o určení či změnu právního stavu) a určitost (nebo alespoň určitelnost) obsahu 

rozhodnutí, které má být prohlášeno vykonatelným (problém může nastat kupř. u cizího 

rozhodnutí, které přiznává zákonné úroky bez bližšího vyčíslení a označení úrokové sazby).158  
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3.3.2.2. Průběh řízení o prohlášení vykonatelnosti v prvním stupni 

 V této fázi řízení soud státu výkonu pouze formálně přezkoumá, zda jsou splněny procesní 

podmínky řízení o prohlášení vykonatelnosti, které jsou odvoditelné z čl. 38-40 NB I, náležitosti 

dle čl. 53 NB I, zda jde o rozhodnutí ve smyslu čl. 32 NB I a zda toto rozhodnutí spadá do věcné a 

časové působnosti NB I. Mimoto se v tomto okamžiku řeší mezinárodněprávní otázky, kupř. 

diplomatická imunita. Formální povaha přezkumu je dána snahou o urychlení řízení o 

exequatur.159 

 Nejvýraznější změnou oproti BÚ je v této fázi řízení zákaz přezkumu materiálních důvodu 

odepření uznání soudem státu výkonu rozhodnutí (čl. 34 a 35 NB I). Tento zákaz se uplatní i 

v případě, že by byly zjevné ze samotného rozhodnutí. Jejich přezkum je vyhrazen eventuálnímu 

řízení o opravném prostředku. Na druhou stranu i samotné primární unijní právo je v hierarchii 

pramenů práva podřazeno ústavám členských států, což samozřejmě platí i o sekundárním unijním 

právu. To znamená, že v situaci, kdy by prohlášení vykonatelnosti znamenalo rozpor s ústavním 

právem státu výkonu, by soud státu výkonu měl možnost rozhodnutí materiálně přezkoumat.160 

 Řízení je v prvním stupni přísně jednostranné, dlužník v něm není vyslechnut a nekoná se 

žádné ústní řízení. Právo dlužníka na zákonné slyšení je zajištěno právě výše zmíněnou možností 

podat opravný prostředek podle čl. 43 NB I a tím se domoci kontradiktorního jednání.161 

 NB I oproti BÚ klade větší důraz na požadavek rychlosti prohlášení cizího rozhodnutí 

vykonatelným. Lhůta pro vydání rozhodnutí však stanovena není. Požadavek rychlosti má sloužit 

především k vytvoření momentu překvapení, který zabrání žalovanému manipulovat s majetkem 

nebo předmětem sporu.162  

 Čl. 42 NB I stanoví, zda a komu má být rozhodnutí ohledně návrhu na prohlášení 

vykonatelnosti oznámeno. Rozhodnutí o návrhu se bez odkladu sdělí navrhovateli, ať se jím 

návrhu vyhovuje či nikoli. Dlužník je čl. 42 odst. 2 NB I chráněn úžeji, a to jen v případě hrozby 
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výkonu rozhodnutí. Doručí se mu tedy pouze prohlášení vykonatelnosti (spolu s rozhodnutím státu 

původu, pokud mu dosud nebylo doručeno), nikoli zamítnutí návrhu. Doručení je v tomto případě 

nezbytné z důvodu, aby mohla začít běžet lhůta pro podání opravného prostředku podle čl. 43 odst. 

5 NB I.163 „Sdělení“ navrhovateli podle čl. 42 odst. 1 NB I, jakož i „doručení“ dlužníkovi podle čl. 

42 odst. 2 NB I se uskuteční postupem stanoveným právem státu výkonu.     

3.3.2.3. Registrace za účelem výkonu ve Spojeném království 

 Čl. 38 odst. 2 zohledňuje dvě zvláštnosti v právním systému Spojeného království. První 

z nich je, že prohlášení vykonatelnosti lze získat pouze pro jednotlivé oblasti (Anglie a Wales, 

Skotsko nebo Severní Irsko), nikoli pro celé Spojené království. Druhou zvláštností je, že 

prohlášení vykonatelnosti se uskutečňuje registrací v příslušné oblasti Spojeného království.164 

3.3.3. Opravný prostředek proti prohlášení vykonatelnosti a proti rozhodnutí o opravném 

prostředku 

 Každá ze stran je oprávněna podat proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti 

opravný prostředek. Zainteresované třetí strany tedy toto oprávnění nemají, jak se vyjádřil SD EU 

ve svém rozhodnutí ve věci Deutsche Genossenschaftsbank v. Brasserie du pêcheur165, ani 

v případě, že by národní právo státu výkonu toto oprávnění třetí straně poskytovalo. NB I nabízí 

autonomní a uzavřený systém právní ochrany proti rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti, ve 

kterém není prostor pro rozdílné vnitrostátní úpravy. Tímto však není vyloučena možnost třetí 

strany, do jejichž práv výkon rozhodnutí neoprávněně zasahuje, využít opravné prostředky podle 

národního práva ve fázi samotného výkonu rozhodnutí. Tento postoj byl vyjádřen také 

v rozhodnutí Sonntag v. Waidman166, ve kterém SD EU rozhodl, že třetí osoby nemohou podat 

opravný prostředek ani proti rozhodnutí o odvolání proti prohlášení vykonatelnosti (podle čl. 44), 

a to opět ani v případě, že tuto možnost zainteresované třetí osoby mají podle národního práva 

státu výkonu. SD se k výkladu „strany“ podle čl. 43 odst. 1 BÚ vyjádřil obdobně také v rozhodnutí 

Draka NK Cables a to tak, že věřitel dlužníka nemůže podat opravný prostředek proti rozhodnutí o 
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návrhu na prohlášení vykonatelnosti, jestliže ve sporu, v němž jiný věřitel podal návrh na 

prohlášení vykonatelnosti proti tomuto dlužníkovi, formálně nevystupoval jako strana řízení.167 

 Funkční a věcná příslušnost k projednání opravného prostředku vyplývá ze seznamu 

uvedeného v příloze III (čl. 43 odst. 2). Projednává se v souladu s předpisy upravujícími sporná 

řízení (čl. 43 odst. 3). 

 Lhůty pro podání opravného prostředku jsou stanoveny ve čl. 43 odst. 5. Obecná lhůta je 

jeden měsíc od doručení prohlášení vykonatelnosti. Zvláštní lhůta se uplatní v případě, kdy 

opravný prostředek podá strana, vůči níž je výkon navrhován, s bydlištěm v jiném členském státě, 

než ve kterém bylo vydáno prohlášení vykonatelnosti. Tato lhůta činí dva měsíce a začíná běžet od 

okamžiku, kdy bylo dlužníkovi doručeno osobně nebo do místa jeho bydliště. Není dovoleno 

prodloužení lhůty z důvodu vzdálenosti, vyloučeno však není prodloužení lhůty z jiných důvodů. 

Prodloužení lhůty z jiných důvodu popř. prominutí lhůty se řídí národním právem státu výkonu.168 

Lhůta pro podání opravného prostředku počíná běžet v okamžiku doručení prohlášení 

vykonatelnosti dlužníkovi. Pro doručení prohlášení vykonatelnosti dlužníkovi jsou stanoveny 

přísnější formální podmínky než pro jeho doručení navrhovateli.  Je požadováno doručení řádné, s 

ohledem na procesní pravidla smluvního státu, v němž je výkon navrhován. V případě 

neuskutečněného nebo vadného doručení rozhodnutí, kterým se povoluje výkon rozhodnutí, 

nestačí k tomu, aby začala běžet lhůta dle čl. 41 dst. 5, pouze to, že se dlužník o tomto rozhodnutí 

dozví. V opačném případě by požadavek na doručení ztratil své opodstatnění a současně by bylo 

ztíženo přesné počítání lhůty pro podání opravného prostředku a tím také jednotná aplikace NB 

I.169 
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 Lhůta pro opravný prostředek navrhovatele proti zamítnutí návrhu na vykonatelnost není 

stanovena.  

 Oproti řízení v prvním stupni je řízení o odvolání zásadně dvoustranné a kontradiktorní. 

Dlužníkovi je dána příležitost k vyjádření i v případě, že byl návrh v prvním stupni zamítnut. 

Podle rozhodnutí SD EU ve věci Firma P. v. Firma K.170 je třeba, aby soud slyšel dlužníka i 

v případě, že byl návrh odmítnut pouze z formálních důvodů (v tomto případě se jednalo o 

nedodání písemností v příslušné lhůtě). Vzhledem k řízení ex parte v prvním stupni, které svědčí 

především zájmům věřitele (zejm. momentu překvapení), vyvažuje NB I postavení obou stran tím, 

že v druhé instanci je v rámci principu rovnosti stran dána přednost zájmům dlužníka.171 S 

momentem překvapení koliduje kontradiktorní charakter řízení o opravném prostředku, když je 

tento podán věřitelem (zejména v případě, kdy je prohlášení vykonatelnosti odmítnuto z důvodu 

nepředložených písemností a zároveň je žádáno o prohlášení vykonatelnosti v jiném státě, než ve 

kterém má dlužník trvalé bydliště). V tomto okamžiku dlužník s vysokou pravděpodobností určí, 

který jeho majetek má být předmětem výkonu rozhodnutí, přičemž před rozhodnutím odvolacího 

soudu může s majetkem nakládat.172 

 Ochrana dlužníkových práv je podle čl. 43 odst. 4 zajišťována také tím, že v případě jeho 

nedostavení k řízení o odvolacím prostředku, soud řízení přeruší na dobu, než bude zjištěno, že mu 

návrh a další nezbytné písemnosti byly doručeny včas tak, aby se mohl účinně bránit. Totéž se 

uplatní v případě, že strana, vůči níž je výkon navrhován, nemá bydliště v žádném členském 

státě.173 

 Rozhodnutí o opravném prostředku proti prohlášení vykonatelnosti lze napadnout pouze 

opravným prostředkem uvedeným v příloze IV (čl. 44 NB I). Lhůta pro tento opravný prostředek 

není nařízením stanovena, určí se dle národních předpisů. Tento opravný prostředek je omezen 
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zejména na přezkum právních otázek. Cílem je zájem na rychlém průběhu řízení o exequatur. 

Dlužníkovi má být tímto zabráněno protahovat řízení podáváním dalších opravných prostředků.174 

 Co se týče rozsahu přezkumu v řízení o prohlášení vykonatelnosti v druhém (čl. 43 NB I) a 

třetím (čl. 44 NB I) stupni, může soud rozhodující o opravném prostředku přezkoumávat námitky 

dlužníka ohledně podmínek prohlášení vykonatelnosti, které měl přezkoumat již soud prvního 

stupně (viz bod 3.3.2.) a také námitky, které se týkají důvodů odepření uznání podle čl. 34 a 35 

NB I. Přesto, že stejně jako v řízení o uznání (čl. 36 NB I) platí i v řízení o exequatur zákaz 

věcného přezkumu rozhodnutí (čl. 45 odst. 2 NB I), musí dlužník již v tomto řízení uplatnit 

materiální námitky, které nemohly být zohledněny v cizím rozhodnutí (kupř. mezitímní splnění, 

započtení či promlčení). V případě, že tak neučiní, nebude tyto námitky moci uplatnit ve stádiu 

samotného výkonu rozhodnutí prostřednictvím opravných prostředků, které poskytuje národní 

právo. Tento závěr je podpořen rozhodnutím SD EU ve věci Hoffmann v. Krieg, ve kterém SD EU 

uvedl, že se strana, která se neodvolala proti prohlášení vykonatelnosti, nemůže v řízení o výkonu 

samém odvolat na platný důvod, který mohla uplatnit v odvolání proti prohlášení 

vykonatelnosti.175 

 K ochraně dlužníka proti újmě, kterou by mohl způsobit výkon rozhodnutí, které ještě 

může být změněno řádným opravným prostředkem176 ve státě původu, slouží čl. 46 NB I. Ochrana 

může být dlužníkovi poskytována buď ve formě přerušení řízení o opravném prostředku podle čl. 

43 a 44 NB I (v případě, že ve státě původu ještě neuplynula lhůta k podání řádného opravného 

prostředku, může soud státu výkonu lhůtu pro opravný prostředek stanovit) nebo podmíněním 

výkonu rozhodnutí složením jistoty.177 Rozhodnutí soudu o přerušení řízení o opravném 

prostředku, popř. rozhodnutí tohoto soudu o složení jistoty není „rozhodnutím o opravném 

prostředku“ podle čl. 45 NB I a nelze proto napadnout opravným prostředkem podle čl. 44 NB 

I.178  
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3.3.4. Částečné prohlášení vykonatelnosti 

Čl. 48 NB I upravuje případ, kdy má být prohlášení vykonatelnosti uděleno pouze části 

cizího rozhodnutí. V tomto ustanovení jsou rozlišeny dvě situace. První z nich je případ 

rozhodnutí, které zahrnuje více oddělných a nezávislých nároků, příčemž však všechny nesplňují 

podmínky pro prohlášení vykonatelnosti. Soud pak zamítne z úřední povinnosti návrh v rozsahu 

nároku, pro který nelze vydat prohlášení vykonatelnosti. V druhém případě pak sám navrhovatel 

žádá pouze částečné prohlášení vykonatelnosti cizího rozhodnutí.179 

 K částečnému prohlášení vykonatelnosti se vztahuje rozhodnutí SD EU ve věci Van den 

Boogard v. Laumen,180 ve kterém SD EU rozhodl, že rozhodnutí o rozvodu, které zahrnuje plnění 

vztahující se k vyživovací povinnosti manžela (které spadá do působnosti NB I) a současně 

rozdělení majetku mezi manželi (které nelze dle NB I vykonat), může být vykonáno částečně, 

pokud z něj jasně vyplývají cíle, kterým tyto dvě části rozhodnutí slouží.  

3.3.5. Výkon rozhodnutí 

Zatímco první dvě fáze procesu uznání a výkonu cizích rozhodnutí (tj. uznání rozhodnutí a 

prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí) upravuje nařízení Brusel I., samotný výkon rozhodnutí 

jakož i opravné prostředky se řídí právem státu výkonu181. Použití procesních předpisů státu 

výkonu však nesmí být v rozporu s nařízením Brusel I., co se týče přípustnosti výkonu 

rozhodnutí.182 Předpokladem pro výkon rozhodnutí pak je prohlášení vykonatelnosti, návrh na 

výkon rozhodnutí však lze podat také současně s návrhem na prohlášení vykonatelnosti. 

4. Evropský exekuční titul pro nesporné nároky  

4.1. Obecně 

 V druhé polovině devadesátých let zařadila Rada EU k prioritám spolupráce v oblasti 

justice a vnitřních záležitostí diskuze ohledně zavedení evropského exekučního titulu (dále jen 

„EET“). Na zasedání Evropské rady v Tampere v říjnu 1999 vyzvala Evropská rada Komisi, aby 

předložila návrh týkající se zjednodušeného uznání a výkonu soudních rozhodnutí v rámci EU. 

                                                           
179

 PALSSON, L. / MAGNUS, U.; MANKOWSKI, P.; CALVO CARAVACA, A. et al. Brussels I. Regulation. München: Sellier. 

European Law Publishers, 2007. Str. 681 
180

 Rozhodnutí SD EU ve věci Van den Boogard v. Laumen, č. C-220/95 ze dne 27.2.1997. 
181

 Viz bod 18 rozhodnutí SD EU ve věci Deutsche Genossenschaftsbank, č. 148/84 ze dne 2. července 1985 a bod 16 rozhodnutí ve 

věci Capelloni a Aquilini, č. 119/84 ze dne 3. března 1985. 
182

 BOHŮNOVÁ, P.; KAPITÁN, Z. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti evropského justičního prostoru ve věcech 

civilních. Část XIV. Právní fórum. 2009, č.6. Str. 29. 



44 

 

Prvním krokem v tomto procesu mělo být odstranění uznávacích procedur a důvodu pro odepření 

uznání pro vybraný druh rozhodnutí. Tento program Rady a Komise přijala Rada 30.11.2000. Jeho 

první fází pak je zavedení EET, který se uplatní pouze na nesporné nároky. Cílem programu je 

úplné zrušení exequaturního řízení v občanských a obchodních věcech v Evropské Unii.183 

Evropský exekuční titul pak byl zaveden nařízením č. 805/2004 ze dne 21.4.2004. Tento titul je 

vykonatelný ve všech členských zemích s výj. Dánska. 

Věřitelé se ode dne vstupu NEET v účinnost mohou rozhodnout, zda si nechají titul 

potvrdit ve státě vydání jako evropský exekuční titul pro nesporné pohledávky, který je ve 

všech ostatních členských zemích vykonatelný bez řízení o exequatur ve státě výkonu, nebo zda 

budou postupovat podle NB I, přičemž v tomto případě bude vykonatelnost prohlášena pouze pro 

území členského státu výkonu rozhodnutí. Pokud se věřitel rozhodne pro první možnost, může se 

s EET obrátit přímo na vykonávací orgány státu výkonu a tyto jsou pak povinny postupovat 

v souladu s jejich předpisy týkajícími se výkonu rozhodnutí, přičemž nemohou věřitele 

diskriminovat z důvodu, že se z pohledu státu výkonu jedná o „cizí“ exekuční titul.184 

4.2. Pojmy „rozhodnutí“ a „soud“   

 Definice „rozhodnutí“ se nachází v čl. 4 odst. 1 NEET, který vychází z úpravy v čl. 32 NB 

I.  Jako EET tak  může být potvrzeno každé rozhodnutí, které může být prohlášeno za vykonatelné 

podle NBI, pokud se týká nesporného nároku.185 V režimu NEET lze za EET potvrdit také soudní 

smíry (čl. 24 NEET) a úřední listiny (čl. 25 NEET). 

 Pojem „nesporného nároku“ je definován v čl. 4 odst. 2 a čl. 3 NEET. Jedná se o peněžitý 

nárok na konkrétní částku, která je splatná nebo jejíž datum splatnosti je uvedeno v rozhodnutí, 

soudním smíru nebo úřední listině (čl. 4 odst. 2 NEET), přičemž nastala jedna z následujících 

situací (čl. 3 NEET): 

1. dlužník pohledávku výslovně uznal v soudním řízení, ve formě soudního smíru či ve veřejné 

listině, 

2.  dlužník nárok v průběhu soudního řízení nepopřel. Takové zpochybnění nároku by muselo být 

výslovné. Není dostačující dlužníkovo sdělení, že není schopen dostát svým závazkům (nebo 

dostát ihned) z důvodů hospodářských problémů, nebo návrh na narovnání, na plnění ve 
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splátkách apod.186, na druhou stranu nepopření nároku může spočívat v dlužníkově 

nedostavení se k soudnímu jednání či nesplnění výzvy soudu k písemnému vyjádření, zda se 

dlužník zamýšlí obhajovat187, 

3. dlužník se neúčastnil na soudním jednání, přesto že pohledávku dříve v řízení popřel, jestliže 

je takové jednání podle práva státu původu považováno za konkludentní souhlas s nárokem 

nebo se skutkovým stavem, který tvrdí žalobce188, 

4. jedná se o rozhodnutí, které bylo vydáno po podání opravného prostředku proti rozhodnutí 

(popř. soudnímu smíru či veřejné listině), které bylo potvrzeno jako EET.  

NEET se vztahuje také na rozhodnutí, která jsou napadnutelná řádnými opravnými 

prostředky, to znamená, že obdobně jako u rozhodnutí podle NBI není pro potvrzení rozhodnutí 

jako EET podmínkou právní moc rozhodnutí. Avšak v případě, že je rozhodnutí napadeno 

opravným prostředkem dříve, než je potvrzeno jako EET, nemůže již být potvrzeno jako EET, a to 

ani v případě, že byl návrh na potvrzení jako EET podán ještě před podáním opravného 

prostředku. Naopak, jestliže je rozhodnutí osvědčeno jako EET dříve, než je napadeno opravným 

prostředkem, působí osvědčení dále s tím, že může být vykonáno ve všech ostatních členských 

státech s výjimkou dle čl. 23 NEET (na žádost dlužníka může soud státu výkonu v tomto případě 

omezit vykonávací řízení na ochranná opatření, podmínit výkon stanovením jistoty či za 

výjimečných okolností vykonavácí řízení zastavit).189 

Co se týče pojmu „soud“, také ohledně tohoto výkladu lze odkázat na NB I, a to 

s výjimkou, která vychází z neúčasti Dánska na NEET, což znamená, že pod tento pojem nelze 

zahrnout dánské správní úřady, které vydávají rozhodnutí o výživném. 

4.3. Osvědčení EET 

4.3.1. Upuštění od řízení o exequatur 

 Rozhodnutí, které bylo v členském státě původu potvrzeno jako EET, se v ostatních 

členských státech uznává automaticky, totožně jako v režimu NB I. Potvrzení rozhodnutí jako 

EET pak nahrazuje řízení o prohlášení vykonatelnosti podle NB I. Upuštění od řízení o prohlášení 
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vykonatelnosti, současně s upuštěním od přezkumu podmínek uznání rozhodnutí ve státě výkonu 

jsou zajisté nejvýznamnějšími změnami, které NEET přineslo ve srovnání s NB I. 

Dle čl. 5 NEET je rozhodnutí potvzené jako EET uznáno a vykonáno v ostatních 

členských státech bez prohlášení vykonatelnosti (srov. čl. 38 a násl. NB I) a aniž by proti jeho 

uznání mohli být podány námitky (srov. čl. 34, 35 a 61 NB I), s výhradou dle čl. 21 NEET. To 

znamená, že se přezkum důvodů neuznání rozhodnutí přesouvá do státu původu rozhodnutí. Toto 

řešení vede na jedné straně k výraznému zjednodušení, urychlení a ke snížení nákladů na řízení o 

uznání a výkon cizího rozhodnutí, na druhé straně se nabízí otázka, zda NEET dostatečně chrání 

také práva dlužníka.  

K zajištění efektivní kontroly procesních podmínek a za účelem poskytnutí právní jistoty 

byly v NEET stanoveny tzv. minimální normy, které mají dlužníkovi zaručit právo na spravedlivý 

proces. Zachování těchto minimálních normem odpovídá požadavku zachování procesních práv 

povinného, zakotvenému v čl. 34 odst. 2 NB I.190 Dodržení těchto norem je pak podmínkou pro 

potvrzení rozhodnutí jako EET, čímž je chráněn dlužník, v jehož nepřítomnosti bylo rozhodnuto o 

nesporném nároku. 

Dlužník sice nemůže proti potvrzení titulu jako EET podat opravný prostředek tak jako 

v řízení podle NB I, na druhou stranu může (stejně jako věřitel) požádat soud státu původu o 

zrušení tohoto potvrzení nebo jeho opravu v souladu s čl. 10 NEET. Krom toho se dlužník může 

dovolat překážky res iudicatae, oproti NB I se však nejedná o důvod odepření uznání rozhodnutí, 

ale o možnost požádat o zamítnutí výkonu EET u soudu státu výkonu v souladu s čl. 21 NEET. 

Kritika odborné veřejnosti, týkající se upuštění od přezkumu důvodů odepření uznání 

rozhodnutí, se vztahuje zejména k upuštění od přezkumu souladu s veřejným pořádkem státu 

uznání, který má chránit před rozpory se základními zásadami práva státu uznání. Tyto rozpory 

nejčastěji pramení z rozdílů v procesních předpisech členských států, z procesních podvodů 

účastníků, z hrubých nedostatků v práci soudů, jejichž následky se nepodařilo odstranit ani 

s využitím nejrůznější procesní obrany. Avšak s ohledem na skutečnost, že se toto upuštění od 

přezkumu týká pouze omezeného okruhu rozhodnutí, ve kterých se jedná o nesporné nároky, je, 

s ohledem na přínos tohoto kroku, kterým je zjednodušení, urychlení a nižší finanční náročnost 

výkonu rozhodnutí, toto upuštění ospravedlnitelné. Nadto v případě procesního veřejného 

pořádku, který ve své podstatě zaručuje právo dlužníka na spravedlivý proces, je dlužník chráněn 
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také čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod a má možnost obrátit se na Evropský soud pro 

lidská práva.191 

4.3.2. Podmínky pro vydání osvědčení EET 

 Na žádost (z logiky věci věřitele) soud státu původu rozhodnutí potvrdí rozhodnutí jako 

EET, pokud jsou splněny podmínky, stanovené v čl. 6 NEET. První z těchto podmínek je 

vykonatelnost rozhodnutí v členském státě původu.192 Tuto podmínku stanoví také NB I a stejně 

jako u NB I se vykonatelnost posoudí dle procesních předpisů státu původu. 

 Další podmínkou je, aby rozhodnutí bylo v souladu s pravidly soudní příslušnosti 

stanovenými v oddílech 3 a 6 kapitoly II NB I. Jedná se o soudní příslušnost ve věcech pojištění a 

o výlučnou soudní příslušnost. Tato podmínka je opět obsažena také v NB I jako důvod odepření 

uznání rozhodnutí podle čl. 35 NB I. Dodržení ostatních pravidel soudní příslušnosti není 

podmínkou pro potvrzení rozhodnutí za EET.  

 Podmínka stanovená v čl. 6 odst. 1 písm. d) slouží k ochraně dlužníka – spotřebitele. Aby 

rozhodnutí proti takovému dlužníkovi mohlo být potvrzeno jako EET, musí být vydáno ve 

členském státě, ve kterém má dlužník bydliště podle čl. 59 NB I, a to za podmínky, že se jedná o 

nesporný nárok ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nebo c) NEET a rozhodnutí se týká smlouvy, 

kterou spotřebitel uzavřel za účelem, který nelze považovat za jeho obchodní či profesní činnost. 

Tímto ustanovením je zvýšena ochrana spotřebitele proti osvědčení cizího rozhodnutí jako EET. 

Cizí rozhodnutí je ale samozřejmě možné vykonat proti spotřebiteli v režimu NB I.193 

 Poslední podmínkou, kterou NEET v čl. 6 stanoví pro potvrzení EET, je dodržení 

požadavků, stanovených v kapitole III NEET, v řízení ve státě původu (čl. 6 odst. 1 písm. c)). Tato 

podmínka je vyžadována pouze v případě, že jedná o nárok nesporný ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. 

b) nebo c), tedy v případě procesní pasivity dlužníka. Jedná se o určité minimální standardy, podle 

kterých je nutné posuzovat procesní předpisy státu původu rozhodnutí.194 Tyto minimální 

standardy se týkají: 
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- obsahu a procesu doručení dokumentu o zahájení řízení či dokumentu s obdobnými účinky 

(dále jen „dokument“) 

- poučení dlužníka o procesních podmínkách obrany a důsledcích nepodání námitek a 

nedostavení se k soudnímu jednání 

- možnosti nápravy v případě nedodržení minimálních norem 

-  přezkumu rozhodnutí ve výjimečných případech. 

Pojem „dokument o zahájení řízení či dokument s obdobnými účinky“ je totožný a má 

stejný význam jako v čl. 34 odst. 2 NB I (viz bod 3.2.7.2.).  

NEET stanoví pro doručení dokumentu o zahájení řízení dvě varianty: doručení 

s dokladem o přijetí dlužníkem (čl. 13 NEET) a bez tohoto dokladu (čl. 14 NEET). Fiktivní 

doručení (např. doručení veřejnou vyhláškou ve smyslu § 185 ZPO či francouzská remise au 

parquet) není podle čl. 12 a násl. NEET dostačující. Náhradní doručení uložením na poště či u 

příslušného státního orgánu však je NEET připuštěno.195  

Možnosti doručení, které nabízí NEET, jsou vedle sebe postaveny naroveň, tzn. že mezi 

způsoby doručení dlužníkovi podle čl. 13 a náhradního doručení podle čl. 14 neexistuje hierarchie. 

Náhradní doručení podle čl. 14 je tedy dostačující bez toho, aby nejdříve muselo být neúspěšně 

vyzkoušeno doručení do vlastních rukou.196 Původní návrh Komise stanovil hierarchii všech druhů 

doručení, kdy na prvním místě měl být uskutečněn pokus doručit dlužníkovi osobně a až v případě 

neúspěchu měly být použity ostatní způsoby doručení. Z hlediska ochrany dlužníkových práv a 

také k zabránění situaci, kdy se dlužník o řízení, které je proti jeho osobě vedeno, nedozví, by 

stanovení této hierarchie bylo zajisté přínosné.197 

Možnosti doručení podle čl. 13 NEET jsou: 

- osobní doručení dlužníkovi, který doručení písemně potvrdí s datem přijetí, 

- osobní doručení dlužníkovi, kdy příslušná doručující osoba podepíše dokument 

s uvedením, že dlužník jej přijal nebo přijetí odepřel bez jakéhokoli oprávněného důvodu, 

a datem doručení. V druhém případě se jedná pouze o pokus o doručení. Vzhledem 
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k tomu, že NEET nestanoví neoprávněné důvody odepření písemnosti, je třeba při jejich 

posouzení vycházet z práva státu původu písemnosti, z nařízení o doručování a z práva 

doručujícího státu, pokud je na doručení aplikovatelné198, 

- doručení poštou, kdy dlužník odešle zpět podepsané potvrzení o přijetí s datem přijetí a 

- doručení elektronickými prostředky (fax, e-mail), kdy dlužník odešle zpět podepsané 

potvrzení o přijetí s datem přijetí. 

Podle bodu 14 preambule k NEET jsou tyto způsoby doručení charakterizovány naprostou 

jistotou, že se doručovaný dokument dostal ke svému adresátovi, zatímco u doručení podle čl. 14 

jde o velmi vysoký stupeň pravděpodobnosti. Bod 14 preabule dále stanoví, že v případě doručení 

ve smyslu čl. 14 NEET má být rozhodnutí potvrzeno jako EET pouze v případě, že má stát původu 

vhodný mechanismus, který umožňuje dlužníkovi požádat o celkový přezkum rozhodnutí za 

podmínek, které stanoví čl. 19, pokud došlo k tomu, že se dokument navzdory splnění požadavků 

dle čl. 14 NEET nedostal k dlužníkovi. Tímto ustanovením je tedy vyrovnána určitá nerovnost ve 

způsobech doručení dle čl. 13 a dle čl. 14 NEET, protože kupř. způsob doručení dle čl. 14 odst. 1 

písm. c) NEET může vést k vážnému oslabení ochrany práv dlužníka.199  

Výčet způsobů náhradního doručení v čl. 14 odst. 1 NEET je taxativní a takové doručení 

může proběhnout pouze v případě, že je soudu adresa dlužníka známa s jistotou (čl. 14 odst. 2 

NEET). Z pohledu ochrany dlužníka je zejména kritizován čl. 14 odst. 1 písm. c), který umožňuje 

vhození dokumentu do schránky, která může být přístupná také třetím osobám a riziko v případě 

ztráty dokumentu zahajující řízení nese adresát.200 

Požadavky na minimální obsah písemnosti zahajující řízení jsou stanoveny v čl. 16 NEET, 

jedná se o specifikaci procesních stran, výši nároku a jeho zdůvodnění. Čl. 16 písm. c) se použije, 

jestliže jsou žalobcem požadovány úroky z nároku. V tomto případě je náležitostí dokumentu 

zahajujícího řízení také úroková sazba a období, za které je úrok splatný, mimo případy, kdy právo 

státu původu povoluje automatické připočtení úroku k jistině. 

V případě nedodržení minimálních standardů je možné tuto vadu zhojit a rozhodnutí může 

být i přes tento nedostatek potvrzeno jako EET. Kdy může k takové nápravě dojít, stanoví čl. 18 

NEET. Jedná se o dva případy. V prvním bylo dlužníkovi rozhodnutí doručeno v souladu 
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s minimálními standardy, přičemž dlužník měl možnost rozhodnutí napadnout řádným opravným 

prostředkem, tuto možnost však nevyužil, ačkoli byl řádně poučen o lhůtě a procesních 

požadavcích pro opravný prostředek a o orgánu, u kterého lze podat. V souladu s čl. 19 musí 

právní řád státu původu umožňovat podání takového opravného prostředku a tento opravný 

prostředek musí umožňovat úplný přezkum rozhodnutí nebo navrácení do původního stavu.201 

Toto ustanovení (čl. 18 odst. 1 NEET) odpovídá jednomu ze dvou případů, ve kterém nelze odepřít 

uznání rozhodnutí podle čl. 34 odst. 2 NB I – tj. pokud žalovaný nepodal opravný prostředek 

v řízení ve státě původu, ačkoli k tomu měl možnost.202 

Druhý případ zhojení nedostatků spočívajích v nedodržení minimálních standardů se týká 

situace, kdy řízení ve státě původu sice nesplnilo požadavky dle čl. 13 či 14 NEET, avšak dlužník 

svým chováním prokáže, že dokument obdržel osobně v dostatečném předstihu, aby mohl připravit 

svou obhajobu (čl. 18 odst. 2 NEET). Toto ustanovení odpovídá druhému případu, podle kterého 

nelze odepřít uznání rozhodnutí podle čl. 34 odst. 2 NB I, a to z důvodu pouhých formálních chyb 

v doručování. 

Pro případy, kdy buď dlužníkovi, kterému bylo doručováno podle čl. 14, bez jeho zavinění 

nebylo doručeno včas pro přípravu obhajoby, nebo dlužníkovi zabránila v popření nároku vyšší 

moc nebo nezaviněné výjimečné okolnosti, stanoví čl. 19 NEET minimální standard, podle 

kterého dlužník musí mít možnost podat opravný prostředek proti rozhodnutí. Potvrzení 

rozhodnutí jako EET je tedy přípustné pouze, jestliže právo státu původu umožňuje úplný právní i 

skutkový přezkum obsahu rozhodnutí v odvolacím řízení nebo zrušení rozhodnutí a nové řízení ve 

věci.203 V prvním případě, který je omezen na doručení podle čl. 14, se vychází z toho, že doručení 

tímto způsobem je (jak výše zmíněno) velmi vysoce pravděpodobné, nikoli však naprosto jisté 

jako v případě čl. 13 NEET. Na druhou stranu to, že je doručení dlužníkovi podle čl. 13 NEET 

jisté, automaticky neznamená, že jde také o doručení včasné pro přípravu jeho obhajoby. Proto je 

některými autory zastáván názor, že čl. 19 odst. 1 písm. a) lze per analogiam aplikovat také na 

nevčasné doručení dle čl. 13 NEET.204 Minimální normy pro přezkum podle čl. 19 NEET jsou 
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podmíněny tím, že dlužník jedná bezodkladně. Čl. 19 NEET je kritizován z důvodu, že dlužník má 

možnost využít opravný prostředek pouze v případě, že se dozví o tom, že řízení proběhlo.205 

Na závěr je třeba podotknout, že s ohledem na skutečnost, že NEET nezavázal členské 

státy k harmonizaci jejich procesních pravidel s minimálními standardy, v případech, kdy procesní 

předpisy státu původu rozhodnutí standardům neodpovídají, nemohou být rozhodnutí osvědčena 

v režimu NEET a je třeba postupovat podle NB I.206  V tomto je spatřován další problém a slabina 

NEET. Z pohledu věřitele touto úpravou vzniká riziko, že soud pravidla doručování aplikuje 

nesprávně, nebo také, že i v případě, kdy soud postupuje v souladu s nařízením o doručování a 

národními předpisy, není jisté, že takové doručení bude postačovat podmínkám dle čl. 13 a 14 

NEET. Z toho je patrné, že koncept minimálních norem jakožto pravidel k posuzování, nikoli 

pravidel k plnění („Beurteilungsregeln, nicht Befolgungsregeln“), není s ohledem na cíle NEET 

ideální.207 

4.3.3. Řízení o vydání osvědčení EET 

V NEET se nenachází komplexní úprava procesu vydání osvědčení EET, úprava se řídí 

také právem členských států.208 Osvědčení se dle čl. 9 NEET vydává na vzorovém formuláři, 

uvedeném v příloze I. k NEET (v případě soudních smírů v příloze č. II., v případě úředních listich 

v příloze č. III k NEET), a to v jazyce předmětného rozhodnutí. Pokud jsou podmínky pro 

potvrzení rozhodnutí jako EET splněny pouze částí rozhodnutí, je rozhodnutí jako EET potvrzeno 

částečně (čl. 8 NEET). 

 Z hlediska ochrany dlužníka je pak významný čl. 10 NEET. Podle čl. 10 odst. 4 nelze 

podat opravný prostředek proti potvrzení EET. Na žádost (jak dlužníka, tak věřitele) může být 

osvědčení pouze opraveno či zrušeno. Návrh na opravu či zrušení osvědčení EET lze podat na 

formuláři, který je přílohou č. VI NEET. Co se týče opravy, tak jsou důvodem věcné chyby 
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v osvědčení oproti rozhodnutí. Ohledně možnosti zrušení potvrzení NEET stanoví jako důvod 

udělení osvědčení jednoznačně neprávem s ohledem na požadavky stanovené v NEET 209. Výklad 

stanoveného kritéria jednoznačnosti bude muset být dle názoru odborné veřejnosti vyjasněn SD 

EU.210 

 NEET neřeší, zda má věřitel právo podat opravný prostředek v případě, že dojde 

k odmítnutí jeho návrhu na potvrzení rozhodnutí jako EET. Tato úprava je tedy přenechána úpravě 

členských státu.211 V případě ČR je ust. § 200 ua odst. 4 občanského soudního řádu formulováno 

tak, že „proti usnesení o potvrzení EET není odvolání přípustné“. Z toho by bylo možné vyvodit, 

že opravný prostředek věřitele proti odmítnutí návrhu na osvědčení je také vyloučen, k čemuž by 

nebyl rozumný důvod. V tomto ohledu je třeba posečkat na stanovisko národních soudů.212 

4.4. Výkon EET  

 Poté, co věřitel získá osvědčení o EET, může v jiném členském státě požádat o výkon 

rozhodnutí. Vykonávací řízení se v zásadě řídí právem státu výkonu (čl. 20 odst. 1 NEET), několik 

otázek výkonu rozhodnutí je upraveno kapitolou IV. NEET. Patří k nim úprava povinných příloh, 

které musí věřitel poskytnout příslušným vykonávacím orgánům podle čl. 20 odst. 2 NEET. 

Dalšími dílčími ustanoveními týkajícími se výkonu EET v jiném členském státě jsou pouze články 

21 a 23 NEET, které upravují možnosti dlužníka, jak se proti výkonu rozhodnutí bránit.  

Nutno podotknout, že čl. 20 odst. 1 věta druhá, který stanoví, že rozhodnutí potvrzené jako 

EET se vykoná za týchž podmínek jako rozhodnutí vydané ve státě původu, je třeba vykládat 

v tom smyslu, že se rozhodnutí vykoná týmž procesním způsobem jako tuzemská rozhodnutí, 

avšak co do účinků rozhodnutí se vychází z principu rozšíření účinků (viz kapitola 3.2.2.), tak jako 

v případě výkonu podle NB I.213 

Nařízením cílené urychlení řízení by se mělo uskutečňovat zejména ve fázi výkonu 

rozhodnutí, která by měla být oproštěna od vznášení námitek proti EET (čl. 5 NEET). Ochrana 

dlužníka by měla probíhat především ve fázi udělování osvědčení. Zamítnutí popř. zastavení (či 
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omezení a podmínění) výkonu rozhodnutí je možné pouze podle čl. 21 odst. 1 a 23 NEET, soud 

státu výkonu však nesmí přezkoumávat, zda byly skutečně naplněny podmínky, stanovené NEET. 

V této fázi není možné ani kupř., aby stát výkonu zamítl výkon EET s odvoláním na to, že ve státě 

původu nebylo dlužníkovi doručeno osvědčení o EET, přesto, že právo státu původu takové 

doručení vyžaduje.214   

Zamítnutí výkonu rozhodnutí ve smyslu čl. 21 NEET je možné na žádost dlužníka 

v případě, že je EET neslučitelný s dřívějším rozhodnutím v kterémkoli členském státě nebo třetí 

zemi. Toto dřívější rozhodnutí muselo být vydáno v téže věci mezi totožnými stranami, muselo 

být vydáno ve státě výkonu nebo v něm splňovat podmínky uznání a současně neslučitelnost 

tohoto rozhodnutí s EET nebyla a nemohla být uplatněna v řízení ve státě původu. Na rozdíl od 

úpravy v čl. 34 odst. 3 NBI je v případě neslučitelnosti s rozhodnutím ve státě uznání dána tomuto 

rozhodnutí přednost pouze, pokud bylo vydáno dříve. K výkladu pojmu neslučitelnosti lze odkázat 

na čl. 34 odst. 3 NB I (viz bod. 4.2.7.3.) 

V případě, že dlužník napadne rozhodnutí potvrzené jako EET či navrhne opravu nebo 

zrušení potvrzení ve smyslu čl. 10 NEET, soud státu výkonu může podle čl. 23 NEET na návrh 

dlužníka: 

- omezit vykonávací řízení na ochraná opatření  

- podmínit výkon poskytnutím jistoty 

- vykonávací řízení za výjimečných okolností zastavit. 

5. Evropský platební rozkaz 

5.1. Obecně 

Další fází programu Rady a Komise ze dne 30.11.2000 (viz bod 6.1.) mělo být 

harmonizované řízení pro nesporné pohledávky, vedoucí k vydání exekučního titulu – evropského 

platebního rozkazu. Dne 20.12.2002 Komise předložila Zelenou knihu o evropském platebním 

rozkazu a opatřeních ke zjednodušení a urychlení řízení o sporech týkajících se drobných 
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pohledávek, ve které jsou analyzovány typy platebních rozkazů v členských zemích EU a 

formulovány otázky, týkající se podoby budoucího evropského platebního rozkazu.215 

  Nařízení č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu bylo 

přijato Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 12.12. 2006 a nabylo účinnosti dne 

12.12. 2008. V České republice byl v reakci na NEPR novelizován občanský soudní řád, a to 

přidáním ustanovení § 174b o evropském platebním rozkazu. 

  NEPR nenahrazuje úpravy členských státu ohledně vnitrostátního rozkazního řízení, ale je 

k těmto řízením alternativou, je pouze na věřiteli, zda se rozhodne využít řízení o evropském 

platebním rozkazu nebo jiné řízení, které nabízí právní řády členských států (čl. 1 odst. 2 NEPR) 

  Úprava v NEPR je jedinečná zejména tím, že zavádí nový druh nalézacího řízení, které je 

jednotné pro všechny státy.216 Národní předpisy se použijí podpůrně, v otázkách nařízením 

výslovně neupravených (čl. 26 NEPR). Toto samostatné evropské řízení je řízením formulářovým, 

přičemž tato forma slouží k naplnění cílů NEPR, a to především zjednodušení a urychlení 

možnosti získat titul – EPR a k jednotné podobě úkonů soudů či účastníků řízení ve všech 

členských státech EU. 

5.2. Uznání EPR  

  Mezinárodní soudní příslušnost pro řízení o EPR stanoví čl. 2-25 NBI (čl. 6 odst. 1 

NEPR). V případě, že dlužníkem217 je spotřebitel, jsou příslušné pouze soudy v členském státě, ve 

kterém má dlužník bydliště (čl. 6 odst. 2 NEPR). Úprava věcné příslušnosti soudu pro vydání EPR 

zůstala v rukou členských států, tyto podle čl. 29 odst. 1 písm. a) NEPR příslušné soudy oznámily 

Komisi.218 

  Řízení o vydání EPR se zahajuje na návrh, který má formulářovou podobu. Obsahové 

náležitosti návrhu stanoví čl. 7 odst. 2 NEPR, jsou jimi specifikace stran, označení soudu, výše 

nároku, v případě požadovaného úroku úroková sazba a období (pokud se podle práva státu 
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původu automaticky nepřičítá k jistině), žalobní důvod, popis důkazních prostředků, odůvodnění 

příslušnosti soudu a také doložení přeshraniční povahy případu. 

  V návrhu na vydání EPR lze uplatnit pouze peněžité pohledávky na určitou částku, které 

jsou splatné v době, kdy je návrh podán (čl. 4 NEPR). Nelze tedy uplatňovat pohledávky, jejichž 

hodnota nemůže být vyčíslena konkrétní nespornou částkou (kupř. nárok z náhrady za 

nemajetkovou újmu).219 Že lze uplatnit pouze pohledávky nesporné, plyne ze samotné povahy 

rozkazního řízení. 

  Podle čl. 8 NEPR soud návrh posoudí, a to co nejdříve, na základě formálních požadavků 

uvedených v čl. 2,3,4,6 a 7 a také zda se nárok jeví jako opodstatněný. Nutno podoknout, že míra 

přezkumu návrhů podle národních právních řádů se v jednotlivých členských státech značně 

odlišuje. Kupř. v Německu jde o čistě automatizovaný postup220, v Rakousku jde o přezkum 

průkaznosti nároku, kdežto ve Francii a Itálii spočívá v (omezeném) dokazování. Někteří autoři 

poukazují na formulaci, že soud posoudí „zda se nárok jeví jako opodstatněný“, která má 

vyžadovat přezkum opodstatněnosti s tím, že také čl. 7 odst. 2 písm. e) NEPR vyžaduje, aby byl 

v návrhu uveden popis důkazních protředků k prokázání nároku. Avšak natolik široký rozsah 

přezkumu soudu se jeví jako neslučitelný s hlavními cíli evropského rozkazního řízení, kterými 

jsou rychlost a finanční nenáročnost získání evropského platebního rozkazu. Takový rozsáhlý 

přezkum, který se blížil důkaznímu řízení, by také zmařil automatické rozhodování, ke kterému je 

nařízení zjevně určeno.221 Na druhou stranu není s textem NEPR slučitelné, aby neproběhla žádná 

kontrola průkaznosti. V takovém případě by zase docházelo k urychlení řízení za cenu oslabení 

ochrany dlužníka v přeshraničních řízeních, což také nelze považovat za cíl NEPR.  

 Vzhledem k tomu, že  

- bod 16 Preambule k NEPR stanoví, že soud podle informací v návrhu přezkoumá zjevnou 

podstatu nároku a mimo jiné vyloučí zjevně neopodstatněné nároky nebo nepřípustné 

návrhy, přičemž není nutné, aby toto posouzení prováděl soudce, 
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- čl. 12 odst. 4 písm. a) NEPR stanoví informační povinnost soudu vůči dlužníkovi, že 

rozkaz byl vydán pouze na základě informací poskytnutých žalobcem, které nebyly 

soudem ověřovány, 

- důkazní prostředky má podle čl. 7 odst. 2 písm. e) NEPR věřitel pouze popsat, nikoli 

předložit, 

lze rozsah přezkumu návrhu uzavřít s tím, že půjde o přezkum zúžený na minimum, který 

nepřekročí přezkum průkaznosti.222 

  Pokud soud návrh neodmítne podle čl. 11 NEPR223, je povinen vydat evropský platební 

rozkaz co nejdříve, obvykle do 30 dnů ode dne podání návrhu. Jak plyne z dikce ustanovení, není 

tato lhůta stanovena závazně, tudíž hrozí, že nebude dodržována, čímž by mohl být ohrožen cíl 

tohoto nařízení, jímž je urychlení řízení.  

  Pro EPR se použije formulář E v příloze V k NEPR. Obdobně jako u českého platebního 

rozkazu má dlužník možnost dobrovolně zaplatit věřiteli částku dle rozkazu, nebo EPR napadnout 

odporem, a to ve lhůtě 30 dní od jeho doručení.  

  Doručení EPR se řídí vnitrostátním právem, za dodržení minimálních standardů 

stanovených v čl. 13 a 14 NEPR. Tyto standardy jsou totožné se zněním minimálních norem v čl. 

13 a 14 NEET. Oproti NEET však již nejsou samostatně přezkoumávány. Podle ustanovení § 174b 

odst. 1 občanského soudního řádu je třeba EPR doručit dlužníkovi do vlastních rukou, 

s vyloučením náhradního doručení, přestože NEPR v čl. 14 stanoví minimální standardy pro 

doručení bez dokladu o přijetí dlužníkem. 

  V případě, že dlužník nepodá odpor224, prohlásí soud neprodleně EPR za vykonatelný, a to 

opět dle vzorového formuláře. Marné uplynutí lhůty pro podání není dostačující k prohlášení EPR 

za vykonatelný v případě, kdy právo členského státu vydání EPR stanoví pro vykonatelnost další 

podmínky.225 Vykonatelný EPR soud zašle věřiteli (čl. 18 NEPR). Takový EPR je uznáván a 
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vykonáván v ostatních členských státech bez nutnosti opatřovat doložku vykonatelnosti a také bez 

možnosti napadnout jeho uznání (čl. 19 NEPR).  

 Čl. 20 NEPR umožňuje výjimečný přezkum EPR ve státě vydání EPR po uplynutí lhůty 

pro podání odporu, a to buď v případě, že byl EPR doručen náhradním způsobem podle čl. 14 

NEPR a současně toto doručení nebylo bez dlužníkova zavinění provedeno včas tak, aby si mohl 

připravit obhajobu, anebo v případě, že nemohl podat odpor z důvodu vyšší moci či jím 

nezaviněných mimořádných okolností (čl. 20 odst. 1 NEPR), přičemž v obou případech musí 

dlužník jednat neprodleně (obdobné ustanovení lze nalézt v čl. 19 NEET)  

Podle čl. 20 odst. 2 pak má dlužník právo žádat o přezkum ve státě vydání EPR, pokud byl 

EPR s ohledem na požadavky v NEPR nebo na základě jiných výjimečných okolností vydán 

zjevně neoprávněně. Podle bodu 25 Preambule k NEPR mohou tyto výjimečné okolnosti 

zahrnovat kupř. situaci, kdy je EPR založen na nepravdivých informacích uvedených ve formuláři 

návrhu (tedy v případě procesního podvodu).  

V případě, že soud shledá žádost o přezkum na základě důvodů podle čl. 20 odst. 1 a 2 

NEPR oprávněnou, je EPR neplatný ex tunc. 

K výjimečnému přezkumu EPR ve státě jeho vydání ve smyslu čl. 20 NEPR je na závěr 

nutné uvést, že nejde o autonomní unijní opravné prostředky, které by vylučovaly použitelnost 

předpisů státu původu. Jde o minimální standardy, týkající se národních přezkumných 

prostředků.226 Je tedy možné využít opravných prostředků připuštěných vnitrostátním právem 

členského státu, ve kterém byl EPR vydán. 

5.3. Výkon EPR 

  Vykonávácí řízení se řídí právem členského státu výkonu. NEPR však upravuje několik 

dílčích otázek. Podle čl. 21 odst. 1 NEPR se vykonatelný EPR vykoná za týchž podmínek jako 

vykonatelné rozhodnutí vydané v členském státě výkonu. V čl. 21 odst. 2 NEPR jsou pak 

stanoveny listiny, které musí věřitel přiložit k návrhu na výkon EPR. 

 Podle čl. 19 NEPR není možné napadnout uznání vykonatelného EPR, čl. 22 odst. 3 NEPR 

pak stanoví zákaz přezkumu EPR ve státě výkonu ve věci samé. I přes tato ustanovení NEPR 

poskytuje dlužníkovi určitou ochranu, a to ve formě buď zamítnutí výkonu EPR podle čl. 22, nebo 

podle čl. 23, pokud dlužník ve státě původu požádal o přezkum, a to ve formě omezení 

vykonávacího řízení na ochranná opatření, podmínění výkonu složením jistoty či zastavení řízení 
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za výjimečných okolností (totožné ustanovení jako v čl. 23 NEET). Obě možnosti musí dlužník 

navrhnout, aby se jimi soud zabýval. 

  Zamítnutí výkonu EPR se oproti NEET rozšiřuje o další důvod. Prvním důvodem je 

existence dřívějšího neslučitelného rozhodnutí nebo platebního rozkazu (viz také čl. 34 odst. 3 

NBI a čl. 21 odst. 1 NEET). Druhým důvodem pak uhrazení částky stanovené EPR v plné výši 

dlužníkem. Tento důvod je dle literatury autonomní komunitární úpravou, kterou národní předpisy 

nemohou vyloučit.227 

  Kritika úpravy ochrany dlužníka proti výkonu EPR tkví v tom, že je obdobně jako u 

rozsahu přezkumu návrhu na vydání EPR dán příliš velký prostor národním zákonodárcům. Ten 

pak hraje ve prospěch opravným prostředkům členských států ve fázi výkonu rozhodnutí a 

dlužníci mají různé možnosti napadnutí výkonu EPR.228 Tak i přes celoevropskou úpravu existuje 

národní právní roztříštěnost. 

6.  Návrh revize NB I. z pohledu uznání a výkonu cizích rozhodnutí 

Jedním z cílů Evropské unie je vytvoření jednotného trhu bez hranic s volným pohybem 

rozhodnutí po tomto území. Po deseti letech od zasedání Evropské rady ve finském Tampere, na 

kterém Rada vyzvala Komisi k návrhu, kterým by byla dále redukována mezitímní řízení, stále 

potřebná pro uznání a výkon cizích rozhodnutí v EU, a na jehož základě pak bylo nejprve přijato 

NEET a později NEPR, zveřejnila Evropská Komise zprávu o uplatňování NBI, předpokládanou 

čl. 73 NB I a současně Zelenou knihu s možnými návrhy reformy NB I (2009).  O rok později, v 

prosinci 2010 Evropská komise předložila konkrétní návrh znění NB I.  

 Nejdůležitějším bodem reformy NBI z pohledu této práce je návrh, aby bylo zrušeno 

exequaturní řízení. Rozhodnutí by tedy mělo být v členských státech automaticky uznáno, aniž by 

bylo možné jeho uznání napadnout a současně, pokud by bylo rozhodnutí vykonatelné v jednom 

členském státě, nebylo by pro jeho vykonatelnost v členském státě druhém nutné prohlášení 

vykonatelnosti (čl. 38 Návrhu). Komise tuto změnu v důvodové zprávě k tomuto Návrhu 

odůvodňuje tím, že exequaturní řízení představuje překážku pro volný pohyb rozhodnutí a 

způsobuje zbytečné náklady a zpomalení procesu a tím odrazuje subjekty od plného využívání 
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vnitřního trhu.229 Zrušení tohoto řízení je podle návrhu Komise doprovázeno procesními zárukami, 

které mají chránit dlužníka. Návrh obsahuje několik záruk, které může dlužník ke své ochraně 

využít, buď ve státě původu, nebo ve státě uznání rozhodnutí. Tyto procesní záruky jsou tři a jde o: 

- možnost navrhnout přezkum rozhodnutí v členském státě, ve kterém bylo vydáno, jestliže 

se dlužník řízení neúčastnil a návrh na zahájení řízení mu nebyl doručen včas a způsobem, 

který umožňuje jeho přípravu na jednání (srov. Čl. 34 odst. 2 NBI, čl. 19 odst. 1 NEET, čl. 

20 odst. 1 NEPR.), nebo nemohl nárok nezaviněně napadnout z důvodu vis maior nebo 

mimořádných okolností (srov. čl. 19 odst. 1 NEPR, čl. 20 odst. 1 NEPR), s výjimkou, že 

žalovaný nevyužil žádný opravný prostředek, ač měl možnost (čl. 45 Návrhu) 

- možnost navrhnout zamítnutí uznání a výkonu v členském státě výkonu, jestliže by uznání 

nebo výkon nebyly přípustné podle základních zásad, na kterých stojí právo na spravedlivý 

proces (v případech, na které se nevztahují čl. 45 Návrhu) (čl. 46 odst. 1 Návrhu) 

- možnost podat návrh na zamítnutí výkonu rozhodnutí v případě, že je toto rozhodnutí 

neslučitelné s jiným rozhodnutím, které bylo vydáno v členském státě výkonu nebo – za 

splnění určitých podmínek – v jiném členském státě nebo třetí zemi (srov. Čl. 34 odst. 3 a 

4 NB I) (čl. 43 Návrhu) 

Nutno doplnit, že vzhledem k znění čl. 41 Návrhu bude dále možné použít procesní 

prostředky a důvody, které ve vykonávacím řízení připouští právo státu výkonu. Toto, jak již bylo 

zmiňováno, vyvolá určitou nerovnost v ochraně dlužníků z jednotlivých členských států, protože 

právní řády členských států nejsou v tomto ohledu harmonizovány. Systém ochrany dlužníkových 

práv podle Návrhu se tak ve srovnání s taxativně stanovenými důvody, pro které lze ve státě 

výkonu podat opravný prostředek podle NBI, jeví jako relativně složitý. 

Pokud srovnáme možnosti procesní obrany dlužníka podle NBI a Návrhu, je možné říci, že 

podle znění čl. 46 odst. 1 Návrhu zůstává chráněn procesní ordre public, materiálnímu veřejnému 

pořádku se ochrana již neposkytuje. Podle bodu 24 Preambule se však formulace v čl. 46 odst. 1 

Návrhu vztahuje přímo na čl. 47 Listiny základních práv EU. Posouzení procesního ordre public 

již tedy nebude vycházet ze základních zásad členských států, ale z Listiny základních práv EU.230  

V čl. 45 Návrhu zůstává ochrana před nepravidelnostmi řízení (čl. 34 odst. 2) a přibývá 

ochrana v případě nezaviněného nenapadnutí rozhodnutí z důvodu vis maior.  
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Návrh v čl. 43 převzal formulaci čl. 34 odst. 3 NBI, ve které je dána bezpodmínečná 

přednost rozhodnutím, vydaným ve státě uznání (viz bod 3.2.7.3.). V tomto bodě by se NBI mohlo 

inspirovat lépe formulovanou úpravou v čl. 21 NEET. 

V Návrhu ve srovnání s NBI chybí ochrana pro případ porušení pravidel o mezinárodní 

pravomoci (čl. 35 NBI). 

 Jak je vidět z přehledu procesních záruk podle Návrhu, Návrh v oblasti zrušení 

exequaturního řízení a ochrany dlužníka čerpal z úpravy řízení podle NEET a NEPR. Na druhou 

stranu je však nutné podotknout, že se Návrh již neinspiroval procesními minimálními standardy, 

které tvoří základ těchto nařízení. Dá se souhlasit s názorem, že ochrana dlužníka je dostatečně 

zaručena pouze v případě, že je zrušení řízení o prohlášení vykonatelnosti doprovázeno 

vytvořením odpovídajících minimálních procesních standardů.231 Na neurčitost pojmu „doručení 

způsobem, který umožňuje přípravu na jednání“ bylo upozorněno již v kapitole 3.2.7.2., na tomto 

místě pak byla dále popsána možnost využití minimálních standardů, které poskytují nařízení 

NEET a NEPR. De lege ferenda by v tedy v okamžiku, kdy by bylo zrušeno exequaturní řízení, 

bylo zajisté namístě, aby také nové NBI mělo své minimální procesní standardy. 

 Návrh v nynějším znění evidentně upřednostňuje zájmy věřitele. Jeho cílem má být 

zrychlení řízení a snížení nákladů. V případě, že zrušení prohlášení vykonatelnosti opravdu tyto 

cíle naplní232, zajisté by se tak nemělo dít na úkor procesních práv dlužníka. Vzhledem k tomu, že 

všechny procesní obrany podle NBI opravdu odráží legitimní zájmy a některé z nich jsou dokonce 

výrazem zásady spravedlivého procesu podle Evropské úmluvy o lidských právech, není důvod 

pro zásadní reformu a zejména rušení těchto námitek a dlužníkovi by měly zůstat i podle nového 

znění NBI.233  

Dalším problémem Návrhu, který by vyžadoval úpravu, je nepřehlednost jednotlivých 

procesních obran, přičemž každá z nich má své vlastní podmínky a uplatní se buď ve státě původu 

či státě výkonu. Je třeba zvážit, zda by nebylo vhodnější inspirovat se (jak sama Komise ve své 

zprávě uznala) úspěšným NBI a poskytnout dlužníkovi jednu procesní obranu s taxativním 
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vymezením důvodů, pro které ji lze podat, přičemž se bude uplatňovat pouze ve státě výkonu 

rozhodnutí.234 

 Na závěr tohoto bodu se nabízí ještě komparace s českou právní úpravou uznání a výkonu 

cizích rozhodnutí před vstupem České republiky do Evropské unie a nahrazením těchto pravidel 

ustanoveními NBI. Před vstupem ČR do EU se cizí rozhodnutí ze států EU uznávala a vykonávala 

způsobem stanoveným v čl. 63 a násl. zákona č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a 

procesním nebo podle příslušné mezinárodní smlouvy. Podle ZMPS byla rozhodnutí ve věcech 

majetkových uznávána neformálně (tak, že k nim soud přihlédl)235, pokud nenastaly důvody, pro 

které ZMPS stanovil nemožnost uznání (ustanovení § 64 ZMPS). Je možné říci, že vstupem ČR do 

EU byl v oblasti uznání a výkonu rozhodnutí učiněn krok zpět, z důvodu nutnosti podstupovat 

exequaturní řízení. Navíc tak došlo k znevýhodnění cizích rozhodnutí z EU oproti rozhodnutím 

z třetích států, které stále využívají neformálního uznání bez nutnosti žádat o prohlášení 

vykonatelnosti. V případě přijetí Návrhu Komise v nynějším znění se tedy podoba procesu uznání 

a výkonu rozhodnutí v České republice, co se neformálnosti týče, v zásadě vrátí do podoby před 

vstupem do Evropské Unie.  

7. Závěr 

Uznání a výkon rozhodnutí v Evropské unii prochází neustálými změnami, přičemž tyto 

změny vycházejí především z politických cílů Evropské unie. Takovým cílem se v oblasti uznání 

a výkonu cizích rozhodnutí v posledních letech stal volný pohyb rozhodnutí v rámci Evropské 

unie. Tomuto volnému oběhu rozhodnutí z členských států Evropské unie podle všeho stojí 

v současné době v cestě řízení exequatur, zavedené v oblasti uznání cizích rozhodnutí zprvu 

Bruselskou úmluvou a poté nařízením Brusel I. U některých států (kupř. u České republiky) bylo 

exequaturní řízení pro právní řád novinkou, která navíc uznání a výkon rozhodnutí pocházejících 

z členských států Evropské unie svým formalismem znevýhodnila. Přesto je dle hodnocení 

Evropské komise nařízení Brusel I a s ním tedy i exequaturní řízení právním nástrojem velmi 

úspěšným236. Proto se se zveřejněním Návrhu Komise ohledně revize nařízení Brusel I ozývají 

hlasy ve smyslu „proč rušit něco, co dobře funguje?“.  

                                                           
234

 OBERHAMMER, P. The Abolition of Exequatur. IPRax. 2010, Heft 3, str. 202. 
235

 Oproti evropské úpravě česká úprava vyžaduje právní moc uznávaného rozhodnutí (ustanovení § 63 ZMPS) 
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 Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o uplatňování nařízení Rady 

(ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ze dne 21.4.2009, 

KOM(2009) 174 , str.3. 
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Nutno podotknout, že Návrh Komise týkající se revize nařízení Brusel I, není v oblasti 

uznání a výkonu rozhodnutí žádným překvapením. Naopak, jedná se o logické vyústění 

dlouholetého záměru evropských zákonodárců zrušit exequaturní řízení. Proces rušení řízení o 

exequatur237 započal v oblasti občanských a obchodních věcí u nesporných pohledávek 

v nařízeních o zavedení evropského exekučního titulu a evropského platebního rozkazu a podle 

nynějšího znění Návrhu se má rozšířit na drtivou většinu otázek, které spadají do působnosti 

nařízení Brusel I. Návrh je přijímán odbornou veřejností rozporuplně. Obecně je pozitivně 

přijímána skutečnost, že má dojít ke zrušení exequaturního řízení jako mezitímního řízení, které 

zpomaluje a prodražuje proces uznání a výkonu rozhodnutí. A to zejména s ohledem na to, že 

většina rozhodnutí ve většině států je bez problémů prohlášena vykonatelnými a pouze u nízkého 

procenta rozhodnutí je prohlášení vykonatelnosti napadnuto opravným prostředkem.238 Na druhé 

straně se obdobně jako při přijetí nařízení o evropském exekučním titulu a evropském platebním 

rozkazu objevují obavy týkající se zabezpečení práv dlužníka. Z koncepce zrušení řízení o 

prohlášení vykonatelnosti vyplývá, že budou současně zrušeny důvody, pro které lze prohlášení 

vykonatelnosti odepřít. To však ani podle nařízení o evropském exekučním titulu a evropském 

platebním rozkazu, ani podle Návrhu neznamená, že dlužník zůstane bez možnosti obrany proti 

výkonu cizího rozhodnutí. V nařízení o evropském exekučním titulu a evropském platebním 

rozkazu byly za účelem ochrany dlužníka zavedeny tzv. minimální normy, jejichž účelem je 

především zajistit, aby se dlužník ohledně řízení, které je proti němu vedeno, dozvěděl již ve státě 

původu rozhodnutí a aby byl současně poučen o možných následcích své pasivity. Dále má 

dlužník v případě nařízení o evropském exekučním titulu, evropském platebním rozkazu a Návrhu 

ponechané určité možnosti obrany také ve fázi, kdy věřitel požádá o výkon rozhodnutí. U Návrhu 

pak tyto obrany ve velké většině pokrývají rozsah důvodů pro odepření uznání podle současného 

znění nařízení Brusel I. Vzhledem k tomu, že se všechny způsoby ochrany dlužníka podle nařízení 

Brusel I ukázaly odůvodněnými, neměl by se jejich rozsah zužovat. V tomto bodě dochází 

k většinovému konsensu. Zájmy dlužníka a věřitele by měly stále zůstat do určité míry vyvážené.  
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 Postupné rušení procesu exequatur v evropských procesních předpisech počalo již u nařízení Rady č. 2201/2003 (Brusel IIa), které 

exequatur zrušilo pro určitá rozhodnutí, týkající se rodičovské zodpovědnosti, potom následovaly tzv. instumenty druhé generace – 

nařízení o evropském exekučním titulu pro nesporné nároky, nařízení o evropském platebním rozkazu a nařízení č.  861/2007 o 

evropském řízení o drobných pohledávkách a zatím posledním předpisem, u kterého bylo řízení o prohlášení vykonatelnosti zrušeno 

je nařízení č. 4/2009 (o výživném).  
238

 Alarmující výkyv ohledně úspěšnosti prohlášení vykonatelnosti v členských zemích je dle rešerše Komise v Bulharsku, kde je z 54 

zahájených exequaturních řízení úspěšných jen něco málo přes polovinu. (Zdroj: Commission Staff Working Paper : Impact 

Assessment, Accompanyiing dokument to the Proposal for a Regulation (EC) 44/2001). 
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Bude velmi zajímavé sledovat, jak se bude proces přijímání a podoba Návrhu v rukou 

evropských zákonodárců vyvíjet, a poté hodnotit, nakolik se jim podařilo dosáhnout cílů, které si 

vytyčili. 
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Abstrakt 

 

Předkládaná diplomová práce se věnuje tématu „Nařízení Brusel I a jiné procesní předpisy 

evropského mezinárodního práva soukromého“ (z pohledu uznání a výkonu soudních rozhodnutí 

ve věcech občanských a obchodních). Cílem práce je rozbor právní úpravy uznání a výkonu cizích 

soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních v rámci Evropské unie a srovnání 

vybraných právních instrumentů, v jejichž režimu může uznání a výkon rozhodnutí probíhat.  

Práce je rozčleněna do sedmi kapitol. V úvodu je nastíněn vývoj právní úpravy otázek 

uznání a výkonu rozhodnutí v Evropské unii. 

Jádrem práce je III. kapitola, věnující se uznání a výkonu cizích rozhodnutí podle nařízení 

Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a 

obchodních věcech (nařízení Brusel I). Tato kapitola popisuje proces, který je dle nařízení Brusel I 

nutný k tomu, aby bylo rozhodnutí z jednoho členského státu možné vykonat v členském státě 

druhém. Věnuje se také významným rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie vztahujícím se 

k této problematice a kritickému hodnocení tohoto procesu odbornou veřejností.  

Čtvrtá a pátá kapitola diplomové práce pojednává o nařízeních, která byla přijata poté, co 

Nařízení Brusel I vstoupilo v účinnost. Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné pohledávky a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním 

rozkazu. Obě nařízení mají společné to, že se jejich použití oproti nařízení Brusel I vztahuje pouze 

na nesporné nároky a zejména to, že v nich dochází ke zrušení řízení o prohlášení vykonatelnosti a 

upuštění od přezkumu důvodů neuznání rozhodnutí. Diplomová práce popisuje postup uznání a 

výkonu rozhodnutí na základě těchto nařízení, srovnává tento postup s nařízením Brusel I a 

hodnotí jej. 

Šestá kapitola se věnuje Návrhu Evropské komise na revizi nařízení Brusel I, a to opět 

pouze z pohledu uznání a výkonu cizích rozhodnutí. Popisuje, jak je v návrhu revize nařízení 

Brusel I představena a srovnává tento návrh s výše zmíněnými nařízeními. 
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Abstract  

 

Diploma thesis „Regulation Brussels I and other procedural legislation of European private 

international law“ (with regards to recognition and enforcement of judgments in civil and 

commercial matters) is focused on the procedure of recognition and enforcement of foreign 

judgments in the European Union. The beginning of the thesis is dedicated to the European 

legislative development of the recognition and enforcement of foreign judgments. 

 The key part of the thesis, analysis of recognition and enforcement according to Council 

Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in 

civil and commercial matters, so called Brussels I Regulation, is contained in the third chapter. 

This chapter describes the procedure required for recognition and enforcement of judgments given 

in one member state in another member state, lists related significant decisions of the Court of 

Justice of the European Union and provides critical evaluation of this procedure by specialists. 

 The aim of Chapters four and five is introduction of regulations that came into force after 

the Brussels I Regulation. These are Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament 

and of the Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order for uncontested 

claims and Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 

December 2006 creating a European order for payment procedure. These both Regulations apply 

only to judgments on uncontested claims. The major significance of these regulations is abolition 

of exequatur procedure in recognition and enforcement of judgments. Diploma thesis contains 

comparison of this procedure with the procedure pursuant to Brussels I and its evaluation. 

 Sixth Chapter is dedicated to the European Commission Proposal for revision of the 

Brussels I Regulation. This Chapter deals with description of the proposed procedure of 

recognition and enforcement of foreign judgments and points out distinctions from the procedure 

described in the above mentioned regulations. 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1896:EN:NOT


72 

 

Seznam klíčových slov  

nařízení Brusel I 

uznání cizích rozhodnutí 

výkon cizích rozhodnutí 

 

Keywords  

The Brussels I Regulation 

recognition of foreign judgments 

enforcement of foreign judgments 

 


