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1 Úvod 

Právní řády jednotlivých států se nenacházejí ve vzduchoprázdnu, právě 

naopak, neustále se navzájem ovlivňují a setkávání se s mezinárodními vlivy, 

proto není nic neobvyklého, obzvlášť pokud se země stane jednou z nedílných 

součástí takového společenství jako je Evropská unie. Sbližování právních řádů 

a právní jistota jsou nezbytné zejména pro mezistátní spolupráci v hospodářské 

sféře a pro bezproblémový rozvoj mezinárodního obchodu. K tomu v Evropské 

unii přispívají také normy upravující tzv. volný pohyb rozsudků, do nichž 

spadají i předpisy mezinárodního práva soukromého týkající se uznávání a 

výkonu soudních rozhodnutí. Základní normou, jež komplexně zpracovává 

oblast uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních, je 

nařízení Brusel I, které bylo pro nesporné nároky doplněno nařízením o 

evropském exekučním titulu, jež poskytuje uživateli právní úpravy alternativní 

cestu směřující k rozšíření možností věřitelů domoci se svých peněžitých 

nároků v rámci EU soudní cestou.1 Při aplikaci těchto nařízení na vztahy 

s mezinárodním prvkem hraje velkou roli jejich jednotný výklad soudními 

orgány jednotlivých členských států, ve kterém hraje významnou unifikační roli 

judikatura Evropského soudního dvora. Právě na otázky uznání a výkonu 

soudních rozhodnutí podle nařízení Brusel I a nařízení o EET a související 

judikaturu se zaměřuji ve své práci. Dalším stupněm evropské integrace 

v oblasti uznání a výkonu nesporných nároků je nařízení o evropském 

platebním rozkazu, které, z důvodu rozsahu této práce, není jejím předmětem. 

Tuto práci je de facto možné rozdělit do tří částí. V první se věnuji 

obecnému úvodu do tématiky uznání a výkonu soudních rozhodnutí se 

zaměřením na relevantní předpisy evropského mezinárodního práva 

soukromého. V druhé části se hlouběji zabývám otázkami uznání a výkonu 

podle nařízení Brusel I a nařízení o EET. Třetí část je zaměřena na judikaturu 

k těmto právním předpisům, a to nejen na rozhodnutí Soudního dvora EU, která 

formují rozhodovací praxi, ale také na rozhodnutí soudů členských států, jež by 

                                                           

1 Eppinger A., Evropský exekuční titul pro nesporné nároky dostupný z http://konkurs-
vyrovnani.cz/index.php?idb=15&idac=109, citováno dne 2. 4. 2011 
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měla odrážet jednotnou aplikaci nařízení v rámci Evropské unie. Jako 

reprezentativní vzorek jsem vybrala soudní rozhodnutí česká a španělská.  

Cíl mé práce tedy spočívá ve srovnání výhod a nevýhod uznání a výkonu 

soudních rozhodnutí podle nařízení o EET a nařízení Brusel I a zhodnocení 

úskalí uznání a výkonu soudních rozhodnutí podle zmiňovaných nařízení 

v rozhodovací praxi soudů členských států. K dosažení těchto cílů používám 

základní metody vědecké práce - deskripci, analýzu a komparaci. 
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2 Právní úprava uznání a výkonu soudního rozhodnutí 

v českém právním řádu 

2.1 Teorie uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí 

Uznáním cizího rozhodnutí přiznává soudní orgán tytéž právní účinky jako 

rozhodnutí tuzemskému. Výkon rozhodnutí znamená přinucení osoby, které je 

cizím rozhodnutím uložena určitá povinnost, k splnění této povinnosti, pokud ji 

na základě rozhodnutí sama nesplnila, stejně jako se v takovém případě 

vykonává rozhodnutí tuzemského orgánu. Vzhledem k tomu, že vydávání 

rozhodnutí soudů je projevem státní svrchovanosti a rozsudky jsou obvykle 

vydávány výslovně jménem státu, jsou uznání a zejména výkon soudního 

rozhodnutí, jež znamená použití donucení proti osobám a nucený zásah do 

jejich majetku na základě aktu cizího státu, vázány na splnění řady podmínek.2 

V praxi mezinárodního práva soukromého obecně rozeznáváme tři teorie 

uznání a výkonu soudních rozhodnutí. Teorií, z níž vychází právní úprava 

obsažená v nařízeních evropského mezinárodního práva procesního a která je 

založená na tom, že jedna země uzná a vykoná rozhodnutí druhé země a tato 

naopak uzná a vykoná rozhodnutí země první, je teorie vzájemnosti. Další jsou 

teorie závazku, jež předpokládá, že pokud stát vydání rozhodnutí správně určí, 

že má pravomoc rozhodnutí vydat, vytváří takové rozhodnutí mezi stranami 

závazek, který by měl soud druhého státu uznat a případně i vykonat, a teorie 

zdvořilosti, kterou můžeme nalézt především v politických rozhodnutích států.3 

2.2 Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 

Základním právním předpisem, jenž reguluje tuto problematiku 

ve vnitrostátním právu, je zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu 

soukromém a procesním, který upravuje uznání a výkon cizích rozhodnutí 

v části druhé v oddílech 3 a 4. 

                                                           

2 Kučera, Z. Mezinárodní právo soukromé, Brno: Doplněk, 2008, 7. opravené a doplněné vydání, s. 410-411 
3 Reed, A. Anglo-american perspective on private international law, New York: The Edwin Mellen Press, 
2003, s. 466 - 470 
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Podle ZMPSP se uznání cizího rozhodnutí v majetkových věcech 

nevyslovuje zvláštním výrokem. K cizímu rozhodnutí se pouze přihlédne, tak 

jako by šlo o rozhodnutí českého soudu. Nařízení výkonu takového rozhodnutí 

je třeba vždy odůvodnit a je možné pouze pokud rozhodnutí nabylo právní moci 

ve státě, který rozhodnutí vydal, a rozhodnutí bylo uznáno českými orgány. 

Další podmínky uznání a tedy i výkonu cizích soudních rozhodnutí jsou 

stanoveny negativně jako překážky uznání a výkonu v § 64 ZMPSP. Podle tohoto 

ustanovení brání uznání výlučná pravomoc českých orgánů ve věci, o které 

rozhodl cizí soudní orgánů, dále není možné uznat rozhodnutí, pokud o témže 

právním poměru bylo českým orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí nebo 

bylo uznáno pravomocné rozhodnutí třetího státu, také pokud účastníku řízení, 

vůči němuž má být rozhodnutí uznáno, byla odňata postupem cizího orgánu 

možnost řádně se účastnit řízení, dále pokud by se uznání příčilo českému 

veřejnému pořádku a také v případech, kdy není zaručena vzájemnost uznávání 

a výkonu rozhodnutí. Cizí rozhodnutí v jiných než majetkových věcech český 

soudní orgán pouze uznává. Cizí rozhodnutí nemohou být přezkoumávána 

ve věci samé. 

Oddíl 4 části druhé ZMPSP adaptuje české autonomní právo na předpisy 

Evropských společenství. 

Zákonná úprava daná v ZMPSP se uplatní jen tam, kde mezinárodní 

smlouva nebo bezprostředně použitelné předpisy evropského práva neupravují 

uznání a výkon rozhodnutí jinak.4 

2.3 Mezinárodní smlouvy 

Jedním ze základních pramenů úpravy uznání a výkonu cizích rozhodnutí 

v právním řádu České republiky jsou mezinárodní smlouvy a to zejména 

smlouvy o právní pomoci s dřívějšími socialistickými státy a dvoustranné 

smlouvy s některými dalšími státy o uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech 

občanských a obchodních.5 Ve vztahu ke členským státům Evropské unie 

                                                           

4 Kučera, Z. Mezináodní právo soukromé,  7. vydání,  Brno: Doplněk, 2008, s. 410 
5 Ibidem, s. 420 
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se mezinárodní smlouvy uplatní pouze v případě, že neexistuje úprava obsažená 

v evropském právu. 

2.4 Evropská úprava 

2.4.1 Právní základ 

Od vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 patří mezi 

prameny práva také právo evropské. 

Evropské mezinárodní právo soukromé bývá považováno za rychle 

se rozvíjející oblast soukromého práva v rámci Evropské unie. Tento vývoj 

vychází z Amsterodamské smlouvy z roku 1997, která novelizovala Smlouvu 

o založení Evropského společenství a která vstoupila v platnost v roce 1999.6 

Jejím hlavním přínosem je významné rozšíření pravomocí Evropského 

společenství o oblast justiční spolupráce v civilních věcech, čímž došlo 

k vytvoření evropského justičního prostoru v civilních věcech, který se stal 

základem pozdějšího prostoru svobody, bezpečnosti a práva.7  

Metody úpravy evropského mezinárodního práva soukromého byly různé. 

Normy upravující soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem jsou 

obsaženy jak v primárním právu, tak v právu sekundárním, které je automaticky 

závazné pro členské státy a podléhá interpretaci ESD, ale také v subsidiárních 

mezinárodních smlouvách mezi členy EU.8  

Ačkoli subsidiární mezinárodní smlouvy, jejichž právním základem byl 

čl. 293/ex-čl. 220 SES, a mezi něž patří i Bruselská úmluva o soudní příslušnosti 

a uznání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních 

z roku 1968, byly první generací pravidel evropského mezinárodního práva 

soukromého, jejich epocha skončila po té, co Amsterodamská smlouva převedla 

materii týkající se volného pohybu osob a soudní spolupráce v občanských 

věcech z unijního pilíře do pilíře komunitárního. 

                                                           

6 Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé, Praha: C. H. Beck, 2008, s. 19 
7 Týč V. Základy evropského práva pro ekonomy, 6. vydání. Praha, Leges, 2010, s. 23 
8 Ibidem, s. 221,222 
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Dopad tohoto přesunu byl pro evropské mezinárodní právo soukromé 

velmi podstatný. Pro úpravu této materie se začalo používat norem 

sekundárního práva a již existující smlouvy byly znovu přijaty ve formě 

nařízení. Právním základem regulace této oblasti se stal především čl. 65 SES, 

který, pokud je to nutné k náležitému fungování vnitřního trhu, předpokládal 

mimo jiné opatření ke zlepšení a zjednodušení uznání a výkonu soudních 

a mimosoudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Touto úpravou 

není vázáno Dánsko, Spojené království a Irsko, jež se řídí zvláštními protokoly 

přijatými v souvislosti s Amsterodamskou smlouvou.9 

Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost v roce 2009, mimo jiné do 

budoucna rozšířila záběr evropské právní úpravy v oblasti mezinárodního 

práva soukromého. Justiční spolupráce v občanských věcech nyní tvoří 

samostatnou kapitolu 3 (čl. 81) hlavy V. SFEU. Zároveň oproti Amsterodamské 

smlouvě dochází k přeformulování podmínky pro sbližování právních předpisů 

členských států. Vložením slova „zejména“ do nově použité formulace tvoří 

„nezbytnost opatření k řádnému fungování vnitřního trhu“ pouze jeden 

z možných předpokladů. 

2.4.2 Související předpisy evropského mezinárodního práva 

procesního 

Mezi nejdůležitější právní předpisy přijaté na základě čl. 65 SES, jež 

upravují problematiku uznání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech, patří tato nařízení: 

� Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a 

uznání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I). O 

tomto nařízení dále pojednává kapitola 3. 

� Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, ze dne 21. dubna 

2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky. O 

tomto nařízení dále pojednává kapitola 4. 

                                                           

9 Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé, Praha: C. H. Beck, 2008, s. 33 
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� Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a 

uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech 

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

IIa). Vztahuje na občanskoprávní věci s mezinárodním prvkem, které se 

týkají rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné a přiznání, 

výkonu, převedení a úplného nebo částečného odnětí rodičovské 

zodpovědnosti. 

� Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém 

řízení. Vztahuje se na kolektivní úpadková řízení, jež zahrnují částečné nebo 

úplné zabavení majetku dlužníku a jmenování správce podstaty a určuje 

mezinárodní příslušnost pro zahájení úpadkového řízení, právo rozhodné 

pro řešení procesních a souvisejících otázek a uznání úpadkových řízení 

v jiných členských státech. 

� Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. 

prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu. 

Jeho účelem je zjednodušit a urychlit soudní řízení týkající se nesporných 

nároků v přeshraničních případech. Věcná působnost tohoto nařízení 

v podstatě kopíruje působnost nařízení Brusel I s tím, že ze své působnosti 

navíc za určitých podmínek vylučuje nároky z mimosmluvních závazků. 

� Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. 

července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. 

Cílem tohoto nařízení je zjednodušit, urychlit a snížit náklady řízení o 

sporech týkajících se drobných nároků do hodnoty 2 000 eur 

v přeshraničních případech. Působnost nařízení je opět srovnatelná 

s nařízením Brusel I, přičemž kromě limitace hodnotou nároku jsou 

z působnosti tohoto nařízení vyloučeny věci týkající se pracovního práva. 

� Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, 

rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech 

vyživovacích povinností. Toto nařízení vstoupilo v účinnost spolu s tzv. 

Protokolem o právu použitelném na vyživovací povinnosti k 18. 6. 2011 a 

nahrazuje v oblasti pohledávek na výživné stávající právní úpravu danou 

nařízením Brusel I. Jeho věcná působnost je stanovena pro vyživovací 



10 

povinnosti vyplývající z rodinných vztahů, rodičovství, manželství nebo 

švagrovství. 
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3 Uznání a výkon soudních rozhodnutí podle nařízení 

Brusel I 

3.1 Obecně k nařízení Brusel I 

Nařízení Brusel I, jenž je jedním ze základních kamenů evropského 

mezinárodního práva procesního, vstoupilo v platnost 1. 3. 2002 a pro Českou 

republiku se stalo závazný dnem jejího přistoupení k Evropské unii, tedy 

1. 5. 2004. Mezi členskými státy nahradilo Bruselskou úmluvu o příslušnosti 

a uznání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech z roku 1968. 

Nařízení Brusel I zachovává s Bruselskou úmluvou do značné míry kontinuitu 

a odpovídá jí jak ve své struktuře a základních principech, tak v obsahu 

jednotlivých ustanovení, kdy oproti předchozí úpravě přináší pouze menší 

změny, a proto má Bruselská úmluva pro praxi význam z hlediska judikatury 

ESD, jež je aplikovatelná i na většinu ustanovení obsažených v nařízení 

Brusel I.10 

Podle čl. 67 NBI tímto nařízením není dotčeno uplatňování ustanovení, 

kterými se upravuje příslušnost a uznání a výkon rozhodnutí ve zvláštních 

věcech a která jsou obsažena v právních aktech Společenství nebo 

ve vnitrostátních právních předpisech harmonizovaných k provedení těchto 

aktů. Toto nařízení dále nahradilo mezi členskými státy dohody, smlouvy 

a úmluvy taxativně vyjmenované v čl. 69 NBI, přičemž tyto se i nadále použijí 

ve věcech, na něž se Brusel I nevztahuje. 

3.1.1 Působnost nařízení 

Podle čl. 32 se nařízení Brusel I se vztahuje na rozhodnutí vydaná soudy 

členských států, přičemž podle čl. 1 odst. 3 NBI se členských státem rozumějí 

členské státy Evropské unie s výjimkou Dánska. 

                                                           

10 Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 126 
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Časovou působnost nařízení určuje čl. 66 NBI, podle nějž se Brusel I 

aplikuje pouze na řízení zahájená a veřejné listiny vypracované po té, co 

nařízení vstoupilo v platnost. Z tohoto pravidla existují podle čl. 66 odst. 2 NBI 

dvě výjimky: a) řízení bylo zahájeno v členském státě původu až poté, co 

Bruselská nebo Luganská úmluva vstoupila v platnost, jak v členském státě 

původu, tak i v dožádaném členském státě, přičemž toto ustanovení nemá 

vzhledem k tomu, že Česká republika nebyla signatářem ani jedné z těchto 

smluv, pro naši právní praxi význam, b) v případě, že soud byl příslušný podle 

pravidel, která se shodují s pravidly pro určení příslušnosti obsaženými nebo 

v dohodě uzavřené mezi členským státem původu a dožádaným členských 

státem, která byla platná v době zahájení řízení. Aby mohlo být rozhodnutí 

uznáno podle nařízení Brusel I, muselo být vydáno po vstupu nařízení v platnost 

v České republice. Je sice pravda, že nález Ústavního soud ČR z 25. 4. 2006, sp. 

zn. I. ÚS 709/05 se s tímto názorem neztotožnil, ale učinil tak pouze implicitně, 

když meritorním předmětem sporu byla jiná otázka, a judikatura nižších soudů 

dospěla k závěru neaplikovatelnosti nařízení Brusel I na exekuční tituly vydané 

před 1. 5. 2004.11 Nicméně tato otázka stále není dořešena. Nejvyšší soud ČR 

předložil v říjnu 2010 Soudnímu dvoru EU ohledně výkladu čl. 66 odst. 2 NBI 

žádost o rozhodnutí o předběžné otázce.12 

Věcná působnost nařízení Brusel I je vymezena čl. 1 odst. 1 NBI, podle nějž 

se nařízení vztahuje na věci občanské a obchodní bez ohledu na druh soudu.13 

Rozhodující pro rozhraničení, zda jde o občanskoprávní nebo obchodní vztah, 

nebo vztah veřejného práva, je podle judikatury ESD14 to, zda na straně 

některého z účastníků spor souvisí s výkonem výsostných (veřejných) 

pravomocí.15 Nařízení dále negativně vymezuje svou věcnou působnost ve větě 

druhé čl. 1 odst. 1 a v odst. 2 téhož článku, podle nichž se nevztahuje zejména 

na věci daňové, celní a správní a dále výslovně na věci osobního stavu, 

                                                           

11 Vaške, V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 15. 
12 Zaevidována v rejstříku Soudního dvora jako věc C-514/10. 
13 Tento výraz je nutné vykládat autonomně v souladu s judikaturou ESD. Viz rozsudek ESD 29/76 
Eurocontrol. 
14 Např. rozsudky ESD 814/79 Rüffer, C-172/91 Sonntag, C-292/05 Lechouritou. 
15 Vaške, V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 20. 
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způsobilosti fyzické osoby k právům a právním úkonům, majetkové vztahy mezi 

manžely a dědění, včetně dědění ze závěti; na konkursy, vyrovnání a podobná 

řízení; sociální zabezpečení a rozhodčí řízení. 

3.1.2 Pravidla o příslušnosti  

Bydliště žalovaného, pokud je na území některého členského státu, je bez 

ohledu na jeho státní příslušnost základním určujícím prvkem pro stanovení 

příslušnosti členského státu (čl. 2 odst. 1 NBI). Toto ustanovení upravuje pouze 

mezinárodní příslušnost, místní příslušnost je určena podle vnitrostátního 

práva. Nařízení dále vymezuje speciální pravidla, která zakládají mezinárodní 

příslušnosti soudu ve stanovených případech. Jsou to pravidla pro alternativní 

mezinárodní příslušnost podle čl. 5 NBI, zvláštní příslušnost podle věcné 

souvislosti podle čl. 6 a 7 NBI, příslušnost pro zvláštní skupiny osob z důvodu 

ochrany slabší smluvní strany podle čl. 8 – 21 NBI, výlučná příslušnost podle 

čl. 22 NBI, prorogace příslušnosti podle čl. 23 NBI a podřízení se zahájenému 

řízení podle čl. 24 NBI. 

3.2 Uznání a výkon rozhodnutí podle nařízení Brusel I 

Uznání a výkon soudního rozhodnutí upravuje nařízení Brusel I 

v kapitole III, čl. 32 – 56.  Aby mohlo být soudní rozhodnutí uznáno a prohlášeno 

vykonatelným podle nařízení Brusel I, musí se na něj vztahovat místní, časová 

a věcná působnost nařízení. Rozhodnutím se podle čl. 32 NBI pro účely nařízení 

Brusel I rozumí každé rozhodnutí vydané soudem členského státu bez ohledu na 

to, je-li označeno jako rozsudek, usnesení, příkaz nebo nařízení výkonu 

rozhodnutí, včetně rozhodnutí o nákladech řízení vydaného soudním 

úředníkem.16 Rozhodnutím ve smyslu čl. 32 NBI se tedy rozumí pouze akt státní 

moci, jenž autoritativním způsobem potvrzuje, zakládá, mění či ruší práva 

a povinnosti účastníků.17 Z čl. 37 a 46 NBI vyplývá, že podle nařízení Brusel I 

                                                           

16 Podle judikatury ESD se uzná i typ rozhodnutí, který právo státu uznání nezná. Viz rozsudek ESD C-
474/93 Hengst Import v Campese. 
17 Vaške, V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 29. 
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může být uznáno i soudní rozhodnutí, jež nenabylo právní moci.18 Tím se tento 

režim liší nejen od postupu podle českého vnitrostátního práva (§ 63 ZMPSP), 

ale také například od pravidel vnitrostátního práva španělského (čl. 951 LEC 

1881). V případě, že byl proti takovému soudnímu rozhodnutí podán řádný 

opravný prostředek, soud členského státu, v němž se žádá o uznání rozhodnutí 

vydaného v jiném členském státě, může řízení přerušit. 

Základním pravidlem stanoveným kapitolou III NBI je to, že rozhodnutí 

podléhající režimu této kapitoly musí být uznána a vykonána. Nařízení Brusel I 

stanoví jen několik taxativně vymezených výjimek, které vyžadují odmítnutí 

uznání a výkonu rozhodnutí. Cizí rozhodnutí nesmí být podle čl. 36 a 45 NBI 

v žádném případě přezkoumáváno ve věci samé, což tedy znamená, že soudu 

členského státu uznání rozhodnutí není umožněno brát zřetel, jestli soud 

členského státu původu učinil během rozhodování ve věci chybu, skutkovou či 

právní, jedno zda v otázkách hmotněprávních či procesních. 

3.2.1 Uznání podle nařízení Brusel I 

Co se týče pouhého uznání rozhodnutí (tedy bez jeho výkonu), čl. 33 

odst. 1 a 3 NBI nevyžaduje k tomuto žádné další řízení a určuje, že je-li otázka 

uznání rozhodnutí vznesena u soudu členského státu jako předběžná otázka, 

může o ní tento soud rozhodnout.19 Stane-li se sporným, zda rozhodnutí má být 

uznáno, může, podle čl. 33 odst. 2 NBI, každá strana, která uplatňuje uznání jako 

hlavní věc v daném sporu, v řízení podle oddílů 2 a 3 této kapitoly navrhnout, že 

soudní rozhodnutí má být uznáno. Možnost tohoto postupu ovšem nemá strana, 

která usiluje o rozhodnutí, jež by uznání odmítlo.20  Ačkoli nařízení neobsahuje 

ustanovení o dílčím uznání, tedy ustanovení obdobné čl. 48 NBI, které se týká 

dílčího výkonu rozhodnutí, je obecně uznáváno, že je takové uznání možné.21 

                                                           

18 Ale podle čl. 38 a 53 odst. 5 NBI je rozsudek vykonatelný podle kapitoly III NBI v případě, že je 
vykonatelný i ve státě původů. 
19 I strana, která žádá uznání rozhodnutí jako rozhodnutí o předběžné otázce, musí dodržet pravidla 
obsažená v čl. 53 – 56 NBI. 
20 Stone, P. EU private international law. Edward Elgar Publishing, 2010, s. 227. 
21 Magnus, U.; Mankowski, P. Brussels I Regulation. Sellier, European Law Publishers, 2007, s. 555. 
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Jestliže byl proti rozhodnutí ve členském státě původu podán opravný 

prostředek, soud členského státu uznání může podle čl. 37 NBI řízení přerušit. 

Jak již bylo řečeno, rozhodnutí soudů členských států podléhající režimu 

nařízení Brusel I jsou v ostatních členských státech uznávány ipso iure. To je 

ovšem možné pouze tehdy, pokud uznání nebrání důvody taxativně vymezené 

v čl. 34 a 35 odst. I NBI. Jestliže některý z těchto důvodů nastane, uznání a výkon 

rozhodnutí musí být odepřeno. Soud státu uznání nemá v tomto případě žádnou 

diskreční pravomoc. Vzhledem k tomu, že tyto důvody jsou pouhou výjimkou 

z automatického režimu uznání, je třeba vykládat je restriktivně.22 Všechny 

předpoklady pro odepření uznání se zásadně zkoumají teprve na námitku, 

nikoli ex offo, přičemž soud první instance tyto podmínky vůbec ověřovat nesmí, 

stejně jako je tomu v řízení o prohlášení vykonatelnosti podle čl. 41 NBI. 

Důkazní břemeno existence těchto podmínek tíží stranu, která tvrdí, že existuje 

důvod pro odepření výkonu rozhodnutí.23 

Čl. 34 NBI rozeznává tyto důvody odepření uznání: 

1. Uznání je zjevně v rozporu s veřejným pořádkem členského státu, v němž 

se o uznání žádá. 

Odmítnutí uznání rozhodnutí na základě výhrady veřejného pořádku 

představuje výjimku z principu vzájemné důvěry, přičemž státy u uznávaných 

rozhodnutí stále kontrolují dodržení minimálních principů právního státu 

z hlediska vlastního právního řádu.24 Kontrolu poskytovanou prostřednictvím 

orde public, nelze zaměňovat se zákazem revision au fond, má-li být 

rozhodováno o uznání nebo výkonu zahraničního titulu. Při zohlednění výhrady 

                                                           

22 Vaške, V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 43 a rozsudek 
ESD C-414/92 Solo Kleinmotoren  v. Boch. 
23 Kapitán, Z., Bohůnová, P. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti justičního prostoru ve věcech 
civilních - Část XIV. - Nařízení Brusel I ve světle judikatury Evropského soudního dvora. Právní fórum, 
č. 6/2009. 
24 Kapitán, Z., Bohůnová, P. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti justičního prostoru ve věcech 
civilních - Část XV. - Nařízení Brusel I ve světle judikatury Evropského soudního dvora. Právní fórum, 
č. 7/2009. 
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veřejného pořádku, dochází k přezkumu slučitelnosti účinků zahraničního 

rozhodnutí se zásadami tuzemského právního řádu.25 

Pojem „rozpor s veřejným pořádkem“ je determinován judikaturou ESD.26 

Základní soubor judikatury ESD k této otázce tvoří zejména rozhodnutí C-7/98 

Krombach v Bamberski a C-38/98 Renault v Maxicar. ESD omezuje použití 

výhrady veřejného pořádku v souvislosti s odepřením uznání výkonu 

rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních na výjimečné situace,27 protože 

odporuje jednomu z hlavních cílů této právní úpravy – rychlému a efektivnímu 

uznání a výkonu rozhodnutí. Každý stát může rozhodovat o své koncepci 

veřejného pořádku, avšak interpretace jejích limitů spadá do kompetence ESD. 

Těmito limity jsou základní právní principy a zásady, přičemž ESD v tomto 

poukazuje na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva.28 K těmto 

základním principům a zásadám se v nálezu I. ÚS 709/05 ze dne 25. 4. 2006 

přihlásil také Ústavní soud České republiky, kdy odkázal na zmiňovaná 

rozhodnutí ESD, aplikoval výhradu veřejného pořádku a judikoval, že „uznání 

rozhodnutí, které neobstojí z hlediska ochrany základních práv, by bylo v 

rozporu s veřejným pořádkem České republiky a v konečném důsledku i se 

samotným ústavním pořádkem České republiky.“ 

S postupným sjednocováním práva však výhrada veřejného pořádku ztrácí 

na významu, a proto se čas od času ozývají hlasy volající po jejím zrušení.29 

Osobně jsem pro zachování tohoto důvodu odepření uznání. I přes princip 

vzájemné důvěry, není možné vyloučit pochybení, k nimž může během řízení 

                                                           

25 Bělohlávek, A. Výhrada veřejného pořádku hmotněprávního a procesního ve vztazích s mezinárodním 
prvkem, Právník, č. 11/2006, s. 1284. 
26 Srov. např. Brodec, J. Pojem „evropský veřejný pořádek“ v judikatuře ESD a Ústavního soudu ČR. 
Jurisprudence 8/2006 nebo Kapitán, Z., Bohůnová, P. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti 
justičního prostoru ve věcech civilních - Část XV. - Nařízení Brusel I ve světle judikatury Evropského 
soudního dvora. Právní fórum, č. 7/2009. Z novějších rozhodnutí k tomuto odpíracímu důvodu také 
rozsudek ESD C-394/07 Gambazzi v DaimlerChrysler. Blíže k tomuto rozhodnutí v páté kapitole této práce. 
27 K tomuto taktéž aktuálně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2011, sp. zn. 20 Cdo 5180/2008. 
28 Kapitán, Z., Bohůnová, P. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti justičního prostoru ve věcech 
civilních - Část XV. - Nařízení Brusel I ve světle judikatury Evropského soudního dvora. Právní fórum, 
č. 7/2009. 
29 Viz např. naposledy Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the 
Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters 
(recast) (COM(2010)0748–C7-0433/2010–2010/0383(COD)), 
dostupný z http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-
467.046+01+DOC+PDF+V0//EN&language=ES; citováno 11. 7. 2011. 
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dojít, a která jsou schopna způsobit dotčené osobě nemalou újmu. Odepření 

uznání cizího rozhodnutí pro zjevný rozpor s veřejným pořádkem zůstává 

v tomto případě prostředkem ultima ratio. 

2. Žalovanému, v jehož nepřítomnosti bylo rozhodnutí vydáno, nebyl doručen 

návrh na zahájení řízení nebo jiná rovnocenná písemnost v dostatečném časovém 

předstihu a takovým způsobem, který mu umožňuje přípravu na jednání před 

soudem, ledaže žalovaný nevyužil žádný opravný prostředek proti rozhodnutí, i 

když k tomu měl možnost. 

Důvody odepření uznání rozhodnutí uvedené v tomto odstavci můžeme 

obecně podřadit pod pojem „nepravidelnosti v řízení“. Nepravidelnostmi 

v řízení jsou obvykle nazývány vady, kterými byla při řízení porušena ochrana 

žalované strany. Čl. 34 odst. 2 NBI zahrnuje porušení zásady rovnosti stran 

a zásady kontradiktornosti řízení (práva na slyšení před soudem), jejichž 

nejdůležitějším předpokladem v rámci právního sporu je doručení žaloby.30 

Také toto ustanovení je předmětem bohaté judikatury ESD. 31  

Písemností zahajující řízení nebo jinou rovnocennou písemností se rozumí 

písemnost, jejíž řádné a včasné doručení umožňuje žalovanému uplatnit ve státě 

původu svá práva před vydáním vykonatelného rozhodnutí, přičemž formální 

vady doručení této písemnosti vylučují uznání, pouze pokud jejich závažnost 

nepřípustně omezuje procesní obranu žalovaného. Pojem „dostatečný časový 

předstih“ nebyl zákonodárcem definován, a proto je třeba posuzovat ho 

individuálně podle okolností konkrétních případů. 

Vadu doručení písemnosti zahajující řízení nelze použít jako odpírací 

důvod v tom případě, jestliže žalovaný nevyužil žádný opravný prostředek proti 

rozhodnutí, i když k tomu měl možnost. Tím, že zákonodárce vložil do čl. 34 

odst. 2 NBI tuto výjimku, chtěl zabránit překážkám volného pohybu rozsudků, 

                                                           

30 Kapitán, Z., Bohůnová, P. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti justičního prostoru ve věcech 
civilních - Část XV. - Nařízení Brusel I ve světle judikatury Evropského soudního dvora. Právní fórum, 
č. 6/2009. 
31 Např. rozsudky ESD C-172/91 Sonntag v Waidman, C-474/93 Hengst Import v Campese, C-123/91 
Minalmet GmbH. v. Brandeis Ltd., C-78/95 Hendrikman a Feyen v. Magenta. 
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které vyplývají ze zneužívajících jednání. Této podmínce by ovšem neměl být 

přikládán dosah, který tento cíl překračuje.32 Na druhou stranu, judikatura ESD 

současně klade důraz na to, že by žalovaný, pokud je to možné, měl napadnout 

rozhodnutí ve státu původu.33 

3. Uznání je neslučitelné s rozhodnutím vydaným v řízení mezi týmiž 

stranami v členském státě, v němž se o uznání žádá. 

4. Uznání je neslučitelné s dřívějším rozhodnutím, které bylo vydáno v jiném 

členském státě nebo ve třetí zemi v řízení mezi týmiž stranami a pro tentýž nárok, 

pokud toto dřívější rozhodnutí splňuje podmínky nezbytné pro uznání v členském 

státě, v němž se o uznání žádá. 

Tyto dva důvody lze obecně nazvat „odmítnutí z důvodu překážky rei 

iudicatae“. Základním pojmem tohoto důvodu odmítnutí uznání je 

„neslučitelnost“, jejíž výklad nám poskytl ESD.34 Rozhodnutí jsou tedy 

neslučitelná v případě, že „s sebou nesou takové účinky, které se vzájemně 

vylučují“, což na druhou stranu neznamená, že se musí týkat totožného právního 

problému. 

Zmiňovaná ustanovení čl. 34 NBI jsou úzce spojena s předpisy čl. 27 až 

čl. 30 NBI, které mají vyloučit střet dvou identických nebo souvisejících 

soudních řízení. Přes dobře fungující mechanismus, který tato ustanovení 

zavedla, se může stát, že ve dvou členských státech jsou vydána vzájemně si 

odporující rozhodnutí. Sféra působnosti těchto ustanovení je ovšem na jednu 

stranu užší, než u čl. 27 až čl. 30 NBI, v tom smyslu, že ani odst. 3 ani odst. 4 

čl. 34 NBI nepokrývají otázku závislých řízení, ale na druhou stranu širší, 

s ohledem na to, že ustanovení odst. 4, které se vztahuje na rozhodnutí vydaná 

třetím státem, tedy rozhodnutí spadající mimo působnost nařízení.35 

                                                           

32 Viz rozsudek ESD C-283/05 ASML v SEMIS. Blíže k tomuto rozhodnutí v páté kapitole této práce. 
33 Viz rozsudek ESD C-420/07 Apostolides v Orams. Blíže k tomuto rozhodnutí v páté kapitole této práce. 
34 Rozsudek ESD C-149/86 Hoffman v Krieg. 
35 Magnus, U.; Mankowski, P. Brussels I Regulation. Sellier, European Law Publishers, 2007,s. 593. 
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Přestože jsou si tato ustanovení velmi podobná, při jejich aplikaci je možné 

spatřit specifické rozdíly. V případě neslučitelnosti s rozhodnutím vydaným 

státem uznání, stanoví čl. 34 odst. 3 NBI jedinou podmínku - neslučitelné 

rozhodnutí musí být mezi týmiž stranami. Domácí rozhodnutí má automatickou 

přednost před rozhodnutím, které mělo být uznáno, přičemž nezáleží, které 

rozhodnutí bylo vydáno dříve, popř. které řízení bylo dříve zahájeno. Pokud se 

jedná o rozhodnutí cizí, tedy rozhodnutí z členského státu nebo ze státu třetího, 

čl. 34 odst. 4 NBI určuje podmínky přísnější. Přednost je dána pouze dřívějšímu 

rozhodnutí, oproti předchozímu ustanovení se musí obě dvě rozhodnutí týkat 

nejen týchž stran, ale také téže věci, a jak již bylo řečeno, rozhodnutí musí 

splňovat podmínky nezbytné pro uznání v členském státě, v němž se o toto 

uznání žádá. 

Další důvody odepření uznání rozhodnutí stanoví čl. 35 odst. 1. V tomto 

případě se rozhodnutí neuzná, byly-li porušeny oddíly 3, 4 a 6 kapitoly II NBI 

nebo jedná-li se o případ uvedený v článku 72 NBI. Toto ustanovení se tedy týká 

porušení některých předpisů o mezinárodní příslušnosti. Jedná se o zvláštní 

příslušnost v zájmu ochrany slabší strany ve věcech pojištění (oddíl 3 

kapitoly II NBI) a spotřebitelských smluv (oddíl 4 II kapitoly NBI) a výlučnou 

příslušnost podle oddílu 6 kapitoly II NBI. Podmínky odepření uznání cizího 

rozhodnutí podle čl. 35 odst. 1 ve spojení s čl. 72 NBI spočívají v situaci, kdy 

soud, jenž rozhodnutí vydal, založil svou příslušnost pouze na některé 

z okolností uvedených v čl. 3 odst. 2 NBI. Uznání je tak možné odepřít 

za předpokladu, že rozhodnutí směřuje proti žalovanému, který má bydliště 

nebo obvyklý pobyt v nečlenském státě, s nímž má stát uznání uzavřenu 

mezinárodní smlouvu, kterou se podle čl. 59 odst. 1 Bruselské úmluvy zavázal 

neuznávat v takových případech rozhodnutí soudy členských států a která není 

nařízením dotčena. Jelikož Česká republika žádnou takovou mezinárodní 

smlouvu neuzavřela, nemá pro českou praxi toto ustanovení význam.36 V jiných 

případech, mimo výše uvedené, není možné mezinárodní příslušnost 

přezkoumávat a zároveň nelze porušení pravidel o mezinárodní příslušnosti 

                                                           

36 Vaške V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 63. 
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podřadit pod porušení veřejného pořádku podle čl. 34 odst. 1 NBI. Při 

posuzování mezinárodní příslušnosti je podle čl. 35 odst. 2 NBI soud členského 

státu uznání vázán skutkovými zjištěními, na nichž soud členského státu původu 

založil svou příslušnost. 

3.2.2 Výkon podle nařízení Brusel I 

Cizí soudní rozhodnutí bude vykonáno, je-li vykonatelné v členském státě 

původu, prohlášeno za vykonatelné v členském státě uznání a v případě, že byly 

namítány, nebyly-li dány důvody odepření uznání. Po straně, která v jednom 

členském státě navrhuje výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, 

nesmí být podle čl. 51 NBI na základě skutečnosti, že je cizím státním 

příslušníkem nebo že nemá bydliště nebo pobyt ve státě, v němž se výkon 

navrhuje, požadována žádná záruka ani jistota. Zároveň podle čl. 52 NBI není 

možné v řízení o vydání prohlášení vykonatelnosti ve státě výkonu vybírat 

poplatek stanovený podle hodnoty předmětu sporu. Samotný postup při výkonu 

rozhodnutí je dále upraven autonomním právem. Navrhovatel musí uvést 

adresu pro doručování v obvodě soudu, u kterého návrh podává. Jestliže však 

právo státu, v němž podává návrh na výkon, uvedení takové adresy nevyžaduje, 

ustanoví navrhovatel zástupce pro doručování.37 

3.2.2.1 Řízení o prohlášení vykonatelnosti 

Řízení o vykonatelnosti (exequatur) je specifickým řízením, jehož smyslem 

je ověřit, zda cizí rozhodnutí splňuje vymezené formální náležitosti.38 Podle 

čl. 38 odst. 1 NBI bude rozhodnutí vydané v jednom členském státě, které je 

v tomto státě vykonatelné, vykonáno v jiném členském státě poté, co zde bylo 

na návrh kterékoli zúčastněné strany prohlášeno za vykonatelné. Rozhodnutím 

C-267/97 Coursier v Fortis Bank stanovil ESD pro prohlášení vykonatelnosti 

                                                           

37 Tento požadavek by měl být podle návrhu na novelizaci nařízení Brusel I zrušen. Viz Proposal for a 
Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and 
enforcement of judgments in civil and commercial matters - COM(2010) 748/3 (Brussels, 14/12/2010) 
dostupný z http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/com_2010_748_en.pdf#page=2 , citováno dne 
30. 3. 2011. K návrhu novelizace nařízení pak dále v textu. 
38 Kapitán, Z., Evropský justiční prosto ve věcech civilních, Část VI., Uznání a výkon rozhodnutí podle 
nařízení Rady (ES) č. 44/2001. Právní fórum č. 7/2005. 
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podmínku, že rozhodnutí je z formálního hlediska vykonatelnosti cizích 

soudních rozhodnutí vykonatelné ve státě původu. Stejný přístup byl uplatněn 

také v rozhodnutí C-420/07 Apostolides v Orams. Není tedy nutné, aby byla 

vykonatelnost rozhodnutí možná de facto. 

Návrh na prohlášení vykonatelnosti se v České republice podává u 

okresního soudu nebo u soudního exekutora, přičemž místní příslušnost se 

určuje podle bydliště strany, vůči níž je výkon navrhován, nebo podle místa 

výkonu. Postup při podání návrhu se řídí právem státu, v němž se podává návrh 

na výkon. Rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti je vydáno ve zvláštním řízení 

po formální kontrole písemností,39 aniž by měl soud možnost uplatnit bez 

návrhu jakékoli důvody pro nevykonání soudního rozhodnutí ve smyslu 

nařízení Brusel I.40 To je možné až v následné fázi, kdy mohou jak odpůrce, tak 

i navrhovatel podat opravný prostředek.41 Bylo-li vydáno cizí rozhodnutí o více 

nárocích uplatněných žalobou a nemůže-li být prohlášení vykonatelnosti 

vydáno v plném rozsahu, vydá soud nebo jiný příslušný orgán prohlášení 

vykonatelnosti pro jeden nebo více těchto nároků. 

V souvislosti s řízením o prohlášení vykonatelnosti považuji za důležité 

zmínit dlouho očekávaný návrh na novelizaci nařízení Brusel I42 zveřejněný 

Komisí v polovině prosince roku 2010. Tento návrh na revizi navazuje 

na zelenou knihu o posouzení nařízení Brusel I,43 která zhodnotila sedm let 

aplikace nařízení Brusel a zároveň také identifikovala několik oblastí, jejichž 

                                                           

39 Jsou to písemnosti podle čl. 54 NBI. Soud může podle čl. 55 NBI přijmout rovnocennou písemnost a 
taktéž požádat o překlad těchto písemností, Takové písemnosti podle čl. 56 NBI nevyžadují ověřování. 
Zelená kniha o posouzení nařízení č. 2001/44 o výkonu a uznávání soudních rozhodnutí v občanských a 
obchodních věcech navrhovala na místo písemností dle čl. 54 zavést jednotný formulář. Viz 
http://www.euroskop.cz/8461/12752/clanek/revize-narizeni-brusel-i/, citováno dne 30. 3. 2011. 
V návrhu novelizace nařízení Brusel I se tento požadavek bohužel neprojevil. 
40 Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 4154/2008. 
41 Kapitán, Z., Bohůnová, P. Systém uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí. Právní fórum, č. 5/2008. 
42 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the 
recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters - COM(2010) 748/3 (Brussels, 
14/12/2010) dostupný z http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/com_2010_748_en.pdf#page=2 , 
citováno dne 30. 3. 2011. 
43 Green paper on the review of Council Regulation  (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition 
and enforcement of judgments in civil and commercial matters - COM/2009/0175 (Brussels, 21/9/2009) 
dostupný 
z http://www.ipex.eu/ipex/webdav/site/myjahiasite/groups/CentralSupport/public/2009/COM_2009_0
175/COM_COM(2009)0175_EN.pdf, citováno dne 30. 3. 2011; dále jen „zelená kniha“. 
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novelizaci považuje za nutnou. Mimo jiné je za jedno z problematických míst 

považován právě i institut exequaturu.  Podle aktuálně zveřejněného návrhu by 

v budoucnu rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních vydaná soudy 

členského státu byla vykonatelná bez dalšího v celé EU. Výkon rozhodnutí by 

bylo možné odmítnout pouze za výjimečných okolností.44 Zelená kniha 

směřování k zrušení exequaturu odůvodňuje především vysokými náklady 

a přílišnou zdlouhavostí získání prohlášení vykonatelnosti v druhém členském 

státě.45 Z hlediska českého práva by zrušení exequaturu znamenalo návrat 

k jednoduššímu procesu uznání a výkonu rozhodnutí justičních orgánů cizího 

státu, tak jak je upraven v ZMPSP. Zrušením řízení o prohlášení vykonatelnosti 

v českém vnitrostátním právu de facto dojde k zrovnoprávnění uznání a výkonu 

rozhodnutí z členského státu s rozhodnutím vydaným justičním orgánem státu 

třetího, kdy bylo paradoxně předepsáno „složitější“ řízení v případě uznání 

a výkonu rozhodnutí ze členského státu.46 Institut exequaturu byl již od jeho 

zavedení do našeho právního řádu mnohými považován za nadbytečný47 a jeho 

zrušení, které odpovídá tendenci, již sledují novější nařízení EMPS, je dle mého 

názoru krok správným směrem. Podle zveřejněného návrhu novelizace nařízení 

Brusel I by však exequaturní řízení zůstalo pro určitý typ rozhodnutí 

zachováno.48 

                                                           

44 Garau, F. Propuesta de la Comisión para modificar el Reglamento Bruselas I dostupný 
z http://conflictuslegum.blogspot.com/2010/12/propuesta-de-la-comision-para-modificar.html, citováno 
dne 30. 3. 2011. 
45 Kramer, X. Commission Proposal on the Review of Brussels I dostupný 
z http://conflictoflaws.net/2010/commission-proposal-on-the-revision-of-brussels-i/, citováno dne 30. 3. 
2011. 
46 Úprava § 68c ZMPSP, proto reagovala na zavedení tohoto řízení, a umožnila podat návrh na prohlášení 
vykonatelnosti spolu s návrhem na výkon rozhodnutí. Soud pak rozhoduje v jediném usnesení o obou 
návrzích samostatnými výroky. 
47 Viz např. Bělohlávek, A. Zavedení tzv. exequatur do českého právního řádu dostupný 
z http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/civilni-proces/pd_18/art_3741/zavedeni-tzv-exequatur-do-ceskeho-
pravniho-radu.aspx; citováno dne 30. 3. 2011 nebo Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo 
soukromé, Praha: C. H. Beck, 2008, s. 166. 
48 Viz Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the 
recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters - COM(2010) 748/3 (Brussels, 
14/12/2010) dostupný z http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/com_2010_748_en.pdf#page=2 , 
citováno dne 30. 3. 2011. 
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3.2.2.2 Opravný prostředek proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení 

vykonatelnosti 

Proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti může kterákoli 

strana podle čl. 43 NBI podat opravný prostředek. Tento opravný prostředek 

není odvoláním, ale opravným prostředkem sui generis. V České republice je pro 

podání tohoto opravného prostředku příslušný okresní soud. Lhůta pro podání 

tohoto opravného prostředku je jeden měsíc. V případě, že má strana, vůči níž je 

výkon navrhován, bydliště v jiném členském státě, než kde byl podán návrh 

na prohlášení vykonatelnosti, činí tato lhůta dva měsíce a běží ode dne doručení 

rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti této straně. 

Dojde-li soud, jenž o opravném prostředku rozhoduje, v ČR tedy Krajský 

soud, k závěru, že nebyly dodrženy podmínky prohlášení vykonatelnosti, nebo 

že byly naplněny důvody odepření uznání cizího rozhodnutí podle čl. 34 a 35 

NBI, zruší rozhodnutí prvoinstančního soudu a rozhodne o zamítnutí návrhu na 

prohlášení vykonatelnosti.49 

Také rozhodnutí o opravném prostředku, tedy meritornímu rozhodnutí o 

opravném prostředku proti výroku o prohlášení vykonatelnosti nebo jeho 

odepření, může být podle čl. 44 NBI napadeno opravným prostředkem, kterým 

jsou v České republice dovolání a žaloba pro zmatečnost.  

Na návrh strany, vůči níž je navrhován výkon, může soud řízení přerušit, a 

to v případě, že byl proti rozhodnutí podán ve státě výkonu řádný opravný 

prostředek nebo pokud lhůta pro podání toho prostředku ještě neuplynula. 

Pokud je spolu s návrhem na prohlášení vykonatelnosti podán také návrh na 

výkon rozhodnutí, soud přeruší obě řízení. Toto přerušení má za následek, že 

dojde k odložení vydání meritorního rozhodnutí o opravném prostředku. 

Přerušení řízení končí uplynutím lhůty pro podání řádného opravného 

prostředku ve státě původu nebo jeho zamítnutím.50 Podle čl. 46 odst. 3 lze 

výkon rozhodnutí podmínit složením jistoty. Vzhledem k systematickému 

                                                           

49 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 2. 2011, sp. zn. 20 Cdo 4154/2008. 
50 Vaške V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice.Praha: C. H. Beck, 2007, s. 107. 
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zařazení tohoto ustanovení někteří autoři usuzují, 51 že požadovat složení jistoty 

lze pouze v případě, kdy byl proti rozhodnutí podán ve státě původu řádný 

opravný prostředek, nebo když již uplynula lhůta pro jeho podání. 

3.2.2.3 Vykonatelnost rozhodnutí a předběžná a zajišťující opatření 

Podle čl. 47 NBI s sebou prohlášení vykonatelnosti nese možnost přijmout 

ochranná opatření. Dokud běží lhůta stanovená čl. 43 odst. 5 NBI pro podání 

opravného prostředku, nebo dokud o něm nebylo rozhodnuto, nemůže 

oprávněný přistoupit k opatřením, která se týkají nuceného výkonu. Na druhou 

stranu, považuje-li to za nutné, může požadovat zajištění dlužníkova majetku. 

Cílem tohoto ustanovení je dát straně, která dosáhla prohlášení vykonatelnosti, 

ale rozhodnutí nemůže vykonat, nástroj, s jehož pomocí může v mezidobí 

zabránit dlužníkovi v dispozici s majetkem, která by ztížila nebo znemožnila 

pozdější exekuci. Oprávnění k provedení předběžných opatření vyplývá ze 

samotného rozhodnutí, kterým byl nucený výkon připuštěn.52 

3.2.2.4 Částečné prohlášení vykonatelnosti 

Podle čl. 48 NBI je možné prohlásit vykonatelnost pouze pro některé 

výroky cizího rozhodnutí, když pro určité části rozhodnutí není splněna 

podmínka vykonatelnosti nebo když o to požádá navrhovatel. Tato možnost se 

uplatní zejména tehdy, kdy se cizí rozhodnutí vztahuje na více nároků a pouze 

některé z nich spadají do věcné působnosti nařízení Brusel I.53 

3.2.2.5 Penále 

Cizí soudní rozhodnutí o zaplacení penále jsou podle čl. 49 NBI 

v dožádaném členském státě vykonatelná, jestliže byla výše penále s konečnou 

platností stanovena ve státě původu. Také toto ustanovení je předmětem revize 

                                                           

51 Srov. ibidem, s. 108. 
52 Kapitán, Z., Chlebcová, R. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti justičního prostoru ve věcech 
civilních - Část XII. - Nařízení Brusel I ve světle judikatury Evropského soudního dvora. Právní fórum, 
č. 4/2009. 
53 Srov. rozsudek ESD C-220/95 Van den Boogaard v Laumen. 
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nařízení Brusel I. Návrh počítá s tím, že výši pokuty bude moci stanovit, buď 

soud státu původu, nebo soud státu výkonu.54 

                                                           

54 Viz Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the 
recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters - COM(2010) 748/3 (Brussels, 
14/12/2010) dostupný z http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/com_2010_748_en.pdf#page=2 , 
citováno dne 30. 3. 2011. 
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4 Režim podle nařízení o evropském exekučním titulu 

4.1 Obecně k nařízení o evropském exekučním titulu 

Nařízení o EET významně přispívá k tzv. volnému pohybu rozsudků.55 

Smyslem této právní úpravy je zejména zjednodušení soudní spolupráce 

v občanskoprávních a obchodněprávních věcech a tím i prohloubení integrace 

vnitřního trhu EU.56  

Tento právní předpis je v podstatě doplňkem nařízení Brusel I. Z věcného 

hlediska kopíruje oblast působnosti nařízení Brusel I, čímž nabízí další cestu 

k výkonu rozhodnutí. 57 Z oblasti působnosti nařízení je vyloučeno Dánsko. 

Nařízení je možné použít od 21. 10. 2005 pro rozhodnutí vydaná po vstupu 

nařízení v platnost, což je 21. 1. 2004.58  

Toto nařízení se vztahuje na rozhodnutí59, soudní smíry a úřední  listiny 

o nesporných nárocích60. Nesporné nároky podle čl. 3 NEET lze podle jednání 

žalovaného rozdělit do čtyř skupin. Za prvé, jsou to nároky uznané výslovným 

projevem vůle dlužníka ve formě rozsudku pro uznání, soudního smíru či 

vykonatelné veřejné listiny. Druhou skupinu tvoří nároky, které dlužník sice 

výslovně neuznal, ale ani příslušným způsobem nepopřel v soudním řízení 

(platební rozkazy apod.). Dále to jsou nároky, které žalovaný dlužník sice 

v soudním řízení popřel, ale následně se k jednání soudu v předmětné věci 

nedostavil on, ani jeho právní zástupce a soud tak přiznal žalobci tvrzený nárok 

bez zjišťování a posuzování skutkového stavu věci (rozsudek pro zmeškání). 

Poslední kategorii tvoří nároky, kterým bylo uděleno potvrzení evropského 

                                                           

55Kučera Z., Pauknerová M., Růžička K. a kol. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 
s. 345 
56Eppinger A., Evropský exekuční titul pro nesporné nároky dostupný z http://konkurs-
vyrovnani.cz/index.php?idb=15&idac=109, citováno dne 2. 4. 2011. 
57 Věcnou působnost vymezuje čl. 2 NEETT, oproti nařízení Brusel I výslovně vylučuje také odpovědnost 
státu za jednání a opominutí při výkonu státní moci - acta iure imperii, což neznamená zúžení věcné 
působnosti tohoto nařízení vůči nařízení Brusel I, ale reflexi vymezení pojmu „občanské a obchodní věci“ 
judikatuurou ESD. 
58 Čl. 26 a 33 NEET 
59 Pojem rozhodnutí je v čl. 4 odst. 1 NEET definován stejně jako pro účely nařízení Brusel I.  
60 Podle čl. 4 odst. 2 NEET se nárokem rozumí peněžitý nárok na konkrétní částku, která je splatná nebo 
jejíž datum splatnosti je v rozhodnutí uvedeno. Jako evropský exekuční titul tedy není možné potvrdit 
soudní rozhodnutí odsuzující k nepeněžitému plnění. 
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exekučního titulu, následně je však dlužník neúspěšně popřel v podaném 

opravném prostředku.61  

4.2 Evropský exekuční titul 

4.2.1 Podmínky potvzení 

Je důležité rozlišovat situace, kdy dochází k výkonu rozhodnutí 

opatřeného potvrzením jako EET v rámci vnitrostátního právního řádu a za 

podmínek stanovených v nařízení, a situace, kdy vnitrostátní orgán vydává 

rozhodnutí spolu s potvrzení jako evropský exekuční titul tak, aby posléze 

mohlo být vykonáno v jiném členském státě.62 Ale přeshraniční povaha 

předmětného právního vztahu, není podmínkou potvrzení EET. Potvrzena 

mohou být i rozhodnutí o čistě vnitrostátních vztazích státu původu, pokud má 

oprávněný zato, že nárok by mohl být vymožen v jiném státě z tam se 

nacházejícího dlužníkova majetku.63 Potvrzení má fakultativní charakter. Pokud 

věřitel nemá o zmiňované potvrzení zájem, nic mu nebrání podstoupit proces 

uznání a výkonu podle nařízení Brusel I. Ve skutečnosti čl. 27 NEET stanoví, že 

tímto nařízením není dotčena možnost žádat o uznání a výkon rozhodnutí podle 

nařízení Brusel I.64 Rozhodnutí o nesporném nároku může být na časově 

neomezenou žádost potvrzeno jako evropský exekuční titul65 pouze na základě 

předchozí žádosti věřitele za kumulativního splnění podmínek určených čl. 6 

odst. 1 NEET, které mají zajistit odůvodněnost tohoto potvrzení. Pokud 

následující požadavky splňují pouze části rozhodnutí, je podle čl. 8 NEET možné 

pro ně vydat částečný evropský exekuční titul. 

a) Rozhodnutí je vykonatelné v členském státě původu. 

Rozhodnutí tedy nemusí být pravomocné, pokud je vykonatelné. Například 

španělské právo v čl. 517.2.1° LEC 2000 přiznává vykonatelnost pouze 

                                                           

61 Zvolský L. Evropský exekuční titul pro nesporné nároky. Bulletin advokacie 2/2006, s. 35. 
62 Melicharová, D. Problematika zavedení evropského exekučního titulu pro nesporné nároky do právního 
řádu České republiky. Soudce 2/2006, s. 27, 28. 
63 Vaške, V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 206. 
64 V praxi srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 2. 2011, sp. zn. 20 Cdo 4154/2008 
65 Za podmínek čl. 7 NEET je jeho součástí také úhrada soudních nákladů. 
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pravomocným rozhodnutím, ačkoli je také potřeba brát v potaz čl. 524 a n. LEC 

2000, které upravují případy, v nichž je možné nařídit předběžnou exekuci, 

popř. exekuci nepravomocného rozhodnutí (čl. 525 LEC 2000). Z toho vyplývá, 

že pravomocná rozhodnutí mohou být vykonána i předběžně a v případě, že je 

jako evropský exekuční titul potvrzeno španělské rozhodnutí, které není 

pravomocné, může dlužník v případě, že bylo požádáno o nařízení výkonu, 

požádat soudní orgán státu výkonu o pozastavení nebo omezení výkonu podle 

čl. 23 NEET.66 V českém právním řádu jsou předběžně  vykonatelná rozhodnutí 

podle § 162 OSŘ. 

b) Rozhodnutí není v rozporu s pravidly soudní příslušnosti, která jsou stanovena 

v oddílech 3 a 6 kapitoly II NBI. 

Porušení této podmínky by v případě postupu podle nařízení Brusel I 

znamenalo odepření uznání ve smyslu čl. 35 odst. 1 NBI. 

c)  Soudní řízení v členském státě původu splnilo požadavky, které jsou 

stanoveny v kapitole III NEET, pokud je nárok nesporný ve smyslu čl. 3 odst. 1 

písm. b) nebo c) NEET. 

Toto ustanovení odkazuje na minimální procesní normy, které musí být 

dodrženy v případě, že dlužník vystupuje ve sporu pasivně. 

d) Rozhodnutí bylo vydáno v členském státě, ve kterém má dlužník bydliště ve 

smyslu čl. 59 NBI, v případech, kdy je nárok nesporný ve smyslu čl. 3 odst. 1 

písm. b) nebo c) NEET, souvisí se smlouvou, kterou uzavřela osoba, spotřebitel, 

za účelem, který nelze považovat za její obchodní či profesní činnost a 

dlužníkem je spotřebitel. 

Tímto poskytuje nařízení o EET zvláštní ochranu spotřebiteli v postavení 

dlužníka, kdy může být rozhodnutí potvrzeno jako EET pouze soudem 

členského státu, v němž má dlužník bydliště. V této podmínce opět můžeme 

vidět analogii s důvodem odepření uznání rozhodnutí podle čl. 35 odst. 1 NBI. 

                                                           

66 Adroher Biosca, S., Campuzano Díaz, B. Hacia la supresión del exequátur en el espacio judicial europeo: 
el título ejecutivo europeo. Universidad de Sevilla, 2006, s. 205. 
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4.2.2 Vydání, oprava nebo zrušení a účinnost potvrzení evropského 

exekučního titulu 

Potvrzení evropského exekučního titulu se podle čl. 9 NEET vydává 

pomocí vzorového formuláře v jazyce, v němž je vypracováno rozhodnutí. 

V českém právním řádu je toto potvrzení vydáváno ve zvláštním typu 

nesporného řízení podle § 200ua OSŘ, přičemž účastníkem tohoto řízení je 

pouze oprávněný. K řízení o potvrzení evropského exekučního titulu je 

příslušný soud, který rozhodoval ve věci v době, kdy byly splněny podmínky 

vzniku nesporného nároku podle nařízení o EET. Soud rozhoduje usnesením. 

Otázkou zůstává, zda by to, že o potvrzení exekučního titulu rozhoduje stejný 

soud, který rozhodoval přímo o nároku, nemohlo, v určitých případech, být 

v rozporu se zásadou přezkoumatelnosti soudního rozhodnutí a tedy i se 

zásadou práva na spravedlivý soudní proces v širším smyslu. Srovnáme-li 

v českém právním prostředí proces potvrzování rozhodnutí v režimu nařízení 

o EET s postupem v souladu s nařízením Brusel I, kdy podle čl. 53 – 55 NBI 

strana, která žádá podává návrh na prohlášení vykonatelnosti, musí spolu 

s rozhodnutím předložit osvědčení vydané členským státem původu, přičemž 

tuto povinnost může soud členského státu výkonu prominout a toto osvědčení 

vydá soud podle vnitrostátních předpisů za použití standardního formuláře 

podle Přílohy V NBI, aniž by o návrhu vydával zvláštní rozhodnutí, musíme 

přiznat, že v „přípravné fázi“ je rychlejší postupovat podle nařízení Brusel I. 

Čl. 10 odst. 4 NEET stanoví, že proti vydání potvrzení evropského 

exekučního titulu nelze podat opravný prostředek, avšak v čl. 10 odst. 1 NEET  

upravuje zrušení potvrzení a jeho opravu. Tyto možnosti byly do nařízení 

vloženy na základě kritiky, která tvrdila, že je velmi oslabena ochrana dlužníka, 

když je mu zcela odebrána možnost se bránit.67 Výklad tohoto ustanovení 

komplikuje řada neurčitých pojmů. Termín „věcné chyby“ nařízení blíže 

nespecifikuje, ale pravděpodobně se jedná o případy, kdy je obsah rozhodnutí 

chybně přepsán do potvrzení. Pojetí „nenáležitého udělení potvrzení“ spočívá 

                                                           

67 Brodec, J. Evropský exekuční titul a evropský platební rozkaz. Právník, 9/2005, s. 1032. 
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v nedostatcích v dodržení předpokladů pro potvrzení, v případě pochybností 

o tom, zda bylo potvrzení uděleno nenáležitě, je však vhodné vycházet v zájmu 

efektivity výkonu rozhodnutí z presumpce jeho správnosti.68 Opravy či zrušení 

potvrzení evropského exekučního titulu se řídí právem členského státu původu. 

Český právní řád nemá žádné speciální ustanovení, které by tyto otázky 

upravovalo. O opravě potvrzení evropského exekučního titulu se v našem 

právním řádu rozhodne usnesením podle § 167 OSŘ na základě § 164 OSŘ, 

stejná ustanovení se přiměřeně použijí i na zrušení potvrzení o evropském 

exekučním titulu.69 

Potvrzení evropského exekučního titulu je účinné pouze v mezích 

vykonatelnosti rozhodnutí (čl. 11 NEET), nepřiznává tedy titulu žádné další 

exekuční účinky, pouze mu propůjčuje vykonatelnost i v ostatních členských 

státech. Pokud bylo tedy rozhodnutí potvrzené jako evropský exekuční titul 

ve státě původu zrušeno, přestalo být jinak vykonatelné nebo jeho 

vykonatelnost byla pozastavena či omezena, pozbývá v příslušnémm rozsahu 

účinky i přímo potvrzení evropského exekučního titulu a soud původu vydá 

dlužníkovi zvláštní osvědčení o nevykonatelnosti nebo omezené vykonatelnosti 

ve smyslu čl. 6 odst. 2 a Přílohy IV NEET.70 

4.3 Minimální normy pro řízení o nesporných nárocích 

Aby bylo zajištěno právo na spravedlivý proces, obsahuje nařízení 

v kapitole třetí, čl. 12 - 19, soubor norem, které by měly být respektovány v 

takových řízení, kdy je nárok nesporný kvůli pasivnímu chování dlužníka, jak 

v případech, kdy ho neodmítl v souladu s lex fori v rámci soudního jednání, tak 

v případech, kdy se nezúčastnil soudního řízení, vždy když vnitrostátní právní 

úprava takové chování dává na roveň konkludentnímu uznání nároku.  

Je sice pravda, že úpravou obsaženou v nařízení o EET, evropský 

zákonodárce chrání věřitelská práva tím, že věřiteli nabízí instrument, jenž 

                                                           

68 Bohůnová, P. Nařízení o evropském exekučním titulu: Je dlužníkovi garantováno právo na spravedlivý 
proces? Právní rádce, 3/2008, s. 33. 
69 Vaške, V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 213. 
70 Kasíková, M. EET – nová fáze komunitární úpravy exekucí. Právní zpravodaj 1/2006, s. 7-11. 
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usnadňuje rychlé uskutečnění jeho zájmů, ale to neznamená, že by mělo být 

dlužník nemá právo na spravedlivý soudní proces. Cílem minimálních 

procesních norem je zaručit, aby dlužník věděl o proti němu vedenému řízení, o 

nároku, o požadavku na jeho aktivní účasti v řízení, aby mohl tento nárok 

odmítnout, a také o následcích jeho pasivního chování. Stručně řečeno, tato 

pravidla mají umožnit dlužníkovi hájit se před soudním orgánem. V případě, že 

by došlo ke zkrácení tohoto práva, není možné rozhodnutí potvrdit jako 

evropský exekuční titul, nepravidelnosti řízení je nicméně možné za určitých 

podmínek zhojit.  

Do působnosti minimálních norem spadají rozhodnutí o nesporných 

nárocích ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) NEET. V ostatních případech je 

nárok považován za nesporný, protože s ním dlužník souhlasil, ať už výslovně 

nebo tím,  že se mu ve sporném řízení nebránil. Dále se minimální normy použijí 

pro vydávání potvrzení o evropském exekučním titulu a na náhradní potvrzení 

podle čl. 6 odst. 3 NEET pro rozhodnutí o opravném prostředku proti 

rozhodnutí, pokud jsou v době vydání takového rozhodnutí splněny podmínky 

čl. 3 odst. 1 písm. b) nebo c) NEET. 

Teprve plné splnění minimálních norem, spolu se naplněním dalších 

podmínek a předpokladů, které vyžaduje nařízení o EET, dovoluje soudnímu 

orgánu vydat potvrzení evropského exekučního titulu, bez toho, aby mohl jeho 

protějšek ze státu, v němž má být rozhodnutí vykonáno, dodržení minimálních 

procesních předpokladů přezkoumávat. Takové omezení je ospravedlněno 

principem vzájemné důvěry v soudní spravedlnost mezi jednotlivými členskými 

státy.71 Musíme si ovšem uvědomit, že ustanovením minimálních procesních 

požadavků, se nařízení o EET nesnaží harmonizovat procesní právo ve 

členských státech, nýbrž nechává na jejich uvážení, zda tyto požadavky přijmou 

do svých právních řádů.72 Dále nesmíme zapomenout, že vzhledem k tomu, že se 

jedná o soubor minimálních norem, mohou jednotlivé státy stanovit další 

záruky. Důsledkem nesouladu mezi vnitrostátním právem a zmiňovanými 

                                                           

71 Bod 18 preambule nařízení č. 805/2004. 
72 Bod 19 preambule nařízení č. 805/2004. 
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minimálními procesními požadavky by byla nemožnost vydání potvrzení EET 

pro rozhodnutí takového státu. 

Minimální normy můžeme rozdělit do dvou skupin. Na jedné straně jsou to 

normy týkající se doručování a na druhé normy ohledně náležitých informací o 

nároku. Za problematický považuji fakt, že nařízení o EET nestanoví žádné 

minimální normy týkající se jazyka, v němž mají být doručované písemnosti, 

zejména poučení dlužníka, vyhotoveny, protože právě porozumění těmto 

dokumentům je zásadní pro zajištění práv obhajoby. 

4.3.1 Doručování 

Přípustné metody doručení podle minimálních procesních standardů jsou 

obsaženy v čl. 13 a 14 NEET.73 Tato pravidla pro doručování v rámci Unie musí 

být použita ve spojení s nařízením o doručování.74 Zmiňovaná nařízení musí být 

použity zároveň, neboť, i když je pravda, že nařízení o doručování upravuje 

přeshraniční doručování na unijní úrovni, rozhodnutí může být potvrzeno jako 

evropský exekuční titul pouze v případě, že byly  dodrženy minimální procesní 

normy, které určuje nařízení o EET. Formy doručování nejsou subsidiární ve 

vztahu k minimálním normám. Nařízení o doručování je proto neomezeně 

aplikovatelné i v situaci, kdy věřitel podá návrh na potvrzení rozhodnutí jako 

evropský exekuční titul současně se žalobou.75 Věřitelem zvolený způsob 

doručení podle  nařízení o EET musí být pro členský stát, do něhož se doručuje, 

přijatelný pro přeshraniční doručování. Formy doručení založené na právní fikci 

jsou nepřípustné. 

Způsoby doručení můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří 

doručení s dokladem o přijetí dlužníkem podle čl. 13 NEET. Dokument 

o zahájení řízení nebo dokument s obdobnými účinky může být doručen 

                                                           

73 Podle bodu 14 preambule nařízení č. 805/2004 jsou tyto způsoby doručování charakterizovány buď 
naprostou jistotou, nebo velmi vysokým stupněm pravděpodobnosti, že se doručovaný dokument dostal 
ke svému adresátovi. 
74 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech 
občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1348/2000. Viz bod 21 preambule nařízení č. 805/2004. 
75 Bohůnová, P. Nařízení o evropském exekučním titulu: Je dlužníkovi garantováno právo na spravedlivý 
proces? Právní rádce, 3/2008, s. 29. 



33 

dlužníkovi buď osobně, kdy dlužník toto doručení buď potvrdí, nebo příslušná 

osoba, zaznamená, že dlužník dokument přijal nebo odepřel přijetí bez 

jakéhokoli oprávněného důvodu;76 nebo poštou a elektronickými prostředky, 

kdy dlužník odešle potvrzení o přijetí zpět. Předvolání k soudnímu jednání 

může být dlužníkovi doručeno jedním z výše uvedených způsobů nebo ústně při 

předcházejícím soudním jednání o témže nároku, přičemž je uvedeno v 

protokolu předchozího soudního jednání. 

Druhá skupina jsou způsoby doručení podle čl. 14 NEET, tedy doručení 

bez dokladu o přijetí dlužníkem. Jedná se o osobní doručení na osobní adresu 

dlužníka osobám, které žijí ve stejné domácnosti jako dlužník nebo jsou tam 

zaměstnány; v případě dlužníka, který je osobou samostatně výdělečně činnou 

nebo právnickou osobou, osobní doručení na obchodní adresu dlužníka osobám, 

které dlužník zaměstnává; uložení dokumentu v poštovní schránce dlužníka; 

uložení dokumentu na poště nebo u příslušných veřejných orgánů a vložení 

písemného oznámení o tomto uložení do poštovní schránky dlužníka 

za předpokladu, že je dokument v písemném oznámení jasně označen jako 

dokument soudu nebo že je v dokumentu poukázáno na to, že doručení se na 

základě uvedeného oznámení pokládá za uskutečněné a že počínají běžet lhůty; 

doručení poštou bez dokladu, pokud má dlužník adresu v členském státě 

původu; doručení elektronickými prostředky s automatickým potvrzením 

o doručení za předpokladu, že dlužník s tímto způsobem doručení výslovně 

souhlasil předem.77 Je třeba zmínit, že pokud není adresa dlužníka známa 

s jistotou, není tento způsob doručování přípustný.  

Kriticky je možné vnímat to, že není stanoveno pořadí pro jednotlivé 

způsoby doručení a věřitel si tedy může vybrat způsob, který nejlépe vyhovuje 

právě jemu, což ovšem může vést k dalšímu oslabení pozice dlužníka. 

Čl. 15 NEET stanoví, že jak v případě doručení s dokladem o přijetí, tak 

v případě doručení bez dokladu o přijetí, lze dokument doručit i zástupci 

                                                           

76 Pojem „oprávněný důvod“ nařízení o EET nespecifikuje. 
77 Z toho vyplývá, že některé způsoby náhradního doručení podle českého autonomního práva přípustné 
nejsou. Srov. Kasíková, M. EET – nová fáze komunitární úpravy exekucí. Právní zpravodaj 1/2006, s. 10. 
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dlužníka. Toto ustanovení je zamýšleno nejen pro právnické osoby, nezletilé 

nebo osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům – typické případy 

zákonného zastoupení, ale také pro zastoupení smluvní.78 

4.3.2 Informace o nároku a možnostech jeho napadení 

Tyto otázky jsou upraveny čl. 16 a 17 NEET. Náležité informace, které 

musí obsahovat dokument o zahájení řízení popř. obdobný dokument jsou 

jména a adresy stran; výše nároku; v případě úroků z nároku, také úroková 

sazba a období, za které je úrok splatný, pokud nejde o zákonný úrok; a 

zdůvodnění nároku.79 Dále musí být dlužník poučen o možných krocích 

k napadení předmětného nároku a následcích dlužníkova pasivního jednání. 

4.3.3 Náprava nedodržení minimálních norem 

Čl. 18 NEET stanoví podmínky, za nichž je možné napravit nesplnění 

minimálních procesních požadavků, tak aby mohlo být posléze rozhodnutí 

potvrzeno jako evropský exekuční titul. Nařízení předvídá dvě možnosti 

nápravy. První z nich se vztahuje na nesplnění jakékoli minimální procesní 

normy. Druhá pouze na nedodržení čl. 13 a 14 NEET. 

Podle čl. 18 odst. 1 NEET je náprava možná prostřednictvím doručení 

rozhodnutí. Což znamená, že v určitých případech je možné obdržet potvrzení 

evropského exekučního titulu, ačkoli doručení návrhu na zahájení řízení 

neodpovídalo standardům nařízení. Nařízení předpokládá, že vědomá a 

dobrovolná pasivita dlužníka, v případě, že má možnost plného přezkumu 

řízení, napraví počáteční nedostatky doručení návrhu na zahájení a poučení 

dlužníka. Tato nečinnost spočívá v tom, že, ač bylo dlužníkovi doručeno 

rozhodnutí  v souladu s čl. 13 nebo 14 NEET a dlužník ho měl možnost 

                                                           

78 Srov. bod 16 preambule nařízení č. 805/2004. 
79 Ochrana poskytovaná tímto minimálním standardem je v případě zákonných úroků oslabena v tom 
smyslu, že dlužník, který nemá bydliště ve státu původu, nebývá schopen jejich výši určit. Zdůvodnění 
nároku není nic víc než všeobecné načrtnutí jeho pozadí. Srov. Crifò, C. Cross Border Enforcement Of Debts 
in the European Union, Default Judgments, Summary Judgments and orders for Payment, Kluwer Law 
International, 2009, s. 84. 
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napadnout  pomocí řádného opravného prostředku směřujícího k celkovému 

přezkumu věci, o čemž byl řádně poučen, žádný opravný prostředek nepodal. 

Možnost nápravy podle čl. 18 odst. 2 NEET je formulovaná velmi obecně 

a nedostatek při doručení návrhu na zahájení řízení podle  čl. 13 a 14 NEET hojí 

prostřednictvím „chování dlužníka“. Pod tím si můžeme konkrétně představit 

to, že z dlužníkova jednání před soudem se dá vyvodit, že návrh na zahájení 

řízení převzal osobně a v dostatečném předstihu pro přípravu obhajoby. 

Nemůže být pochyb, že čl. 18 NEET našel ve své formulaci předobraz 

v zásadách čl. 34 odst. 2 NBI. Také zde je kladen důraz na dlužníkův aktivní 

postup při využití řádných opravných prostředků. Nařízení o EET tedy nestaví 

na čistě formalistickém přístupu. 

4.3.4 Přezkum ve výjimečných případech 

I přes naplnění minimálních procesních standardů, může dojít k tomu, že 

dlužník bez své viny neobdržel dokument o zahájení řízení včas k přípravě 

obhajoby nebo nemohl popřít nárok. Čl. 19 odst. 1 NEET reaguje na tyto případy 

a stanoví, že rozhodnutí může být potvrzeno jako EET, pouze pokud je 

dlužníkovi umožněno, v souladu s legislativou členského státu původu,80 

požádat o přezkum tohoto rozhodnutí, pokud dokument o zahájení řízení nebo 

dokument s obdobnými účinky, případně předvolání k soudnímu jednání byly 

doručeny jedním ze způsobů stanovených v čl. 14 NEET a doručení nebylo bez 

jeho zavinění uskutečněno dostatečně včas, aby mohl připravit svou obhajobu, 

nebo dlužníkovi zabránila v podání námitky proti nároku vyšší moc nebo 

výjimečné okolnosti, které nezavinil. V obou případech musí jednat 

bezodkladně. Je to dlužník, kdo musí v tomto případě prokázat svou dobrou víru 

a nemožnost soudní obrany.81 Členským státům je zachována možnost umožnit 

přezkum rozhodnutí za příznivějších podmínek. Jako chybu vnímám to, že 

čl. 19 NEET neobsahuje žádná opatření pro případ, kdy se dlužník o řízení a 

následném rozsudku vůbec nedozví, a tedy ani nemůže využít možnost 
                                                           

80 V českém právním řádu soudy postupují podle § 58 a § 201-243d OSŘ. 
81 Adroher Biosca, S., Campuzano Díaz, B. Hacia la supresión del exequátur en el espacio judicial europeo: 
el título ejecutivo europeo. Universidad de Sevilla, 2006, s. 213. 
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přezkumu. Při nařízení výkonu pak dlužník nemá možnost rozhodnutí 

zpochybnit a exekuci zabránit. 

4.4 Výkon podle nařízení o EET 

4.4.1 Zrušení doložky vykonatelnosti 

Rozhodnutí potvrzené jako evropský exekuční titul, je podle čl. 5 NEET 

vykonáno v ostatních členských státech, aniž je zapotřebí prohlášení o 

vykonatelnosti. Zrušení doložky vykonatelnosti je trend, který sledují i ostatní 

novější předpisy evropského mezinárodního práva soukromého82, a ke kterému, 

jak bylo řečeno, směřuje i novelizace nařízení Brusel I. 

U nařízení o EET zrušením exequaturu odpadá fáze uznání a prohlášení 

vykonatelnosti rozhodnutí ve státě jeho výkonu a s nimi i možné odpírací 

důvody a druhá kontrola respektování práva na spravedlivý proces.83 Obzvlášť 

absence možnosti použití výhrady orde public je některými autory vnímána 

negativně.84 Ačkoli, jak jsem již zmínila, se osobně přikláním k jejímu zachování, 

zejména v případě, kdy je kontrola procesních podmínek přenesena na jediného 

soudce, který rozhodnutí vydává a následně i potvrzuje jako evropský exekuční 

titul, musím na druhou stranu přiznat, že vzhledem k tomu, že aplikace tohoto 

důvodu přichází v úvahu zcela výjimečně, posílí její zrušení právní jistotu 

věřitele. Výkonu evropského exekučního titulu může zabránit pouze námitka rei 

iudicatae a to ve velmi omezeném rozsahu. 

4.4.2 Výkon 

Rozhodnutí potvrzené jako evropský exekuční titul se vykoná za týchž 

podmínek jako rozhodnutí vydané v členském státě výkonu, což neznamená, že 

                                                           

82 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském 
platebním rozkazu; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské 
řízení o drobných nárocích; Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, 
rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. 
83 Bohůnová, P. Nařízení o evropském exekučním titulu: Je dlužníkovi garantováno právo na spravedlivý 
proces? Právní rádce, 3/2008, s. 29. 
84 Např. Brodec, J. Evropský exekuční titul a evropský platební rozkaz. Právník, 9/2005, s. 1038; 
Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé, Praha: C. H. Beck, 2008, s. 33. Oproti tomu tuto 
změnu vítá např. Zvolský in Zvolský L. Evropský exekuční titul pro nesporné nároky. Bulletin advokacie 
2/2006, s. 35. 
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by mu byly přiznány stejné účinky jako rozhodnutí domácímu, ale to, že se 

vykoná stejným procesním způsobem. Právo členského státu výkonu je 

rozhodující především v otázce, za jakých podmínek a jakou formou lze o výkon 

rozhodnutí žádat, jakými způsoby lze výkon provést, jaké jsou proti exekučním 

rozhodnutím opravné prostředky nebo jakým jiným způsobem se lze proti 

exekuci bránit.85 

Nařízení o EET tedy ve věci samotného výkonu rozhodnutí určuje v čl. 20 

pravidlo postupu podle vnitrostátní právní úpravy, zároveň však stanoví 

některé specifické podmínky. Věřitel musí příslušným donucovacím orgánům 

členského státu výkonu poskytnout vyhotovení rozhodnutí, vyhotovení 

potvrzení evropského exekučního titulu a v případě potřeby přepis potvrzení 

evropského exekučního titulu nebo jeho překlad do úředního jazyka členského 

státu výkonu anebo do jiného jazyka, který členský stát výkonu označil za 

přijatelný. Osoba, která v jednom členském státě žádá o výkon rozhodnutí 

potvrzeného jako evropský exekuční titul v jiném členském státě, nemusí z toho 

důvodu, že je cizí státní příslušník nebo že nemá bydliště ani nepobývá v 

členském státě výkonu, složit jistotu, kauci či vklad. 

Srovnáme-li výkon rozhodnutí podle nařízení o EET s výkonem v režimu 

nařízení Brusel I v českém prostředí, musíme přiznat, že se v tomto bodě postup 

soudů příliš neliší, ať z hlediska náročnosti řízení, tak z hlediska jeho rychlosti, 

vzhledem k tomu, že v případě režimu nařízení Brusel I podle úpravy § 68c 

ZMPSP mohou české soudy jak o návrhu na prohlášení vykonatelnosti, tak 

o návrhu na výkon rozhodovat v jednom řízení. Výhodu postupu podle nařízení 

o EET bychom mohli spatřovat v tom, že se soudu státu výkonu nepředkládá 

překlad samotného rozhodnutí, ale pouze překlad potvrzení evropského 

exekučního titulu, přičemž toto potvrzení je vydáváno na speciálním formuláři. 

Tento postup tedy pro dlužníka představuje menší časovou a finanční zátěž 

spojenou s překladem dokumentů. Další usnadnění ve srovnání s nařízením 

Brusel I spočívá v tom, že věřitel žádající výkon evropského exekučního titulu 

není povinnen uvést adresu pro doručování v České republice ani ustanovit 
                                                           

85 Vaške, V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 231. 
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si v České republice zmocněnce pro doručování. Na druhou stranu, jak již bylo 

zmíněno, novelizace nařízení Brusel I směřuje k zrušení tohoto požadavku. 

Výkon rozhodnutí lze podle čl. 21 NEET na žádost dlužníka odepřít, pouze 

pokud mu brání překážka věci rozsouzené, která je vymezena úžeji než 

v nařízení Brusel I. Aby mohl být výkon evropského exekučního titulu zamítnut, 

musí se dřívější rozhodnutí týkat stejné věci mezi týmiž stranami, musí být 

vydáno v členském státě výkonu nebo splňuje podmínky pro jeho uznání 

v tomto státě a proti neslučitelnosti nebyla a nemohla být při soudním řízení 

v členském státě původu vznesena námitka. Kolidující rozhodnutí nemusí 

spadat do časové ani místní působnosti nařízení.86 Rozhodnutí ani jeho 

potvrzení jako evropského exekučního titulu, nesmí být v žádném případě 

přezkoumáváno ve věci samé. 

Pokud dlužník napadl rozhodnutí potvrzené jako evropský exekuční titul 

včetně žádosti o přezkum ve smyslu čl. 19 NEET87 nebo požádal o opravu nebo 

zrušení potvrzení evropského nařízení výkonu v souladu s čl. 10 NEET, může88 

příslušný soud nebo orgán v členském státě výkonu na žádost dlužníka omezit 

vykonávací řízení na ochranná opatření,89 podmínit výkon poskytnutím jistoty, 

kterou stanoví, nebo za výjimečných okolností vykonávací řízení zastavit.90

                                                           

86 Ibidem, s. 235. 
87 V praxi se toto ustanovení použije, pokud podání opravného prostředku samo o sobě nemá vliv 
na vykonatelnost rozhodnutí. Tedy např. v případě předběžně vykonatelného rozhodnutí, tak jak bylo již 
zmiňováno v předchozím textu. 
88 Soud má tedy možnost uvážit, zda k těmto opatření vůbec přistoupí. 
89 To znamená, že se vykonávací řízení odloží, ale dlužníkovi nadále zůstane zapovězeno disponovat svým 
majetkem podle předchozího rozhodnutí o nařízení výkonu. 
90 Přistoupení k zastavení výkonu musí být odůvodněno zcela mimořádnými okolnostmi. Srov. Vaške, V. 
Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 241. 
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5 Judikatura k uznání a výkonu soudních rozhodnutí 

podle nařízení Brusel I a nařízení o EET 

5.1 Judikatura ESD 

Jednotnou interpretaci obou nařízení zajišťuje Soudní dvůr Evropské unie 

(dříve Evropský soudní dvůr). Tento soud má pravomoc rozhodovat 

v prejudiciálním řízení o předběžných otázkách týkajících se výkladu 

sekundárního evropského práva.91 Soudní dvůr Evropské unie definuje pojmy 

mezinárodního práva soukromého evropsky, přičemž se orientuje na účel 

normy. Předběžná otázka je tak velmi účinným nástrojem pro sjednocování 

výkladu a aplikace evropského práva v celé EU.92 Vzhledem ke krátké době, 

která uběhla od vstupu nařízení o EET v platnost, a k tomu, že zmiňované 

nařízení je spíše technickým doplňkem nařízení Brusel I, dosud nevznikla 

judikatura vykládající ustanovení tohoto nařízení. V určitých otázkách je ovšem 

možné použít judikaturu k nařízení Brusel I.  

Zásadní rozhodnutí Evropského soudního dvora, která jsem již zmiňovala 

v předchozích kapitolách a která formovala aplikaci nařízení Brusel I 

(respektive Bruselské úmluvy, na niž zmiňované nařízení navazuje) v otázkách 

uznání a výkonu soudních rozhodnutí, jsou mezi odbornou veřejností snad až 

notoricky známá, a proto nepovažuji za vhodné a nutné opakovat rozbor jejich 

základních tezí. Tato podkapitola tedy nemapuje postupný vývoj judikatury 

ESD, ale spíše analyzuje zajímavá rozhodnutí posledních let. 

Kromě kauz detailněji rozebraných na následujících řádcích, které již byly 

vyřešeny, bude jistě zajímavé sledovat vývoj ve věcech, u nichž je v době 

uzavření rukopisu práce teprve podána žádost o vydání rozhodnutí o předběžné 

otázce. Z těchto si dovoluji upozornit na případy C-139/10 Prism Investments93, 

                                                           

91 Čl. 267 SFEU. 
92 Týč V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. vydání. Praha: Leges ,2010, s. 129. 
93 Nizozemský Hoge Raad der Nederlanden předložil k posouzení tuto otázku, zda čl. 45 NBI brání zamítnutí 
nebo zrušení prohlášení vykonatelnosti soudem, z důvodu, že povinnosti uložené rozhodnutím byly 
splněny, který je uplatněn proti výkonu rozhodnutí prohlášeného za vykonatelné. Generální advokátka 
Juliane Kokott ve svém stanovisku navrhla tento rozsudek: "Čl. 45 NBI nepřipouští, aby soudce, který 
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C-292/10 G v. Cornelius de Visser94 nebo C-619/10 Trade Agency Ltd v. Seramico 

Investments Ltd95. 

Rozsudek ESD č. C-283/05 ASML Netherlands BV v Semiconductor Industry 

Services GmbH (SEMIS) 

Rozhodnutí v této věci se týká aplikace čl. 34 odst. 2 NBI, který stanoví, 

za jakých podmínek se členský stát může bránit proti uznání soudního 

rozhodnutí vydaného pro zmeškání v jiném členském státě, v případě porušení 

práva na obhajobu. Jeho původ je ve sporu mezi nizozemskou společností ASML 

Netherlands BV a rakouskou společností Semiconductor Industry Services 

GmbH (SEMIS), který se týká výkonu nizozemského rozhodnutí pro zmeškání 

proti společnosti SEMIS v Rakousku. Podle zjištěných skutečností bylo 

předvolání k jednání před nizozemským soudem doručeno žalované společnosti 

až šest dní po tomto jednání a rozsudek pro zmeškání nebyl doručen vůbec. 

Na návrh podaný společností ASML byl tento rozsudek prohlášen předběžně 

vykonatelným rakouským prvoinstančním soudem, který nařídil nucený výkon, 

který byl posléze zamítnut odvolacím soudem. Toto rozhodnutí odůvodnil 

naplněním čl. 34 odst. 2 NBI. Podle názoru odvolací soudu je možné uznání 

rozhodnutí pouze v případě, že bylo doručeno žalovanému, v jehož 

nepřítomnosti bylo vydáno, neztotožnil se tedy s argumentací ASML, že se 

v tomto případě uplatní výjimka z důvodu neuznání uvedená v čl. 34 odst. 2 NBI, 

neboť SEMIS věděla jak o řízení zahájenému proti ní v Nizozemsku 

prostřednictvím doručení předvolání, tak o existenci rozsudku vydaného pro 

zmeškání v návaznosti na doručení usnesení o prohlášení vykonatelnosti.  

                                                                                                                                                                     

rozhoduje o opravném prostředku podle čl. 43 a 44 NBI, přezkoumával námitku navrhovanou dlužníkem 
a spornou mezi stranami, podle níž dlužník již splnil nárok, který je předmětem rozhodnutí, jež má být 
vykonáno." Dostupné z http://curia.europa.eu/, citováno 11. 7. 2011. 
94 Tato otázka předložená německým Landgericht Regensburg se týká zejména otázky slučitelnosti tzv. 
veřejného oznámení podle vnitrostátního práva s právem evropským. V té souvislosti je mimo jiné 
položena otázka, zda, pokud je veřejné oznámení slučitelné s evropským právem, je možné vydání 
rozsudku pro zmeškání a tedy i evropského exekučního titulu pro nesporné nároky ve smyslu NEET. 
Dostupné z http://curia.europa.eu/, citováno 11. 7. 2011. 
95 Lotyšský Augstākās tiesas Senāts předložil k posouzení, zda v případě, kdy je k rozhodnutí zahraničního 
soudu přiloženo osvědčení stanovené v čl. 54 NBI, avšak žalovaný přesto namítá, že mu nebyla doručena 
žaloba, která byla podána v členském státě původu, je soud dožádaného členského státu při přezkumu 
důvodu odmítnutí uznání uvedeného v čl. 34 odst. 2 NBI příslušný k tomu, aby sám přezkoumal, zda 
informace, které jsou uvedeny v osvědčení, odpovídají důkazům. Dostupné z http://curia.europa.eu/, 
citováno 11. 7. 2011. 
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Rakouský Nejvyšší soud se obrátil na ESD s žádostí o rozhodnutí 

o předběžné otázce, ohledně toho zda musí být obrat týkající se „možnosti 

využití opravných prostředků“ vykládán v tom smyslu, že stačí, aby žalovaný, 

v jehož nepřítomnosti bylo rozhodnutí vydáno, věděl o existenci rozhodnutí 

vydaného pro zmeškání nebo zda je nutné, aby mu bylo toto rozhodnutí 

doručeno. 

ESD uvedl, že čl. 34 odst. 2 NBI musí být vkládán v tom smyslu, že žalovaný 

„měl možnost“ využití 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. Podle názoru ESD je zásadní, aby se žalovaný, v jehož 

nepřítomnosti bylo rozhodnutí vydáno, mohl seznámit s obsahem rozhodnutí 

a se skutečnostmi sporu. Možnost využití účinného opravného prostředku, která 

mu umožní bránit svá práva, jak by mohl učinit při prvním jednání, kdyby mu 

byl řádně doručen návrh na zahájení řízení, v důsledku toho vyžaduje, aby 

se mohl seznámit s důvody rozhodnutí vydaného pro zmeškání za účelem 

účinné obrany. 

Ztotožňuji se s názorem Soudního dvora, že není možné připustit, aby 

žalovaný, v jehož nepřítomnosti bylo rozhodnutí vydáno, měl možnost využít 

opravný prostředek proti rozhodnutí vydanému pro zmeškání pouze na základě 

toho, že byl informován o existenci tohoto rozhodnutí, aniž by se mohl seznámit 

s jeho obsahem. Uznání cizího rozhodnutí, které nebylo žalovanému doručeno a 

které bylo vydáno v řízení, jehož se žalovaný nemohl na základě pozdního 

doručení návrhu na zahájení zúčastnit, by dle mého názoru bylo hrubým 

porušením práva na spravedlivý soudní proces. 

Rozsudek ESD č. C-420/07 Meletis Apostolides v David Charles Orams, 

Linda Elizabeth Orams 

Rozhodnutí ESD ve věci Apostolides se týká pozastavení uplatňování 

acquis communataire v turecké části Kypru a jeho dopadů na uznání a výkon 
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soudního rozhodnutí podle nařízení Brusel I s ohledem na faktickou 

vykonatelnost rozhodnutí a veřejný pořádek, a důvodů odmítnutí uznání podle 

čl. 34 odst. 2 NBI.  

Události předcházející tomuto rozhodnutí jsou následující: Manželé 

Oramsovi zakoupili v roce 2002 pozemky v severní části ostrova Kypr, tedy 

v oblasti de facto kontrolované Severokyperskou tureckou republikou96, 

a vybudovali zde pro rekreační účely vilu a bazén. Prodávající strana při prodeji 

uvedla, že pozemek nabyla od Severokyperské turecké republiky. Panu 

Apostolidesovi, kyperskému Řekovi, který byl spolu s rodinou z těchto pozemků 

vysídlen97 a který musel v roce 1974 po turecké invazi uprchnout, bylo v roce 

2003, po uvolnění cestovních omezení, umožněno cestovat do severní části 

ostrova. Tak zjistil momentální stav pozemků a v roce 2004 podal u soudu 

v řecké části ostrova proti manželům Oramsovým žalobu na vyklizení pozemku, 

odstranění staveb a úhradu různých peněžních nákladů. Soud vydal rozsudek 

pro zmeškání, v němž návrhu pana Apostolidese vyhověl. Manželé Oramsovi se 

proti rozsudku odvolali, soud však odvolání zamítl. Pan Apostolides 

ve Spojeném království podal návrh směřující k uznání a výkonu tohoto 

rozhodnutí. Návrh byl zamítnut s odůvodněním, že se případ týká území, 

na němž je aplikace acquis communataire pozastavena, proti tomuto rozhodnutí 

se pan Apostolides odvolal k Court of Appeal, který předložil ESD řadu 

předběžných otázek. Dotazoval se, zda pozastavení uplatňování evropského 

práva v severní části Kypru a skutečnost, že se předmětná nemovitost nachází 

na území, nad nímž vláda Kypru nevykonává skutečnou kontrolu, mají dopad na 

uznání a výkon rozsudku, také s ohledem na rozpor s veřejným pořádkem, a zda 

uznání nebo výkon rozhodnutí pro zmeškání může být odmítnuto z toho 

                                                           

96 Severokyperská turecká republika je uznána pouze Tureckem. Mezinárodní společenství uznává 
Kyperskou republiku jako stát, který de iure Kypr zastupuje jako celek, ačkoli fakticky kontroluje pouze 
jižní část ostrova. Kyperská republika v roce 2004 přistoupila k Evropské unii a protokol připojený k aktu o 
přistoupení pozastavil uplatňování acquis communautaire na těch územích ostrova, nad nimiž vláda 
Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.  
97 Podle Evropského soudního dvora pro lidská práva jsou vyvlastnění majetku Severokyperskou tureckou 
republikou neúčinná a vlastnická práva vyhoštěných osob nejsou dotčena. Srov. Čihula, T. Apostolides: K 
uznání a výkonu rozsudku členským státem v případě pozastavení uplatňování evropského práva na území 
jiného členského státu, dostupný z http://www.pravnickeforum.cz/archiv/dokument/doc-
d33511v42955-apostolides-k-uznani-a-vykonu-rozsudku-clenskym-statem-v-
pr/?search_query=%20$type=10; citováno dne 17. 7. 2011. 
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důvodu, že žalovanému návrh na zahájení řízení nebyl doručen před jednáním 

soudu, v případě, že žalovaný proti tomuto rozhodnutí mohl podat opravný 

prostředek. 

Odhlédnu od uplatňování acquis communautaire a mezinárodní 

příslušnosti kyperského soudu,98 vzhledem k tomu, že tato otázka není přímo 

předmětem mé práce, a zaměřím se na ostatní aspekty citovaného rozhodnutí.  

ESD odmítl možnost odepření výkonu tohoto rozhodnutí pro rozpor s veřejným 

pořádkem. Court of Appeal nepředložil ESD žádnou základní zásadu britského 

právního řádu, které by toto rozhodnutí mohlo odporovat. Rozpor s veřejným 

pořádkem také nemůže spočívat v konkrétních faktických podmínkách 

možnosti či nemožnosti výkonu rozhodnutí ve státě původu. Vykonatelnosti 

rozhodnutí podle čl. 38 odst. 1 NBI se týká pouze formálního hlediska. ESD 

v tomto navázal na rozhodnutí ve věci Coursier. Závěrečná otázka byla, zda je 

možné odmítnout uznat nebo vykonat rozhodnutí pro zmeškání z důvodu, že 

návrh na zahájení řízení nebyl žalovanému doručen v dostatečném časovém 

předstihu a takovým způsobem, který mu umožňuje přípravu na jednání před 

soudem, jestliže žalovaný mohl využít opravný prostředek proti tomuto 

rozhodnutí před soudy členského státu původu. ESD v tomto případě odkázal na 

ustanovení čl. 34 odst. 2 NBI, které jasně stanoví, že nemusí být v každém 

případě řádně doručen, jsou-li zajištěna práva obhajoby možností podat 

opravný prostředek. Vzhledem k tomu, že manželé Oramsovi měli možnost 

podat odvolání proti rozhodnutí a také této možnosti využili, byla jejich práva 

na obhajobu zaručena. Právě pro tyto případy dle mého názoru slouží výjimka 

stanovená čl. 34 odst. 2 NBI, jejíž limity určuje výše citované rozhodnutí ve věci 

ASML. 

                                                           

98 Pro doplnění uvádím, že podle Soudního dvora pozastavení uplatňování acquis communautaire nebrání 
uznání a výkonu rozhodnutí podle nařízení Brusel I, a že pro určení příslušnosti je dostačující, že měl soud 
v řecké části ostrova mezinárodní příslušnost, a otázka, zda byl také věcně a místně příslušný, pro uznání 
jeho rozsudků podle nařízení Brusel I není rozhodující. 
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Rozsudek ESD č. C-394/07 Marco Gambazzi v Daimler Chrysler Canada Inc. 

and CIBC Mellon Trust Company 

Toto rozhodnutí se týká odepření uznání rozhodnutí na základě rozporu 

s veřejným pořádkem. Soudní dvůr se v tomto případě zabýval tím, zda může 

soud státu výkonu vzít s ohledem na veřejný pořádek v úvahu, že soud 

členského státu původu rozhodl ve prospěch žalobce, aniž by vyslechl 

žalovaného, který se k soudu původně dostavil, ale byl z jednání vyloučen na 

základě toho, že nesplnil povinnosti, které mu uložil soud dříve v tomto řízení.  

Skutkový stav je tento: Společnosti Daimler Chrysler Canada Inc. (Daimler 

Chrysler) a CIBC Mellon Trust Company (CIBC) uplatňovaly před anglickým 

soudem nárok na náhradu škody vůči švýcarskému státnímu občanovi Marcovi 

Gambazzimu, bytem v Luganu, přičemž před začátkem řízení ve věci samé vydal 

anglický soud na návrh žalobců předběžné opatření, které panu Gambazzimu 

zakázalo nakládat s jeho majetkem, později pozměněné a doplněné o příkazy, 

kterými bylo panu Gambazzimu uloženo poskytnout informace o svém majetku, 

jakož i předložit určité dokumenty, které se týkaly i řízení ve věci samé. Pan 

Gambazzi tyto povinnosti nesplnil. Anglický soud nato na návrh Daimler 

Chrysler a CIBC vydal další příkaz, v němž bylo panu Gambazzimu oznámeno, že 

jeho obhajoba v řízení ve věci samé zůstane nezohledněna a že mu bude 

zakázáno dále se účastnit procesu, pokud do určitého časového okamžiku 

nesplní povinnost předložit požadované informace. Proti všem zmiňovaným 

opatřením podal žalovaný bezúspěšně různé opravné prostředky. Po té, co 

po dalším příkazu nesplnil ve stanovené době v plném rozsahu povinnosti, které 

mu byly uloženy, vyloučil ho anglický soud z řízení. Ve věci byl posléze vydán 

rozsudek pro zmeškání, který uložil žalovanému peněžité plnění. Žádost 

o výkon rozhodnutí podaly Daimler Chrysler a CIBC v Itálii, kde prvoinstanční 

soud prohlásil anglické rozhodnutí za vykonatelné, proti čemuž se pan 

Gambazzi podal odpor. Odvolací soud předložil ESD výše zmiňovanou otázku. 

Soudní dvůr odpověděl, že zmiňované skutečnosti může vzít soud státu 

výkonu v potaz, zároveň ovšem trval na tom, že uznání cizího soudního 

rozhodnutí může být odmítnuto pouze na základě komplexního posouzení 
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řízení a ve světle toho, zda vyloučení z řízení bylo zjevný a nepřiměřený zásah 

do práva žalovaného na slyšení. ESD vysvětlil, že soud státu výkonu musí vzít 

v úvahu okolnosti, za nichž byly přijaty zmiňované příkazy. Je třeba přezkoumat, 

zda a do jaké míry měl žalovaný možnost být vyslechnut. Je nutno vzít 

na vědomí zejména obsah a povahu vyloučení z řízení, jakož i rozsudku 

pro zmeškání, zda bylo nesplnění soudního příkazu zaviněné a veškeré 

argumenty obhajoby týkající se nároku ve věci samé nezohledněny, nebo mohl 

žalovaný ve dřívějším stádiu řízení něco k věci samé uplatnit a bylo toto 

uplatnění zohledněno. Dále je nutné určit, jaké možnosti právní ochrany měl 

žalovaný k dispozici, aby ve státu, kde byl rozsudek vydán, napadl porušení 

svého práva být vyslechnut. Pokud po tomto důkladném přezkumu procesních 

podmínek, shledá soud státu výkonu, že vyloučení žalovaného bylo zjevným 

a nepřiměřeným zásahem do jeho práva být vyslechnut, je odepření výkonu 

na základě rozporu s veřejným pořádkem možné. 

ESD tímto rozhodnutím rozvinul pojetí zásad týkajících se veřejného 

pořádku stanovených starší judikaturou, zejména rozhodnutím ve věcech 

Krombach a Eurofood.99 Důvody výhrady orde public tedy mají být vykládány 

co nejúžeji a za komplexního posouzení podmínek, které vedly k vydání 

takového rozhodnutí, teprve pak má mít soud členského státu možnost 

odmítnout uznat rozhodnutí, jímž bylo porušeno právo na spravedlivý proces. 

5.2 Judikatura národních soudů 

Pro hladký průběh tzv. volného pohybu rozsudků je nutná správná 

aplikace norem evropského práva soudy členských států. Jednotná aplikace 

evropského práva je vzhledem k různým právním tradicím jednotlivých 

členských států obtížná. Na druhou stranu právní řády jednotlivých členských 

zemí stojí vesměs na stejných zásadách a tato aplikace je usnadněna 

autonomním výkladem evropských norem Soudním dvorem EU. Při 

rozhodování soudci nemají pouze mechanicky aplikovat zákonný text, nýbrž 

                                                           

99 Rozhodnutí ESD č. C-341/04, Eurofood IFSC Ltd. 
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také vhodně použít principy a zásady, které dovodil Soudní dvůr EU v rámci své 

výkladové pravomoci. 

V následujícím textu předkládám dvě česká rozhodnutí a dvě rozhodnutí 

španělská.100 Ve všech případech se jedná o rozhodnutí odvolacích soudů. 

Rozhodnutí se týkají otázek odepření uznání cizího rozhodnutí z důvodu 

rozporu s veřejným pořádkem, nepravidelností v řízení a porušení pravidel 

mezinárodní příslušnosti a výkonu rozhodnutí potvrzeného jako evropský 

exekuční titul v praxi. Takový vzorek soudních rozhodnutí samozřejmě 

nepředstavuje komplexní analýzu rozhodovací praxe členských států 

a postihuje velmi malý kousek rozmanité mozaiky, kterou soudní rozhodnutí 

národních soudů vytvářejí.  

5.2.1 Judikatura českých soudů 

Usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 20 Co 426/2006-42 

Toto rozhodnutí se týká výkonu cizího soudního rozhodnutí potvrzeného 

jako evropský exekuční titul podle nařízení o EET. Krajský soud v Brně jako 

odvolací soud potvrdil nařízení exekuce proti povinnému.  Povinný podal proti 

nařízení exekuce odvolání, které odůvodnil zejména tím, že rozhodnutí bylo 

vydáno v jeho nepřítomnosti, kdy mu nebyl doručen návrh na zahájení řízení, 

ale také tím, že není osobou pasivně legitimovanou. Při zkoumání relevantní 

námitky pasivní legitimace povinného, soud zjistil, že povinnému byl návrh 

na zahájení řízení označený jeho jménem a bydlištěm a další písemnosti týkající 

se tohoto řízení přímo doručen, stejně jako exekuční titul, kde bylo jeho jméno 

nesprávně gramaticky přepsáno. Odvolací soud tedy dospěl k závěru, že 

exekuce byla nařízena na základě pravomocného a vykonatelného exekučního 

titulu proti pasivně legitimované osobě. Soudní orgán v této souvislosti 

připomíná, že proti nařízení exekuce na základě rozhodnutí potvrzeného jako 

evropský exekuční titul se dlužník může bránit pouze z důvodu překážky res 

                                                           

100 Česká rozhodnutí nebyla nikde publikována, citované rozhodnutí AP de Islas Baleares je dostupné na 
www.westlaw.es, citované rozhodnutí AP de Madrid v Álvarez Gonzáles S. et. al. Materiales didácticos: 
Derecho internacionál privado. Universidade de Santiago de Compostela, 2010, s. 111 – 129. 



47 

iudicatae, jinak přichází do úvahy pouze podání návrhu na zrušení potvrzení, 

příp. návrh na omezení či opravu potvrzení evropského exekučního titulu, 

v nařízením vymezených případech. V daných souvislostech odvolací soud 

dovodil, že povinný by v rámci procesní obrany mohl požádat o zrušení 

potvrzení evropského exekučního titulu, protože písemnosti nebyly řádně 

doručeny ve smyslu výhrady k nařízení o doručování101, kterou učinila Česká 

republika. 

Na tomto případě přímo vidíme základní nedostatek nařízení o EET. Ačkoli 

nebyly písemnosti řádně doručeny, nemůže tuzemský soud nařízení výkonu 

na základě evropského exekučního titulu odepřít. Na druhou stranu, dlužník má 

stále možnost požádat o zrušení potvrzení EET u soudu členského státu původu 

a k této situaci by nemuselo dojít, pokud by ve své věci dlužník postupoval již 

od počátku aktivně, čímž se dostáváme k jedné ze základních soukromoprávních 

zásad - vigilantibus iura. 

Usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 20 Co 335/2007-44   

V tomto rozhodnutí Krajský soud v Brně jako odvolací soud potvrdil 

nařízení výkonu rozsudku pro zmeškání na peněžité plnění vydaného Zemským 

soudem v Linci. V odvolání uvedl povinný řadu důvodů, podle nichž by 

rozhodnutí rakouského soudu nemělo být uznáno a vykonáno. Namítl, že mu 

veškeré soudní písemnosti byly doručovány na neexistující adresu a tedy mu 

byla odejmuta možnost obrany před soudem, rakouský soud nebyl z hlediska 

mezinárodní příslušnosti místně příslušný a nesprávně aplikoval rozhodné 

právo. Rozhodnutí je tedy dle odvolatele v rozporu s veřejným pořádkem. 

Odvolací soud tento názor odmítl konstatováním, že evropský justiční 

prostor je budován na principu vzájemné důvěry a aplikace ustanovení čl. 34 

odst. 1 NBI o výhradě veřejného pořádku proto přichází v úvahu pouze 
                                                           

101 Podle bodu 21 preambule nařízení č. 805/2004 se toto nařízení použije spolu s nařízením č. 805/2004, 
má-li být dokumentem za účelem doručení odeslán z jednoho členského státu do druhého. Česká republika 
využila možnosti nesouhlasit s přímým doručováním podle čl. 15 nařízení o doručování. K nesprávnému 
doručování cizími soudními orgány kriticky také Bělohlávek, A. Evropský exekuční titul, dostupný 
z http://pravniradce.ihned.cz/c4-10078260-18321110-F00000_d-evropsky-exekucni-titul; citováno dne 
1. 4. 2011. 
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výjimečně vzhledem k minimálním procesním standardům, a že ačkoli by 

argumenty odvolatele mohly nalézt své opodstatnění, v žádném případě k tomu 

nemůže dojít v rovině tvrzeného narušení veřejného pořádku České republiky. 

Vzhledem k šetření dotazem na oddělení dožádání Městského soudu v Brně, 

které odvolací soud provedl, a z něhož vyplývá, že návrh na zahájení řízení a 

následně i další písemnosti byly W.W. doručovány do vlastních rukou u 

dožádaného soudu, se také neztotožnil s tvrzením povinného, že mu bylo 

doručováno nesprávně. Nebyl tedy naplněn ani čl. 34 odst. 2 NBI. Uznání 

rozhodnutí nebylo možné odepřít ani podle čl. 35 odst. 1 NBI, vzhledem k tomu, 

že předmět řízení nespadal do speciální kategorie příslušnosti podle oddílů 3, 4 

a 6 kapitoly II NBI. Námitka ohledně nesprávného použití rozhodného práva 

není relevantní, neboť podle čl. 45 odst. 2 NBI rozhodnutí nesmí být 

přezkoumáno ve věci samé. 

Přihlédneme-li k tomu, že bylo prokázáno, že dlužník byl o zahájení řízení 

informován, považuji také v tomto případě za hlavní problém pasivitu dlužníka, 

který nevznesl před rakouským soudem námitku týkající se toho, že 

není mezinárodně příslušný, ani nepodal proti rozhodnutí tohoto soudu 

odvolání s poukazem na nesprávnou aplikaci rozhodného práva, tak jak to učinil 

ve svém odvolání proti nařízení exekuce.   

5.2.2 Judikatura španělských soudů 

AP de Madrid, sección 14a: Auto núm. 114/2003 de 9 junio  

Tímto rozsudkem Audiencia Provincial de Madrid rozhodovala o odvolání 

povinného proti nařízení výkonu rozhodnutí vydaného Commercial Court of 

Queen’s Bench Division of High Court of Justice of England and Wales. Určujícím 

právním předpisem pro toto rozhodnutí je sice Bruselská úmluva a nikoli 

nařízení Brusel I, ale vzhledem k tomu, že v tomto případě je judikatura 

vztahující se k Bruselské úmluvě použitelná, a také s ohledem na technickou 

kvalitu tohoto rozhodnutí, jsem se rozhodla zahrnout ho do své práce. 
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Skutkový stav je následující. Odvolatel pan C. R. s bydlištěm v Madridu, 

Španělské království, investoval na londýnském trhu opcí a futures 

prostřednictvím londýnské brokerské společnosti Union Cal. Následkem pádu 

trhu se z odvolatele stal dlužník této společnosti a následně, v „souhrnném 

řízení“, jež nemá ve španělském právním řádu obdobu, anglickým soudem 

odsouzen, stejně jako další dlužníci, k plnění ve prospěch Union Discount 

Company, Ltd., která tuto pohledávku odkoupila. 

Odvolatel ve svém podání uvádí čtyři důvody, jež podle něj zakládají 

nutnost odmítnutí uznání a výkonu tohoto soudního rozhodnutí: oprávněný 

neposkytl soudu nařizujícímu výkon potřebnou dokumentaci ve smyslu 

čl. 46 BÚ, došlo k nedodržení pravidel určujících mezinárodní soudní 

příslušnost pro spory ze spotřebitelských smluv, došlo k porušení zásady 

mezinárodního veřejného pořádku vydáním rozsudku anglického soudu při 

nedodržení práva na účinnou právní pomoc a práva na obhajobu a k porušení 

zásady španělského veřejného pořádku tím, že anglický rozsudek nerespektuje 

imperativní normy španělského právního řádu.  

První odvolací důvod pozbyl významu, vzhledem k tomu, že rozsudek 

anglického soudu nebyl vynesen pro zmeškání. Druhý důvod odmítl španělský 

soud poukázáním na to, že odvolatel ve sporu nefiguroval jako spotřebitel, tedy 

strana, jíž chrání zmiňovaná ustanovení o příslušnosti, a konkludentně přijal 

příslušnost anglického soudu. Zaměřím se proto na aplikaci principu veřejného 

pořádku. Podle odvolatele došlo k porušení zásady na spravedlivý proces tím, že 

se účastí v „souhrnném procesu“ v jeho případě použilo rozhodnutí z procesu 

proti jinému investorovi, tak, že nemohl uvádět vlastní tvrzení týkající se přímo 

jeho případu. Podle soudního orgánu, který odkazuje na konstantní judikaturu 

španělského ústavního soudu, právo na spravedlivý soudní proces obsahuje 

právo na rovné procesní prostředky, které spočívá v tom, že účastníci mají 

stejná práva a povinnosti týkající se tvrzení, důkazů a námitek, což ovšem 

nebrání tomu, aby zákonodárce ustanovil pro určité případy rozdílné zacházení, 

vždy když je možné ho odůvodnit zásadou proporcionality. To by v tomto 

případě znamenalo, že soud musí zkoumat, zda v řízení před anglickým soudem 
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došlo k dodržení minimálních procesních norem.102 Odvolatel ovšem sám 

přistoupil na projednání jeho sporu ve zvláštním typu soudního řízení a tedy se 

sám připravil o možnost uvádět vlastní tvrzení, důkazy a námitky, proto se 

ztotožňuji s rozhodnutím španělského soudu, že vzhledem k tomu, že 

odvolatelem došlo k uplatnění principu autonomie vůle, nedošlo k porušení 

zásady mezinárodního veřejného pořádku. Španělský soudní orgán přitom, 

stejně jako Krajský soud v Brně v již zmiňovaném usnesení 20 Co 335/2007-44, 

připomíná, že k použití výhrady veřejného pořádku má podle doktríny určené 

ESD docházet pouze ve výjimečných případech a vykládá tento pojem v souladu 

s judikaturou ESD úzce a po komplexním zhodnocení podmínek, za nichž 

probíhalo řízení před anglickým soudem. Poslední odvolací důvod se vztahuje 

k veřejnému pořádku španělskému. Odvolatel namítá, že právní úkony vedoucí 

k uzavření smlouvy, jež vyústila v rozsudek na peněžité plnění, byly v rozporu 

se španělským zákonem o akciovém trhu, a proto odporující španělskému 

veřejnému pořádku. I tento důvod soud nepřijal s odkazem na to, že takové 

porušení nemá vliv na principy, práva a záruky zakotvené španělskou Ústavou 

(CE) a narušení interního veřejného pořádku je tedy vyloučeno.  

AP de Islas Baleares; sección 3a: Auto núm. 40/2005 de 15 marzo  

Další španělský judikát, který předkládám v této práci, je zajímavý tím, že 

odmítá nařízení výkonu cizího soudního rozhodnutí.  

Události předcházející vydání rozsudku Audiencie Provincial de Islas 

Baleares jsou tyto: Prvoinstanční soud v Grimě, Německo, vydal na návrh 

společnosti LTW «R» GmbH platební rozkaz proti společnosti Hans Hertling 

Gerätevermietung GbR. Toto rozhodnutí se stalo exekučním titulem, na jehož 

základě požádal oprávněný o výkon rozhodnutí vůči povinnému panu C. 

s bydlištěm v Manacoru, Španělské království, neomezeně ručícímu 

společníkovi společnosti Hans Hertling Gerätevermietug GbR. Prvoinstanční 

soud v Manacoru nařídil výkon rozhodnutí, proti čemuž podal povinný C. 

odvolání k Audiencii Provincial de Islas Baleares, v němž jako argument pro 
                                                           

102 Álvarez González, S. et al. Materiales didiácticos: Derecho Internacional Privado; Santiago de 
Compostela: Universidade, Servizo de Publicacións e Intercambio Cientifico, 2010; str. 127. 
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zrušení rozhodnutí uvádí naplnění důvodu k odmítnutí uznání cizího soudního 

rozhodnutí podle čl. 34 nařízení Brusel I, kdy došlo k porušení veřejného 

pořádku tím, že odvolatel C. nebyl ve vykonávaném rozhodnutí označen jako 

dlužník a rozhodnutí mířilo výhradně proti společnosti Hans Hertling 

Gerätevermietung GbR a také tím, že došlo k porušení čl. 24 CE, který zaručuje 

právo na spravedlivý proces tak, že odvolateli nebyl doručen ani platební 

rozkaz, ani pozdější návrh na výkon rozhodnutí vydaný soudem v Grimě, což mu 

zabránilo zúčastnit se řízení a podat proti platebnímu rozkazu odpor. 

Odvolací orgán v odůvodnění svého rozhodnutí uvádí, že pod ustanovení 

čl. 34 odst. 2 nařízení Brusel I lze podřadit vedle rozhodnutí vydaných jako 

rozsudek pro zmeškání také taková rozhodnutí, kdy je proces započat jako 

jednostranné uložení povinnosti žalovanému, ale může se přeměnit 

v kontradiktorní řízení, jak tomu dochází v případě německého i španělského 

platebního rozkazu. Význam doručení návrhu na zahájení řízení je takový, že při 

nesplnění není nutné použít ustanovení čl. 34 odst. 1 nařízení Brusel I o výhradě 

veřejného pořádku.103 

Vzhledem k tomu, že nebylo prokázáno, že by odvolateli, ani dlužnické 

společnosti, jejímž je neomezeně ručícím společníkem, byl platební rozkaz 

a návrh na výkon rozhodnutí skutečně doručen, k tomu, že návrh na výkon 

rozhodnutí byl podán proti společnosti Hans Hertling Gerätevermietung GbR, 

zastupované panem C., bez jakékoli poznámky týkající se jeho osobní 

odpovědnosti za pohledávku, a k tomu, že v žádných soudních písemnostech 

odvolatel nevystupoval jako solidární dlužník, je logické, že odvolací soud 

nařízení výkonu rozhodnutí odmítl. 

                                                           

103 Rozsudek ESD C-38/98 Renault SA v Maxicar SpA and Orazio Formento. 
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6 Závěr 

V úvodu této práce jsem stanovila dva cíle - srovnání výhod a nevýhod 

uznání a výkonu soudních rozhodnutí podle nařízení o EET a nařízení Brusel I a 

zhodnocení úskalí uznání a výkonu soudních rozhodnutí podle zmiňovaných 

nařízení v rozhodovací praxi soudů členských států. Shrnutí těchto cílů je 

předmětem závěrečné kapitoly. 

6.1 Výhody a nevýhody postupu podle nařízení o EET 

ve srovnání s uznání a výkonem v režimu nařízení Brusel I 

Jak vyplývá z předcházejícího textu, nařízení o EET věřiteli, který žádá o 

výkon rozhodnutí o nesporném nároku potvrzeném jako evropský exekuční 

titul v českém právním prostředí, nepřináší žádné větší urychlení řízení oproti 

postupu v režimu nařízení Brusel I a mírně snižuje další finanční a časovou 

zátěž. Návrh na novelizaci nařízení Brusel I směřuje k dalšímu setření těchto 

rozdílů.  Na druhou stranu ovšem nesmíme opomenout, že právě nařízení o EET 

bezesporu posiluje pozici věřitele, když při přezkumu v rámci odvolacího řízení 

proti nařízení výkonu rozhodnutí potvrzeného jako evropský exekuční titul, 

může odvolací soud posoudit pouze splnění formálních podmínek pro jeho 

výkon. Nepravidelnosti v řízení, které by mohly mít za následek nepotvrzení 

rozhodnutí jako EET mohou být za určitých podmínek zhojeny. Zrušením 

možnosti odmítnout rozhodnutí z důvodu rozporu s veřejným pořádkem je 

dlužníkovi odebrána možnost zdržovat výkon rozhodnutí. Věřitelova právní 

jistota je tedy výrazně posílena, což nesporně přispívá k rozvoji mezinárodního 

obchodu.  

To, co je pro aktivně legitimovanou stranu sporu výhodou, představuje 

nevýhodou pro žalovaného. Nařízení o EET klade důraz na aktivní postup 

dlužníka v členském státě původu a omezuje možnost jeho obrany v členském 

státě výkonu zrušením řízení o potvrzení vykonatelnosti a neexistencí 

odpíracích důvodů. K otázce zrušení exequaturního řízení zahraniční 
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literatura104 poznamenává, že zrušení doložky vykonatelnosti vyžaduje existenci 

určitých předpokladů a opatření, která nezbytně obsahují jednoduchý, 

harmonizovaný a automatický systém vykonatelnosti a procesních pravidel, 

který vytváří společné minimální záruky a přijímá opatření ke sbližování 

právních předpisů členských států. K tomu bych ráda dodala, že ze zkušenosti 

českého autonomního práva víme, že systém uznání a výkonu může dobře 

fungovat i bez exequaturu, na druhou stranu by dle mého soudu systém 

minimálních záruk de lege ferenda vyžadoval úpravu. Normy, které by měly 

zajistit základní ochranu dlužníka, mají mnoho nedostatků. Nejsou určena 

pravidla týkající se jazyka, v němž mají být doručované písemnosti, tedy návrh 

na zahájení řízení a poučení dlužníka, vyhotoveny. Není stanovena povinnost 

doručit dokument o zahájení řízení nejdříve formou doručení s dokladem o 

přijetí žalovaným a až v případě, že takové doručení není možné, je doručit bez 

dokladu o přijetí. Pravidla pro přezkum ve výjimečných případech jsou 

nedostačující v tom smyslu, že neobsahují žádné opatření pro případ, kdy se 

dlužník o žalobě ani rozsudku vůbec nedozvěděl. Dalším problematickým 

místem je nemožnost odmítnutí výkonu rozhodnutí ve členském státě výkonu 

na základě rozporu s veřejným pořádkem. Tato výhrada sice s postupným 

sbližováním právních řádů jednotlivých členských států ztrácí na významu, 

představuje však „záchrannou brzdu“, která spočívá v druhé kontrole dodržení 

práva na spravedlivý proces. Potvrzení evropského exekučního titulu navíc 

vydává tentýž soud, který vydal potvrzované rozhodnutí. Ostatní důvody 

odepření uznání cizího rozhodnutí podle nařízení Brusel I, jsou de facto 

zachovány prostřednictvím podmínek, jež jsou předpokladem potvrzení 

soudního rozhodnutí jako EET, přičemž překážka věci rozsouzené zůstává 

jedinou možností, jak se může dlužník proti výkonu rozhodnutí bránit. 

Shrneme-li poznatky obsažené v předcházejícím textu, je tedy v oblasti 

nesporných nároků pro věřitele výhodnější postupovat podle nařízení o 

evropském exekučním titulu.  

                                                           

104 Adroher Biosca, S., Campuzano Díaz, B. Hacia la supresión del exequátur en el espacio judicial europeo: 
el título ejecutivo europeo. Universidad de Sevilla, 2006, s. 266. 
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6.2 Aplikace nařízení o EET a Brusel I v rozhodovací praxi 

Soudního dvora a soudů členských států 

Rozebíraná rozhodnutí Soudního dvora sledují trend, který byl nastolen 

jeho starší judikaturou. V oblasti aplikace výhrady veřejného pořádku Soudní 

dvůr nadále omezuje její použití na zcela výjimečné situace, které musí být 

komplexně posouzeny, tak jak bylo judikováno ve věci Gambazzi, a teprve pak 

zhodnotit, zda byly porušeny základní hodnoty a zásady, a napadené uznání 

rozhodnutí odepřít. Jak již určila starší judikatura, pouhé procesní odlišnosti 

nejsou dostatečným odůvodněním pro uplatnění této výhrady, a jak ukázal ESD 

ve věci Apostolides, faktická nemožnost výkonu rozhodnutí ve státu původu 

rozpor rozhodnutí s veřejným pořádkem taktéž založit nemůže. 

Rozhodnutí ve věci ASML a Apostolides dále dokreslují eurokonformní 

výklad práva být slyšen před soudem. Judikatura Soudního dvora klade důraz 

na to, že by žalovaný, pokud je to možné, měl napadnout rozhodnutí ve státu 

původu. Nezáleží na tom, že návrh na zahájení řízení nebyl žalovanému řádně 

doručen, pokud má možnost podat proti rozhodnutí pro zmeškání opravný 

prostředek. Možnost použití tohoto prostředku je ovšem závislá na doručení 

rozhodnutí. 

Z judikatury národních soudů uvedené v předcházející kapitole není 

možné učinit jednoznačné závěry, vzhledem k tomu, že, jak již bylo řečeno, 

představují příliš malý zlomek soudních rozhodnutí aplikujících nařízení 

Brusel I a nařízení o EET. Co se týče uznání a výkonu rozhodnutí v režimu 

nařízení Brusel I v rozhodovací praxi soudů členských států, má pro odepření 

uznání zásadní význam čl. 34 odst. 2 NBI, který zaručuje ochranu dlužníkova 

práva být slyšen před soudem, tak jak to připomněl v citovaném rozhodnutí 

Audiencie Provincial de Islas Baleares s odkazem na judikaturu Soudního dvora. 

Z rozebíraných rozsudků je zřejmé, že výhrada veřejného pořádku se v praxi 

použije výjimečně, a odkaz na rozpor napadeného rozhodnutí s veřejným 

pořádkem bývá pokusem povinného o oddálení nařízení výkonu rozhodnutí, 

čehož si můžeme všimnout jak rozhodnutí Krajského soudu v Brně 20 Co 
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335/2007-44, tak v rozhodnutí Audiencie Provincial de Madrid. Španělský soud 

v tomto případě dále odkazuje na judikaturu španělského ústavního soudu. 

Základním problémem, na němž citované české rozsudky spočívaly, byla 

dlužníkova pasivita při řízení v členském státu původu. Usnesení Krajského 

soudu v Brně sp. zn. 20 Co 426/2006-42, kterým bylo rozhodnuto o odvolání 

proti nařízení výkonu na základě evropského exekučního titulu, dále poukazuje 

na problémy týkající se aplikace nařízení o EET. Zejména na úskalí 

přeshraničního doručování pro řízení, kde je rozhodnutí dále potvrzeno jako 

evropský exekuční titul. Povinný v tomto případě podal proti nařízení výkonu 

odvolání, které proti rozhodnutí potvrzenému jako evropský exekuční titul 

nemělo před soudem státu výkonu šanci na úspěch. Podle mého mínění je to 

běžný postup v podobných věcech. Proto také z tohoto rozhodnutí usuzuji, že 

nařízením o EET nemohlo dojít k většímu urychlení uspokojení věřitele, pouze 

k posílení jeho právní jistoty. 

Ohledně rozdílu mezi aplikací nařízení Brusel I soudy českými a 

španělskými - nevidím žádné zásadní odlišnosti. České a španělské právo stojí 

na velmi podobných základech, a proto nemůže být příliš odlišná ani soudní 

aplikace norem evropského práva, která je navíc usměrňována autonomním 

výkladem těchto předpisů Soudním dvorem Evropské unie. Snad jen zpracování 

jednotlivých rozhodnutí odráží podle mého názoru dlouhodobější zkušenost 

španělských soudů s těmito otázkami. 
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Shrnutí a klíčová slova 

Uznávání a výkon cizích soudních rozhodnutí je základní podmínkou 

rozvoje mezinárodního obchodu a bezproblémové mezinárodní spolupráce. 

Účelem mé diplomové práce nazvané „Uznávání a výkon soudních rozhodnutí 

v rámci Evropské unie“ je srovnání výhod a nevýhod postupu podle dvou 

předpisů evropského mezinárodního práva soukromého, které tuto otázku 

upravují – nařízení Brusel I a nařízení o evropském exekučním titulu, a dále 

zhodnocení aplikace těchto norem Soudním dvorem Evropské unie (Evropským 

soudním dvorem) a soudy dvou členských států Evropské unie - České 

republiky a Španělského království. Základními nástroji této práce jsou 

deskripce, analýza a komparace. 

Diplomová práce se skládá z šesti kapitol, přičemž každá z nich se zabývá 

různými aspekty uznání a výkonu soudních rozhodnutí. Úvodní kapitola 

nastiňuje základní rozsah práce, druhá kapitola vymezuje teoretické otázky a 

kontext uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v České republice – úpravu 

vnitrostátní, smluvní i evropskou. 

Třetí kapitola pojednává o uznání a výkonu podle nařízení Brusel I, které 

je základním evropským právním předpisem pro uznání a výkon ve věcech 

občanských a obchodních, přičemž zohledňuje také návrh na jeho revizi.  

Čtvrtá kapitola je rozborem uznání a výkonu soudního rozhodnutí 

v režimu nařízení o evropském exekučním titulu, jež tvoří alternativu k nařízení 

Brusel I v oblasti nesporných nároků.  Základním prostředkem poznání tohoto 

nařízení je jeho srovnání s nařízením Brusel I a zhodnocení možných výhod a 

nevýhod (pro dlužníka i věřitele) v případě postupu podle tohoto režimu.  

Pátá kapitola se zabývá aplikací zmiňovaných nařízení v praxi a její 

podstatou je analýza rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie a národních 

soudů - českých a španělských - ohledně uznání a výkonu cizího soudního 

rozhodnutí podle nařízení Brusel I a nařízení o evropském exekučním titulu. 



 
 

Tato rozhodnutí se týkají zejména užití výhrady veřejného pořádku a 

nepravidelností v řízení jako důvodu odepření uznání rozhodnutí. 

Šestá – závěrečná – kapitola je shrnutím poznatků obsažených v textu a 

jejich zhodnocením. Nařízení o evropském exekučním titulu je významným 

předpisem v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého, ale má své 

nedostatky, které není možné přehlížet. Na jednu stranu poskytuje věřiteli 

právní jistotu, na druhou oslabuje postavení dlužníka. Co se týká judikatury – 

z rozhodnutí národních soudů není možné činit významnější závěry, rozhodnutí 

českých a španělských soudů se od sebe příliš neliší. Judikatura Soudního dvora 

EU pokračuje v trendu nastoleném předchozími rozhodnutími. 
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Summary and keywords 

The recognition and enforcement of foreign judgments are basic 

requirements for development of international trade and other international 

cooperation. The purpose of my thesis called “The recognition and enforcement 

of judicial decisions within the European Union” is to compare two laws of EU 

Private International Law, which deal with this question - the Brussels I 

Regulation and the European Enforcement Order Regulation, as well as evaluate 

application of these Regulations by the Court of Justice of the European Union 

(European Court of Justice) and by national courts of two of member states of 

European Union – the Czech Republic and the Kingdom of Spain. The basic 

instruments for this research are description, analysis and comparison. 

The thesis is composed of six chapters, each of them dealing with different 

aspects of recognition and enforcement of judicial decisions. Introductory 

chapter defines basic scope of this thesis. Chapter Two explicates basic 

theoretical issues and context of the recognition and enforcement in Czech 

Republic - Czech legislation, international Treaties and European legislation. 

Chapter Three is focused on recognition and enforcement of foreign 

judgments according to the Brussels I Regulation, which is a basic European law 

for the issues of recognition and enforcement in civil and commercial matters, 

taking in account the proposal of its revision.  

Chapter Four analyses the recognition and enforcement of foreign judicial 

decisions in accordance with the European Enforcement Order Regulation, that 

constitute an option to the Brussels I Regulation in the field of uncontested 

claims. The comparison and evaluation of advantages and disadvantages (for 

both creditor and debtor) of use of this Regulation against the Brussels I 

Regulation serve as the basic instrument to know the European Enforcement 

Order Regulation. 

Chapter Five examines application of mentioned Regulations in practice 

and its merits are grounded in analysis of decisions of the Court of Justice of the 



 
 

European Union and national courts – the Czech and the Spanish – about the 

recognition and enforcement of foreign judgments according to the Brussels I 

Regulation and the European Enforcement Order Regulation. These decisions 

especially refer to use of public policy and proceeding irregularities as 

arguments for refuse of the recognition. 

Chapter Six – the final one – contains recapitulation and evaluation of 

gained knowledge. The European Enforcement Order Regulation is an 

important law in the range of EU Private International Law, but there are 

deficiencies that cannot be forgotten. On the one hand, provides legal certainty 

for creditors, on the other, weakens the debtor. Referring to the jurisprudence – 

it is not possible to draw any significant conclusions from the decisions of 

national courts; Czech judgments are not very different from the Spanish ones. 

The jurisprudence of the Court of Justice of the European Union continues the 

trend that previous decisions raised. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: recognition, enforcement, Brussels I, European Enforcement Order 
for uncontested claims 


