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1 Úvod 

Cílem této diplomové práce je rozbor tématu „Uznání a výkon cizích soudních 

rozhodnutí V Evropské unii“ podle jednotlivých nařízení upravujících tyto otázky. 

Předkládané téma povaţuji v rámci evropského justičního prostoru ve věcech civilních 

za natolik významné, ţe bych se jím chtěla podrobněji ve své práci zabývat.  

Řádné naplnění myšlenky fungování evropského prostoru svobody, bezpečnosti a 

spravedlnosti přinese občanům EU zaručení právní jistoty. Pro zajištění volného pohybu 

osob, zboţí, sluţeb a kapitálu je nezbytné zajistit i volný pohyb soudních rozhodnutí, 

který umoţní občanům EU pokud moţno neformální, rychlé a dostupné uznání 

soudních rozhodnutí vydaných v jednom členském státě i v ostatních členských státech. 

Daná rozhodnutí pak budou v ostatních členských státech i snadno vykonána. 

Uznávání soudních rozhodnutí bylo v minulosti vţdy povaţováno za součást státní 

suverenity, upravovaly jej národní předpisy a nebylo automatické cizím rozsudkům 

přiznávat stejné účinky jako rozhodnutím tuzemským. Pro zajištění plné integrace 

v rámci EU je ovšem nezbytné vzájemné uznávání cizích rozhodnutí a proto se za 

poslední dobu v této oblasti evropská právní úprava vyvíjela velice rychle a dynamicky. 

Záměrem práce je tak poskytnout přehled o přijaté úpravě a vyloţit postup při uznávání 

a výkonu cizích soudních rozhodnutí. 

Současný prostor Evropské unie jako prostor bez vnitřních hranic umoţňuje svým 

občanům sjednávání obchodních smluv v jiných členských státech, dochází k uzavírání 

stále většího počtu mezinárodních manţelství, narůstají tak jak obchodní, tak i občanské 

vztahy s cizím prvkem, ze kterých z různých důvodů vyvstávají přeshraniční právní 

spory. Pokud by soudní rozhodnutí vydaná v těchto sporech nemohla být 

nekomplikovanou formou uznána v ostatních členských státech, sniţovala by se 

občanům EU značnou měrou právní jistota a vydaná rozhodnutí by ztrácela na svém 

významu. 

Zůstala-li by otázka uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí nadále upravena pouze 

na úrovni národních předpisů a jednotlivé státy by na základě principu suverenity 

odmítaly uznání a výkon rozhodnutí vydaných v jiném státě, ztrácela by na významu i 

ekonomická integrace v rámci EU. Jaký význam by tedy mělo pro obchodníka 
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rozhodnutí přiznávající mu pohledávku, pokud je veškerý majetek dluţníka umístěn 

v jiném státě, který vydané rozhodnutí neuzná? Pokud evropská integrace umoţňuje 

vznik přeshraničních právních vztahů, musí být zajištěna i náleţitá ochrana účastníků 

těchto vztahů. Značné odlišnosti v právních úpravách jednotlivých členských států by 

volnému pohybu soudních rozhodnutí bránily, proto bylo v rámci EU přistoupeno 

k postupnému budování jednotného justičního prostoru a v současné době je uznání a 

výkon cizích soudních rozhodnutí zaloţen na sjednoceném postupu podle příslušných 

nařízení. 

Můţeme říci, ţe vstup České republiky do Evropské unie měl v oblasti mezinárodního 

civilního procesního práva značný význam, jelikoţ došlo k usnadnění vymáhání 

pohledávek v jiných členských státech pro české věřitele. A snadnější postavení při 

uplatňování svých nároků mají i zahraniční osoby, které pohledávku přiznanou soudem 

v zahraničí vymáhají na území České republiky. 

Mezinárodní prvek v soukromoprávních vztazích s sebou přináší tři klasické okruhy 

otázek, jimiţ jsou pravomoc, resp. tzv. mezinárodní příslušnost soudů určitého státu, 

rozhodné právo, které bude na daný případ aplikováno, a uznání a výkon cizích 

soudních rozhodnutí v soukromoprávních věcech.
1
 V této oblasti ovšem zakládací 

dokumenty nestanovovaly pravomoci Společenství, pouze čl. 220 Smlouvy o zaloţení 

ES (pozdější čl. 293) předpokládal případnou spolupráci pro zjednodušení uznávání a 

výkonu soudních rozhodnutí tím, ţe vyzval státy, aby mezi sebou v případě potřeby 

zahájily jednání s cílem zjednodušit formality při vzájemném uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů.  

Prvním dokumentem přijatým na základě tohoto článku byla tzv. Bruselská úmluva, 

Úmluva o soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanskoprávních a 

obchodních věcech ze dne 27. září 1968, účinná od 1. února 1973. Tato úmluva byla 

jediným nástrojem upravujícím společný postup při uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí. Především pro zjednodušení justiční spolupráce s členskými státy 

Evropského sdruţení volného obchodu (dále jen ESVO) byla dne 16. září 1988 

uzavřena tzv. Luganská úmluva, Úmluva o příslušnosti a výkonu rozhodnutí 

                                                
1 Pauknerová, M.: Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní – aktuální otázky, Evropské právo, 

2003, č. 8, s. 1. 
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v občanských a obchodních věcech. Ustanovení Luganské úmluvy jsou téměř totoţná 

s úpravou Bruselské úmluvy, nicméně ta mohla být aplikována pouze mezi členskými 

státy Společenství a členské státy ESVO k ní přistupovat nemohly.  

V současné době je problematika uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí upravena 

na úrovni národní, mezinárodní, a pro členské státy Evropské unie dále v předpisech 

evropských. Evropský právní prostor, definovaný Amsterodamskou smlouvou jako 

prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, předpokládá jako jedno z opatření 

v oblasti justiční spolupráce v civilních věcech také zlepšení a zjednodušení systému 

vzájemného uznávání a výkonu soudních a mimosoudních rozhodnutí vydaných 

v jednotlivých členských státech. Tento cíl je naplňován přijímáním mnohých předpisů, 

upravujících tyto otázky a zjednodušujících uznání a výkon cizích rozhodnutí 

v členských státech. Základem pro spolupráci členských států v této oblasti se stal 

Program Evropské komise a Rady k prosazení zásady vzájemného uznávání soudních 

rozhodnutí v civilních a obchodních věcech z 30. listopadu 2000
2
 a následující Haagský 

program o posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii z 3. března 2005.
3
 

Haagský program zdůrazňuje nutnost a prioritu neustálého rozvoje prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva v zájmu občanů všech členských států a s tím i potřebu 

prohlubování soudní spolupráce na základě zásady vzájemného uznávání soudních 

rozhodnutí a rozsudků, odstraňování právních a soudních překáţek soudních sporů 

v občanských a rodinných věcech s přeshraničními dopady. Hranice mezi jednotlivými 

členskými státy by neměly být překáţkou řešení občanskoprávních a obchodních sporů 

a výkonu rozhodnutí, jelikoţ vzájemné uznávání rozhodnutí představuje pro občany 

účinnou ochranu jejich práv. 

V této oblasti jsou vydávána zejména nařízení, jelikoţ jsou pro dosaţení stanovených 

cílů vzhledem ke své obecné závaznosti a bezprostřední pouţitelnosti nástrojem 

nejúčinnějším. Mezi první předpisy patří tzv. bruselská nařízení – nařízení Rady (ES) č. 

44/2001 o soudní pravomoci a uznání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech 

občanských a obchodních, tzv. nařízení Brusel I a nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o 

                                                
2
 Draft programme of measures for implementation of the principle of mutual recognition of 

decisions in civil and commercial matters, Úřední věstník Evropské unie, 2001/C 12/01. 
3 Úřední věstník Evropské unie, 2005/C 53/01. 
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soudní pravomoci, uznání a výkonu rozsudků ve věcech manţelských a ve věcech 

rodičovské zodpovědnosti, kterým se ruší nařízení č. 1347/2000, tzv. nařízení Brusel 

IIa. Mezi další významné právní akty patří nařízení EP a Rady (ES) č. 805/2004, kterým 

se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky, nařízení Rady (ES) č. 

1206/2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo 

obchodních věcech, nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení, nařízení EP a 

Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech 

občanských a obchodních v členských státech a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 

1348/2000. 

1.1 Mezinárodní civilní procesní právo 

Mezinárodní civilní procesní právo a jeho prameny jsou tradičně řazeny pod 

mezinárodní právo soukromé, jehoţ předmětem úpravy jsou soukromoprávní vztahy 

s mezinárodním prvkem. Stěţejními prameny tohoto oboru práva jsou mezinárodní 

úmluvy přijímané v rámci Haagské konference mezinárodního práva soukromého, tedy 

mezinárodní smlouvy uzavírané členskými státy. Hlavním předmětem mezinárodního 

civilního procesního práva jsou zejména dvě stěţejní oblasti, a to mezinárodní 

příslušnost soudů a uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí v civilních věcech.
4
 

Po vstupu České republiky do Evropské unie se novým a velmi významným pramenem 

práva stala i výše zmíněná nařízení unifikující oblast mezinárodního civilního 

procesního práva v Evropské unii. Nadále ale zůstávají pro Českou republika závazné 

mezinárodní smlouvy, mnohostranné haagské úmluvy a dvoustranné smlouvy o právní 

pomoci. 

1.2 Evropské mezinárodní civilní procesní právo 

Mezinárodní civilní procesní právo je v Evropské unii v současné době unifikováno ve 

značné míře, původně se právním základem stal článek 65 a 67 Smlouvy o zaloţení 

Evropského společenství ve znění Amsterodamské smlouvy, na základě kterého byla 

přijata jiţ výše uváděná nařízení, která jsou významnými prameny evropského 

mezinárodního práva soukromého a procesního, jejichţ význam spočívá v obecné 

závaznosti a bezprostřední pouţitelnosti. Proto je forma nařízení hlavním pouţívaným 

                                                
4 Pauknerová, M.: Evropské mezinárodní právo soukromé, právní rozhledy, 2000, č. 9, Příloha Evropské 

právo, s. 2. 
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právním nástrojem, ale také jsou v této oblasti přijímány sektorové směrnice a zřídka i 

rozhodnutí Rady, z nichţ velký význam má zejména rozhodnutí Rady č. 2001/470/ES o 

vytvoření Evropské justiční sítě pro občanské a obchodní věci. Cílem všech těchto 

přijímaných opatření v oblasti justiční spolupráce v civilních věcech s mezinárodním 

prvkem bylo mj. zlepšení a zjednodušení systému mezinárodního doručování soudních 

a mimosoudních písemností, spolupráce při opatřování důkazů a uznání a výkon 

soudních a mimosoudních rozhodnutí v civilních a obchodních věcech a odstraňování 

překáţek hladkého průběhu občanskoprávních řízení. Nyní je justiční spolupráce 

v občanských věcech upravena v čl. 81 Smlouvy o fungování Evropské unie. Odstavec 

první jako hlavní základ rozvoje justiční spolupráce v občanských věcech 

s mezinárodním prvkem stanoví zásadu vzájemného uznávání soudních a 

mimosoudních rozhodnutí. Za tímto účelem přijímají Evropský parlament a Rada 

opatření, která mají za cíl zajistit: vzájemné uznávání a výkon soudních a 

mimosoudních rozhodnutí mezi členskými státy, přeshraniční doručování soudních a 

mimosoudních písemností, slučitelnost kolizních norem a pravidel pro určení 

příslušnosti platných v členských státech, spolupráci při opatřování důkazů, účinný 

přístup ke spravedlnosti, odstraňování překáţek řádného průběhu občanskoprávního 

řízení, v případě potřeby podporu slučitelnosti úpravy občanskoprávního řízení v 

členských státech, rozvíjení alternativních metod urovnávání sporů a podporu dalšího 

vzdělávání soudců a soudních zaměstnanců.5 

1.3 Uznání a výkon cizích rozhodnutí a jeho dopad 

Význam uznání cizího rozhodnutí spočívá v tom, ţe jsou mu přiznány shodné právní 

účinky, které mají rozhodnutí tuzemská. Při uznání se ale zjišťuje jiţ pouze splnění 

formálních předpokladů pro uznání, nikoliv přezkum rozhodnutí ve věci samé, 

neposuzuje se tedy správné zjištění skutkového stavu a aplikace práva. Nejčastěji se 

rozhodnutí uznává neformálně, dle ustanovení § 65 zákona o mezinárodním právu 

soukromém a procesním (dále jen ZMPS) k němu soud nebo jiný orgán pouze 

přihlédne. 

V některých státech je ale k výkonu cizího rozhodnutí ještě nutné prohlášení 

vykonatelnosti (exequatur). Soud státu, kde má být dané rozhodnutí vykonáno vydá 

                                                
5 Čl. 81 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
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rozhodnutí, ve kterém prohlásí výkon cizího rozhodnutí za přípustný (např. § 68c 

ZMPS). Uznané rozhodnutí zakládá překáţku věci rozsouzené se stejnými účinky, jako 

by v dané věci rozhodoval orgán uznávajícího státu. Následná forma a způsob výkonu 

se řídí právem státu, kde je rozhodnutí uznáváno a vykonáváno. 

Poté, co se Česká republika vstupem do Evropské unie stala součástí evropského 

justičního prostoru, existují v zásadě dva reţimy uznání cizích soudních rozhodnutí. 

Jedná se o reţim soudních rozhodnutí vydaných mimo členské státy EU a reţim 

soudních rozhodnutí vydaných v členských státech EU.
6
 V případě druhého zmíněného 

reţimu je úprava obsaţena v příslušných nařízeních a ve spojení se ZMPS.  

2 Uznání a výkon podle nařízení Brusel I 

2.1 Přijetí nařízení Brusel I a jeho obecná charakteristika 

Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí 

v občanských a obchodních věcech (dále v této kapitole jen „nařízení“, v ostatních 

kapitolách „nařízení Brusel I“) vychází z Bruselské úmluvy z roku 1968 (Úmluva o 

soudní příslušnosti a uznání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních 

věcech, tzv. Úmluva Brusel I), která byla přijata Evropským hospodářským 

společenstvím jako mnohostranná mezinárodní úmluva s cílem zjednodušit formality při 

vzájemném uznávání a výkonu cizích rozsudků. Snahou bylo vycházet z předpokladu 

správnosti cizích rozhodnutí a stanovit tak jen několik základních podmínek pro jejich 

uznání a výkon. Cílem této mezinárodní smlouvy bylo v rámci posílení fungování 

vnitřního trhu zabezpečit „volný pohyb soudních rozhodnutí“, nazývaným někdy také 

jako “pátá svoboda“.
7
 Problémem při uţití této úmluvy byla její různorodá interpretace 

národními soudy a později i odlišná aplikace. Částečně byl tento problém vyřešen 

přijetím Protokolu o výkladu Úmluvy o pravomoci soudů a výkonu rozhodnutí ve 

věcech občanských a obchodních Soudním dvorem Evropských společenství, kterým 

byla zaloţena pravomoc ESD k interpretaci Bruselské úmluvy.
8
  

                                                
6 Kapitán, Z.: Evropský justiční prostor ve věcech civilních, Právní fórum, 2005, č. 7, s. 242. 
7 Tichý, L.: Poslední vývoj evropského soukromého práva, Evropské právo, 1999, č. 6, s. 2. 
8 Rozehnalová, N.: Evropský justiční prostor ve věcech civilních, Právní fórum, 2005, č. 2, s. 42. 
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Nové nařízení Brusel I ze dne 22. prosince 2000, které vstoupilo v platnost 1. března 

2002, dřívější Bruselskou úmluvu plně nahradilo (čl. 68 odst. 1 nařízení). Zejména 

z bodu 19 preambule nařízení jasně vyplývá kontinuita mezi Bruselskou úmluvou a 

nařízením Brusel I. A proto pokud se jedná o judikaturu ESD vykládající jednotlivé 

instituty Bruselské úmluvy, je tato judikatura, vztahující se k institutům zahrnutým 

v nařízení, stále relevantní. Dodnes se nadále Bruselská úmluva aplikuje ve vztahu 

k Dánsku, jelikoţ to se podle článků 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska přijetí nařízení 

neúčastní, proto pro něj není závazné ani pouţitelné. Podle protokolu o postavení Velké 

Británie a Irska by se tyto státy mohly na nařízení taktéţ neúčastnit, ale na základě 

zvláštních prohlášení se k předpisům upravujícím mezinárodní právo soukromé a 

procesní zpravidla připojují.  

Z preambule nařízení vyplývají důvody, které vedly Radu k přijetí tohoto přelomového 

nařízení upravujícího oblast příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí 

v občanských a obchodních věcech. Pro Evropskou unii je stěţejní řádné fungování 

vnitřního trhu, pokračující rozvíjení prostoru svobody, bezpečnosti a práva a těchto cílů 

nemůţe být dosaţeno bez adekvátní soudní spolupráce v civilních věcech. 

Prostřednictvím nařízení se podaří v členských státech sjednotit odlišná vnitrostátní 

pravidla pro určení příslušnosti a pro uznávání rozhodnutí, coţ povede ke 

zjednodušenému a i k rychlému uznávání a výkonu rozhodnutí. Jednotná pravidla, která 

budou pro členské státy závazná a přímo pouţitelná, umoţní volný pohyb rozhodnutí 

v občanských a obchodních věcech. Preambule dále za cíl stanovuje uznávání 

rozhodnutí v členských státech na základě vzájemné důvěry ve spravedlnost bez 

nutnosti vést další řízení, výkon rozhodnutí by měl být pokud moţno účinný a rychlý a 

prohlášení vykonatelnosti bude vydáno jiţ po pouhé formální kontrole předloţených 

písemností.
9
 

2.2 Použitelnost nařízení Brusel I 

2.2.1 Časová působnost a vztah nařízení k některým dalším předpisům 

Pro správné vymezení rozsahu aplikace nařízení jsou rozhodné kapitoly VI a VII, 

obsahující přechodná ustanovení a vysvětlení vztahu nařízení k jiným nástrojům. 

Nařízení se zásadně vztahuje pouze na řízení zahájená a veřejné listiny vypracované po 

                                                
9 Bod 16 a 17 Preambule nařízení Brusel I. 
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jeho vstupu v platnost.
10

 Pokud ale bylo řízení zahájeno v některém z členských států 

přede dnem vstupu nařízení v platnost, rozhodnutí vydaná v tomto řízení aţ po jeho 

vstupu v platnost se uznají a vykonají podle nařízení, pokud toto řízení bylo zahájeno aţ 

po té, co v tomto členském státě původu i v doţádaném státě vstoupila v platnost 

Bruselská nebo Luganská úmluva. V ostatních případech se rozhodnutí uzná, pokud byl 

soud původu příslušný podle pravidel příslušnosti shodných s pravidly v nařízení. 

Nařízení nahrazuje dle čl. 69 mezi členskými státy uzavřené dvoustranné mezinárodní 

smlouvy, zejména smlouvy o právní pomoci, které jsou v článku taxativně 

vyjmenované. Tyto dohody se ovšem mezi členskými státy nadále pouţijí ve věcech, na 

které se nařízení nevztahuje, a také na rozhodnutí a veřejné listiny, které byly vydány či 

vyhotoveny před jeho vstupem v platnost.
11

 

2.2.2 Uznávané tituly 

Pro vymezení působnosti nařízení pro oblast uznání a výkonu lze hovořit o „ryzí 

intrakomunitaritě“
12

, jelikoţ nařízení aplikuje pouze orgán členského státu EU a 

postupuje podle něj pouze ve vztahu k titulům, jeţ byly vydány na území jiného 

členského státu. Za tyto tituly se povaţuje nejen rozhodnutí, ale i veřejná listina a 

vykonatelný soudní smír. Pojem rozhodnutí pouţívá nařízení jako legislativní zkratku 

pro všechny typy soudních rozhodnutí bez ohledu na jejich výslovné označení jako 

rozsudek, usnesení, příkaz nebo nařízení výkonu rozhodnutí, včetně rozhodnutí o 

nákladech řízení vydaného soudním úředníkem. Pojmem veřejné listiny se zabývá čl. 57 

nařízení, ovšem toto ustanovení neobsahuje definici veřejné listiny a ani pro ni označení 

veřejná listina nepouţívá. Nařízení ponechává na vnitrostátní úpravě to, které listiny 

jsou nadány veřejnou vírou a je jim přiznán veřejný charakter. Nařízení stanoví pro 

takovou listinu pouze určité podmínky, které musí být splněny pro její uznatelnost. 

Daná listina se musí týkat právních vztahů spadajících pod věcnou působnost nařízení, 

musí být vystavena nebo registrována k tomu oprávněným orgánem členského státu po 

datu účinnosti nařízení. Tato veřejná listina musí dále splňovat podmínky vyplývající 

z vnitrostátního právního řádu jejího původu a také musí být v tomto státě vykonatelná 

a je opatřena potřebným osvědčením ověřujícím její autenticitu a správnost. Dle čl. 57 

                                                
10 Čl. 66 odst. 1 Nařízení Brusel I. 
11 Čl. 70 nařízení Brusel I. 
12 Kapitán, Z.: Evropský justiční prostor ve věcech civilních. Část VI. Uznání a výkon rozhodnutí podle 

nařízení Rady (ES) č. 44/2001, Právní fórum, 2005, č. 7, s. 243. 
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odst. 2 se taktéţ za veřejné listiny povaţují dohody o placení výţivného, uzavřené před 

správními orgány nebo jimi ověřené.
13

 

2.2.3 Věcný rozsah nařízení 

Nařízení se obecně pouţije dle čl. 1 ve věcech občanských a obchodních bez ohledu na 

druh soudu, ale taxativně jsou vypočteny otázky, na které se nevztahuje, a to jsou věci 

daňové, celní a správní. Dále dle čl. 1 odst. 2 jsou z působnosti nařízení vyloučeny 

taktéţ věci osobního stavu, způsobilosti fyzické osoby k právům a právním úkonům, 

majetkové vztahy mezi manţely a dědění, včetně dědění ze závěti; nařízení se dále 

nevztahuje na konkursy, vyrovnání a podobná řízení, na věci sociálního zabezpečení a 

rozhodčí řízení.
14

 Vyloučená oblast konkursů, vyrovnání a podobných řízení je totiţ 

samostatně upravena nařízením Rady (ES) č. 1346/2000, o úpadkových řízeních. 

2.2.4 Gramatický výklad nařízení 

Pouţití pojmu příslušnost v české jazykové verzi nařízení při překladu anglického 

jurisdiction je v právní teorii povaţováno za problematické a některými autory je 

kritizováno. Například profesorka Pauknerová povaţuje pouţití pojmu příslušnost 

v českém překladu výslovně za chybné, jelikoţ termínem mezinárodního procesního 

práva je pravomoc, resp. tzv. mezinárodní příslušnost soudu.
15

 V teorii i praxi je 

nezbytné rozlišovat pojmy pravomoc, který označuje oprávnění soudu rozhodovat, a 

příslušnost, který určuje, který konkrétní soud ze soudní soustavy bude v dané věci 

rozhodovat. Dále pojem pravomoc a nikoliv příslušnost pouţívá i ZMPS.  

2.3 Uznání soudních rozhodnutí 

Nařízení úpravu této problematiky zpracovává v kapitole III nazvané „Uznání a výkon“ 

v oddíle 1 „Uznávání“. Celý proces uznávání a výkonu soudních rozhodnutí tak jak 

probíhá na základě nařízení lze rozdělit do tří na sebe vzájemně navazujících fází, a to 

uznání rozhodnutí, prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí (tzv. exequatur) a výkon 

                                                
13 Chlebcová, R.: Veřejná listina a její pouţití v mezinárodním a evropském právu. Část III. 

Vykonatelnost veřejné listiny, Právní fórum, 2007, č. 3, s. 85. 
14 Čl. 1 odst. 1 a 2 Nařízení Brusel I. 
15 Pauknerová, M.: Evropské mezinárodní civilní procesní právo (Brusel I, Brusel IIa) a mezinárodní 

civilní procesní právo České republiky – vybrané otázky. Příloha časopisu Právní fórum, Konference 

věnovaná kodifikaci soukromého práva, Část II., Právní fórum, 2006, č. 4, str. 45. 
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rozhodnutí. Poslední závěrečná fáze, tedy samotný výkon rozhodnutí, se jiţ řídí právem 

státu, kde je rozhodnutí vykonáváno. 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, dle čl. 32 nařízení se soudním rozhodnutím rozumí kaţdé 

rozhodnutí vydané soudem členského státu bez ohledu na to, jak je označeno, a také bez 

ohledu na to, zda jsou daná rozhodnutí jiţ pravomocná, musí však mít právní účinky ve 

smyslu vykonatelnosti. Dále nařízení dopadá na veřejnou listinu, která se týká právních 

vztahů v mezích věcné působnosti nařízení a je vydána a vykonatelná v některém 

z členských států Evropské unie, a na vykonatelný soudní smír, který se taktéţ týká 

předmětu v rozsahu věcné působnosti nařízení. Podmínkou pro postup podle kapitoly III 

ovšem není, aby se jednalo o rozhodnutí ve věci s cizím prvkem, rozhodnutí můţe být 

vydáno v domácím sporu, ale následně má být uznáno a vykonáno v jiném členském 

státě.
16

 

Úprava uznávání v ustanovení čl. 33 odst. 1 nařízení vychází ze základní zásady, tedy 

z předpokladu, ţe je uznání cizího rozhodnutí vydaného v některém z členských států 

v ostatních členských státech zcela automatické, ţe zde není stanoveno ţádné zvláštní 

řízení a ţe k rozhodnutí bude přihlédnuto, aniţ by jiţ vydané rozhodnutí bylo jakkoli 

posuzováno z hlediska jeho obsahu. Dle ustanovení čl. 36 nařízení zásadně není moţné, 

aby bylo cizí soudní rozhodnutí přezkoumáváno ve věci samé. Toto omezení nařízení 

stanoví zejména z důvodu odlišností národních právních řádů, kdy by tyto mohly 

způsobit značně rozdílná rozhodnutí v téţe věci.
17

 Soud proto neposuzuje, zda jsou 

splněny všechny podmínky pro uznání cizího rozhodnutí, ale tato otázka bude 

posuzována pouze v případě námitky osoby, která má na přezkoumání rozhodnutí 

právní zájem.  

Samostatné řízení o uznání dle čl. 33 odst. 2 nařízení se zahajuje na návrh pouze tehdy, 

stane-li se otázka uznání spornou, a soud vydává zvláštní rozsudek. Toto omezení 

moţností vést řízení o uznání rozhodnutí má za cíl posílit zásadu automatického 

                                                
16 Simon, P. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád I, II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 2987. 
17 Hein, J., Kropholler J.: Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar zu EuGVO, Lugano-

Übereinkommen 2007, EuVTVO, EuMVVO und EuGFVO. 9. völlig neubearb. und erw. Auflage, 

Frankfurt am Main: Verl. recht und Wirtschaft, 2011, s. 605. 
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uznávání rozhodnutí a omezit tak případné spory o uznání.
18

 Pokud by na návrh zvláštní 

samostatné řízení o uznání nebylo zahájeno, není moţné vznést námitku proti 

„uznatelnosti“ v řízení o prohlášení vykonatelnosti. Podle čl. 33 odst. 2 nařízení je 

taková námitka moţná aţ v rámci řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí o 

prohlášení vykonatelnosti, a to protoţe dle čl. 41 není povinný v řízení o exequatur 

oprávněn činit jakákoliv podání. Třetí moţností, která dle čl. 33 odst. 3 přichází 

v úvahu, je posuzování „uznatelnosti“ rozhodnutí jako předběţné otázky v jiném řízení. 

Pokud by byla otázka uznání vznesena u soudu členského státu jako předběţná otázka, 

můţe o ní tento soud rozhodnout. Oproti řízení podle odst. 2 se jedná o případ v praxi 

častější a cílem tohoto ustanovení je usnadnit průběh řízení, ve kterých je takovouto 

otázku třeba posoudit tím, ţe nařízení k tomu stanoví příslušnost soudu rozhodujícího 

danou věc. Pro moţnost soudu, aby v řízení sám posoudil uznatelnost daného 

rozhodnutí je určující, ţe na tomto posouzení je řízení závislé. Rozhodnutí je ovšem 

závazné pouze pro toto řízení a teoreticky není vyloučeno, ţe v jiném pozdějším řízení 

bude o uznání shodného rozhodnutí rozhodnuto odlišně.
19

 

Řízení o uznání je pouze způsobem přezkumu procesního charakteru a zásadně nesmí 

vést k věcnému přezkumu uznávaného rozhodnutí, rozhodnutí nesmí být posuzováno 

z hlediska skutkového stavu věci, ani z hlediska právního posouzení.
20

 Uznané 

rozhodnutí zakládá překáţku věci pravomocně rozhodnuté a má stejné účinky, jakoby 

rozhodnutí vydal příslušný orgán členského státu, ve kterém má být rozhodnutí 

vykonáno. 

2.4 Důvody odepření uznání 

2.4.1 Obecná charakteristika odpíracích důvodů 

Důvody, pro které můţe být soudem uznání cizího rozhodnutí odepřeno, stanoví čl. 34 

nařízení. V taxativním výčtu se jedná o rozpor s veřejným pořádkem, nepravidelnosti 

v řízení, překáţku res iudicata a porušení pravidel o mezinárodní pravomoci, další 

                                                
18 Hein, J., Kropholler J.: Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar zu EuGVO, Lugano-
Übereinkommen 2007, EuVTVO, EuMVVO und EuGFVO. 9. völlig neubearb. und erw. Auflage, 

Frankfurt am Main: Verl. recht und Wirtschaft, 2011, s. 558. 
19

 Hein, J., Kropholler J.: Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar zu EuGVO, Lugano-

Übereinkommen 2007, EuVTVO, EuMVVO und EuGFVO. 9. völlig neubearb. und erw. Auflage, 

Frankfurt am Main: Verl. recht und Wirtschaft, 2011, s. 559. 
20 Čl. 36 Nařízení Brusel I. 
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důvody se pak uvádí v čl. 35. Nařízení u důvodu neuznání rozhodnutí pro jeho rozpor 

s veřejným pořádkem dokonce stanoví, ţe se musí jednat o zjevný rozpor, coţ můţe být 

ovšem pro praxi problematické, jelikoţ v nařízení dále není k tomuto pojmu výkladové 

ustanovení, které by tento zjevný rozpor blíţe definovalo. Následující čl. 35 uvádí jako 

samostatný důvod pro neuznání vydaného rozhodnutí porušení pravidel soudní 

příslušnosti stanovených pro věci pojišťovací a spotřebitelské smlouvy a příslušnosti 

výlučné. Při posuzování splnění těchto pravidel příslušnosti je soud vázán skutkovými 

zjištěními, na kterých svou příslušnost zaloţil soud členského státu původu 

rozhodnutí.
21

  

Důvody pro neuznání rozhodnutí soud nepřezkoumává ex officio, ale namítání těchto 

důvodů je výlučně na stranách sporu. Tato otázka není přímo v některém z ustanovení 

nařízení řešena, ale pro tento výklad hovoří výkladová zpráva Komise k nařízení, která 

uvádí, ţe princip automatického uznávání soudních rozhodnutí je zaloţen na vzájemné 

důvěře justičních aktérů v jednotlivých členských státech a není proto důvod, aby soud 

sám přezkoumával důvody pro neuznání rozhodnutí vydaného soudem jiného členského 

státu. A také pro tento závěr hovoří čl. 41, kdy v případě, ţe se oprávněný z rozsudku 

domáhá nejen jeho uznání, ale i prohlášení vykonatelnosti, nejsou důvody pro neuznání 

zkoumány. Jiný názor naopak uvádí, ţe odpírací důvody musí být přezkoumány, pokud 

má být rozhodnutí uznání bez návaznosti na prohlášení vykonatelnosti. Řešením je 

výklad uvedený ve Schlosserově zprávě
22

, podle které v řízení podle čl. 33 odst. 2 soud 

z vlastního podnětu zváţí důvody pro neuznání rozhodnutí, pokud jsou zjevné 

z rozsudku nebo jsou soudu známy, ale soud nečiní kroky ke zjišťování existence 

takových důvodů. Pouze v odvolacím řízení dle čl. 43 můţe soud přezkoumat, zda byly 

splněny poţadavky pro uznání.
23

  

2.4.2 Výhrada veřejného pořádku 

V ustanovení čl. 34 odst. 1 nařízení se jako první z důvodů odepření uznání uvádí 

zjevný rozpor s veřejným pořádkem státu, na jehoţ území má být rozhodnutí uznáno. 

Výhrada veřejného pořádku tak státu umoţňuje chránit základní hodnoty, na kterých je 

                                                
21 Čl. 35 odst. 2 Nařízení Brusel I. 
22 Zpráva k Úmluvě o přistoupení Dánska, Irska a Velké Británie k Bruselské úmluvě. 
23 Simon, P. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád I, II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 2990. 
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třeba bez výjimky trvat. Jedná se zpravidla nejen o základní hodnoty právní, ale také o 

hodnoty morální, státního a společenského zřízení a další. Výhradu veřejného pořádku 

jako odpírací důvod upravuje i ZMPS ve svém § 63, kdyţ stanoví nemoţnost uznání 

cizího rozhodnutí příčícího se veřejnému pořádku České republiky. Při výhradě 

veřejného pořádku je ovšem třeba mít na zřeteli, ţe není posuzováno cizí právo jako 

takové, ale pouze účinky jeho potenciálního pouţití v jiném státě.
24

 Jde tedy pouze o 

případy, kdy by se jednalo o zjevný rozpor s veřejným pořádkem u uznání účinků 

rozhodnutí, nikoli o uznání rozhodnutí samého. Jelikoţ je striktně zakázán přezkum 

rozhodnutí ve věci samé, pro posouzení rozporu s veřejným pořádkem není moţné 

provádět dokazování a rozpor musí jasně vyplývat ze samotného uznávaného 

rozhodnutí a jeho odůvodnění.
25

 

Pro moţnost vznést výhradu veřejného pořádku má stěţejní význam intenzita zásahu do 

chráněných hodnot. V praxi se měří chráněné hodnoty tvořící veřejný pořádek za 

pomoci základních principů vyjadřujících zásady právního státu, kterými jsou například 

– zásada spravedlivého procesu, zásada autonomie vůle, zásada rovného zacházení, 

ochrana práva vlastnit majetek a princip ne bis in idem. Významnou kategorií podílející 

se na charakteru veřejného přádku jsou i dobré mravy, pokud v určité oblasti nedošlo 

k úpravě pravidel chování ve formě právní normy.
26

  

Zjišťování souladu cizího rozhodnutí s veřejným pořádkem probíhá na dvou úrovních – 

hmotněprávní a procesní. Někdy se v nauce hovoří o tzv. uznávacím veřejném pořádku, 

kdy nutnost zachování veřejného pořádku je podmínkou právě pro uznání a výkon 

cizího rozhodnutí.
27

 U daného rozhodnutí je třeba posoudit, zda by uznání a výkon 

takového rozhodnutí nebyl proti veřejnému pořádku v oblasti práva hmotného a také 

                                                
24 Kapitán, Z.: Teorie veřejného pořádku a kritéria jeho pouţití, Časopis pro právní vědu a praxi, 2004, č. 

3, s. 215. 
25

 Simon, P. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád I, II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 2994. 
26 Kapitán, Z.: Teorie veřejného pořádku a kritéria jeho pouţití, Časopis pro právní vědu a praxi, 2004, č. 

4, s. 305. 
27 Kapitán, Z.: Teorie veřejného pořádku a kritéria jeho pouţití, Časopis pro právní vědu a praxi, 2004, č. 

3, s. 216. 
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zda v řízení, ve kterém bylo rozhodnutí vydáno, nedošlo k tak váţným procesním 

vadám, ţe by uznání a výkon odporovalo procesnímu veřejnému pořádku.
28

 

Kaţdý členský stát má určité normy, které mají takový význam, ţe jsou součástí 

národního veřejného pořádku, proto se důvody pro zamítnutí uznání a výkonu cizích 

rozhodnutí mohou značně lišit. Z důvodu těchto četných odlišností a dalších nejasností 

se tímto odpíracím důvodem ve svých rozhodnutích opakovaně zabýval ESD, který 

soustavně zdůrazňoval výjimečnost tohoto důvodu a např. zakázal pouţití výhrady 

veřejného pořádku jako prostředek k řešení rozdílů v právních řádech států.
29

 Dále např. 

v rozhodnutí Krombach v. Bamberski
30

 ESD konstatoval, ţe rozpor musí být takového 

stupně, ţe porušuje základní principy právního řádu členského státu, ve kterém je podán 

návrh na uznání a také ţe nelze přezkoumávat podstatu rozhodnutí soudu jiného 

členského státu. Příliš častá aplikace tohoto odpíracího důvodu by mohla vést 

k zabránění volného pohybu rozsudků v EU, a proto by ustanovení o výhradě veřejného 

pořádku nemělo být vykládáno široce a mělo by být pouţíváno spíše omezeně, aţ jako 

krajní moţnost.  

Rozhodnutí Krombach v. Bamberski je povaţováno za jedno z nejvýznamnějších 

k pojmu veřejný pořádek, jelikoţ pojem prvně přibliţně definuje a stanoví soudům 

členských států hranice pro interpretaci pojmu, aby nedocházelo k zcela opačným 

rozhodnutím. Rozhodnutí tak naznačuje, ţe stanovení veřejného pořádku není pouze 

věcí kaţdého státu. V rozhodnutí ve věci Eurofood
31

, kde se ovšem ESD zabýval více 

otázkami, se vyslovil i k výhradě veřejného pořádku. Toto ustanovení se můţe pouţít 

pouze v případě, kdy by uznání a výkon cizího rozhodnutí narušilo nepřijatelným 

způsobem právní řád státu uznání, protoţe by tím byla ohroţena některá z jeho 

základních zásad. Muselo by se jednat o zjevné porušení zásadního právního pravidla 

nebo zjevné porušení práva, které je ve státě uznání chápáno jako právo základní. 

                                                
28 Brodec, J.: Pojem „evropský veřejný pořádek“ v judikatuře Evropského soudního dvora a Ústavního 

soudu ČR, Jurisprudence, 2006, č. 8, s. 8. 
29 Rozhodnutí ESD 145/86 Hoffmann v. Krieg ze dne 4. 2. 1988. 
30 Rozhodnutí ESD C- 7/98 Krombach v. Bamberski ze dne 28. 3. 2000. 
31 Rozhodnutí ESD C- 341/04 Eurofood ze dne 2. 5. 2006. 
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2.4.3 Porušení práva na obhajobu 

V čl. 34 odst. 2 nařízení se výslovně uvádí jako vada řízení způsobující důvod pro 

odepření uznání to, ţe „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“. Tento odpírací důvod bývá v literatuře často označován jako tzv. 

nepravidelnosti v řízení nebo jako porušení práva být slyšen či práva na účast při 

jednání. Nařízení tím, ţe tyto vady výslovně označuje jako důvody pro neuznání 

rozhodnutí, potvrzuje význam zásady práva na spravedlivý proces, jejíţ případné 

porušení je povaţováno za natolik závaţné, ţe brání uznání rozhodnutí v takovém řízení 

vydaném. 

2.4.4 Neslučitelnost rozhodnutí 

Jako další důvody pro odepření uznání stanovuje čl. 34 odst. 3 a 4 nařízení překáţku res 

iudicata. Dle těchto ustanovení se rozhodnutí neuzná, pokud mezi týmiţ účastníky bylo 

vydáno v členském státě, v němţ se o uznání ţádá, rozhodnutí se kterým je uznávané 

rozhodnutí neslučitelné. Dále dle odst. 4 se rozhodnutí neuzná, je-li neslučitelné 

s dřívějším rozhodnutím, které bylo vydáno v jiném členském státě nebo ve třetí zemi 

v řízení mezi týmiţ stranami a pro tentýţ nárok, pokud toto dřívější rozhodnutí splňuje 

podmínky nezbytné pro uznání v členském státě, v němţ se o uznání ţádá. Rozhodnutí 

dle formulace odpíracího důvodu v čl. 34 odst. 4 nemusí být jiţ uznáno, ale je 

dostačující splnění podmínek pro uznání.  

2.4.5 Porušení pravidel příslušnosti 

Samostatně v čl. 35 nařízení jsou zakotveny jako odpírací důvody nedostatky 

v mezinárodní příslušnosti. Jedná se zvlášť o příslušnost ve věcech pojištění a ve věcech 

spotřebitelských, porušení výlučné příslušnost podle čl. 22 nařízení a o případy 

mezinárodní příslušnosti podle dohod uzavřených mezi členskými státy před vstupem 

nařízení v platnost.
32

 Výslovné konstruování porušení příslušnosti ve věcech pojištění a 

spotřebitelských smluv jako důvodů pro neuznání rozhodnutí je dáno tím, ţe v těchto 

případech je právní úprava stanovena ve prospěch slabší smluvní strany a je zde zájem 

                                                
32 Čl. 72 Nařízení Brusel I. 
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na jejím respektování. Tato samostatná úprava je ovšem některými autory kritizována 

jako nesystémová a ne zcela opodstatněná.
33

 Jedná se pouze o tyto výslovně uvedené 

případy nesprávně zaloţené příslušnosti, jinak mimo tuto výjimku nesprávně zaloţená 

příslušnost není důvodem pro neuznání rozhodnutí. 

2.5 Přerušení řízení a podání opravného prostředku 

V zájmu právní jistoty, aby nedocházelo k situacím, kdy by bylo uznáno rozhodnutí, 

které ale ještě v členském státě svého původu nenabylo právní moci, můţe soud 

členského státu, ve kterém se o uznání rozhodnutí ţádá řízení přerušit, jestliţe byl proti 

rozhodnutí podán řádný opravný prostředek.
34

 Rizikem uznání rozhodnutí, proti 

kterému byl podán opravný prostředek, je případné zrušení právních účinků nebo jejich 

změna. Jak jiţ ale bylo výše uvedeno, nařízení nevyţaduje, aby byla uznávána pouze 

rozhodnutí pravomocná a jak vyplývá z uvedeného ustanovení, nařízení dává soudu 

moţnost řízení přerušit, ale nestanoví toto jako povinnost. Pro správný postup podle 

tohoto ustanovení není moţné pojem řádný opravný prostředek vykládat podle 

národních právních řádů, jelikoţ zde panují značné rozdíly v rozlišování opravných 

prostředků na řádné a mimořádné. Pojem řádný opravný prostředek je třeba chápat jako 

zahrnující kaţdý opravný prostředek, který je součástí běţně probíhajícího řízení. Proto 

z hlediska českého právního řádu je třeba za řádný opravný prostředek ve smyslu čl. 37 

nařízení povaţovat i dovolání, ţalobu na obnovu řízení a ţalobu pro zmatečnost.
35

  

2.6 Řízení o prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí  

2.6.1 Prohlášení vykonatelnosti 

Prohlášení cizího rozhodnutí za vykonatelné je zásadní podmínkou pro samotný výkon 

rozhodnutí. Nařízení upravuje vydání doloţky exequatur v oddíle 2 kapitoly III sice pod 

nadpisem „Výkon“, ale daná ustanovení se týkají prohlášení vykonatelnosti a samotný 

výkon rozhodnutí se vţdy řídí právem státu, kde probíhá.
36

 

                                                
33 Kapitán, Z.: Evropský justiční prostor ve věcech civilních. Část VI. Uznání a výkon rozhodnutí podle 

nařízení Rady (ES) č. 44/2001, Právní fórum, 2005, č. 7, s. 246. 
34 Čl. 37 odst. 1 Nařízení Brusel I. 
35 Simon, P. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád I, II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 3013. 
36 Simon, P. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád I, II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 3014. 
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Rozhodnutí vydané v některém z členských států, které je v tomto státě vykonatelné, 

bude vykonáno v jiném členském státě poté, co zde bude na návrh kterékoli zúčastněné 

strany prohlášeno za vykonatelné.
37

 Toto prohlášení vykonatelnosti, tzv. exequatur, je 

specifické řízení, které má za cíl ověřit, zda cizí rozhodnutí splňuje všechny poţadované 

formální náleţitosti pro jeho uznání, nejedná se tak tedy o jeho přezkum po věcné 

stránce. Návrh na prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí, ke kterému je třeba připojit 

vyţadované písemnosti, se podává u soudu nebo příslušného orgánu uvedenému 

v příloze II
38

 a místní příslušnost je dána bydlištěm strany, vůči které je výkon 

navrhován nebo případně podle místa výkonu. Postup při podání tohoto návrhu a 

samotné  řízení se dále řídí podle procesního práva státu, ve kterém má být rozhodnutí 

vykonáno. V řízení dochází pouze k přezkumu formálních náleţitostí, tedy zda je 

v souladu s poţadavky nařízení předloţeno vyhotovení rozhodnutí, které splňuje 

podmínky pro přezkoumání pravosti v souladu s čl. 53 odst. 1 a dokument Osvědčení 

podle čl. 54, který vydává na ţádost kterékoli dotčené strany příslušný orgán státu, na 

jehoţ území bylo rozhodnutí vydáno. Příloha V nařízení obsahuje příslušný formulář 

pro tento dokument.  

Pokud by soudu nebylo osvědčení předloţeno, můţe soud přijmout jinou rovnocennou 

písemnost, stanovit lhůtu k předloţení nebo případně předloţení prominout, za 

předpokladu, ţe není třeba k dalšímu objasnění věci.
39

 Pokud o to soud poţádá, je třeba 

doloţit ověřený překlad výše uvedených dokumentů. Strana, vůči níţ je výkon 

navrhován, v této části řízení nemá ţádné oprávnění k návrhu činit jakákoliv podání a 

rozhodnutí se prohlásí za vykonatelné, jakmile jsou splněny formální náleţitosti, aniţ by 

bylo přezkoumáváno podle čl. 34 a 35 nařízení (odpírací důvody). Rozhodnutí o návrhu 

na prohlášení vykonatelnosti se bez odkladu sdělí navrhovateli a taktéţ bude doručeno 

straně, vůči níţ je výkon navrhován. Toto rozhodnutí je zásadně vázáno svými účinky 

pouze na území členského státu, kde bylo rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti 

vydáno. 

                                                
37 Čl. 38 odst. 1 Nařízení Brusel I. 
38 Čl. 39 odst. 1 Nařízení Brusel I. 
39 Čl. 55 odst. 1 Nařízení Brusel I. 
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2.6.2 Opravný prostředek proti rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti 

Nařízení umoţňuje kterékoli ze stran proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení 

vykonatelnosti podat opravný prostředek, který se podává u soudu uvedeného 

v seznamu dle přílohy III.
40

 Podle ustanovení čl. 43 odst. 3 nařízení se o opravném 

prostředku rozhoduje v souladu s pravidly pro sporná řízení. Obecná lhůta pro podání 

opravného prostředku proti prohlášení vykonatelnosti je stanovena na jeden měsíc od 

doručení tohoto prohlášení o vykonatelnosti, zvláštní lhůta pak činí dva měsíce a platí 

pouze pro případy, kdy má strana, vůči níţ je výkon navrhován, bydliště v jiném 

členském státě neţ ve kterém bylo prohlášení vykonatelnosti vydáno. V opravném 

řízení můţe povinný vznášet námitky ve vztahu k nedodrţení podmínek pro prohlášení 

vykonatelnosti a nedostatku podmínek pro uznání. Ani v opravném řízení není soudu 

zásadně umoţněno cizí soudní rozhodnutí přezkoumávat po věcné stránce. Přípustný 

opravný prostředek proti rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutí o 

vykonatelnosti je uveden v příloze IV
41

, coţ bude dle českého právního řádu dovolání 

nebo ţaloba pro zmatečnost. 

Soud, u kterého byl podán opravný prostředek proti prohlášení vykonatelnosti nebo 

opravný prostředek proti rozhodnutí o tomto opravném prostředku, zamítne nebo zruší 

prohlášení vykonatelnosti, pouze pokud je dán některý z odpíracích důvodů uvedených 

v čl. 34 a 35 nařízení. Řízení o opravném prostředku můţe být na návrh strany, proti 

které je výkon navrhován, přerušeno za podmínek stanovených v čl. 46, a to jestliţe byl 

proti rozhodnutí v členském státě, v němţ bylo vydáno, podán řádný opravný 

prostředek nebo jestliţe lhůta pro jeho podání ještě neuplynula. Soud můţe ovšem také 

určit lhůtu, ve které má opravný prostředek podat.  

Zvláštním případem je situace, kdy bylo vydáno cizí rozhodnutí, jehoţ předmětem je 

více nároků. Pokud zde není moţno vydat prohlášení vykonatelnosti v plném rozsahu, 

nařízení soudu nebo jinému příslušnému orgánu umoţňuje vydat prohlášení 

vykonatelnosti pouze pro jeden nebo více z těchto nároků.
42

 

Následující výkon rozhodnutí bude tedy povolen pouze v případě současného splnění tří 

podmínek, a to ţe rozhodnutí je vykonatelné ve státě, kde bylo vydáno, rozhodnutí bylo 

                                                
40 Čl. 43 odst. 1 a 2 Nařízení Brusel I. 
41 Čl. 44 Nařízení Brusel I. 
42 Čl. 48 Nařízení Brusel I. 
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prohlášeno za vykonatelné ve státě uznání a dále ţe nebyly dány důvody pro odepření 

uznání rozhodnutí. Samotný výkon rozhodnutí bude probíhat dle jednotlivých 

vnitrostátních úprav.  

2.7 Vykonatelnost veřejné listiny a smíru 

Pokud jde o veřejnou listinu, postup se zde bude od postupu při uznání a výkonu 

soudního rozhodnutí lišit, jelikoţ ustanovení upravující uznání rozhodnutí (čl. 34 aţ 37) 

se pro ně nebude aplikovat a to z důvodu ustanovení čl. 57 nařízení, které pro postup 

ohledně veřejných listin odkazuje aţ na čl. 38 nařízení, upravující prohlášení 

vykonatelnosti. Procedura při výkonu veřejné listiny tak bude tedy pouze dvoufázová, 

skládající se z prohlášení vykonatelnosti a dále ze samotného výkonu veřejné listiny. 

Předloţená listina, která má být na návrh uznána, musí splňovat podmínky nezbytné pro 

uznání její pravosti v členském státě, ve kterém byla vydána, a příslušný orgán 

členského státu vydá na návrh zúčastněné strany osvědčení dle formuláře obsaţeného 

v příloze VI nařízení. Další odlišností jsou důvody pro zamítnutí nebo zrušení 

prohlášení vykonatelnosti, jelikoţ pro veřejnou listinu stanoví nařízení pouze jeden 

důvod, a tím je její zjevný rozpor s veřejným pořádkem členského státu, kde byl podán 

návrh na výkon veřejné listiny. 

Za stejných podmínek jako veřejné listiny je v členských státech dle čl. 58 nařízení 

vykonatelný i smír, který byl soudem schválen v průběhu řízení a je vykonatelný 

v členském státě, ve kterém byl uzavřen. Stejně tak jako u veřejné listiny tedy postup 

nebude shodný s postupem pro soudní rozhodnutí a je třeba mít na zřeteli, ţe za soudní 

rozhodnutí ve smyslu čl. 32 nařízení není moţné povaţovat ani smír, obsaţený 

v soudním rozhodnutí, kterým byl schválen.
43

 Soud nebo jiný příslušný orgán členského 

státu původu smíru vydá na návrh kterékoli zúčastněné strany osvědčení za pouţití 

formuláře uvedeného v příloze V nařízení. 

2.8 Vztah nařízení Brusel I k jiným právním nástrojům  

Kapitola VII upravuje ve svých čl. 67 aţ 72 vztah nařízení a jiných právních nástrojů, 

které taktéţ upravují pravidla pro příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech 

občanských a obchodních. Ustanovení upravují vztah nařízení k jiným právním aktům 

                                                
43 Simon, P. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád I, II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 3043. 
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EU, k Bruselské úmluvě a k ostatním dvoustranným a mnohostranným mezinárodním 

smlouvám. Jak jiţ bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, nařízení Brusel I podle čl. 68 

odst. 1 nahrazuje Bruselskou úmluvu v plném rozsahu a tato bude dále aplikována 

pouze ve vztahu k Dánsku. Mezi členskými státy i nadále zůstávají v platnosti jiţ dříve 

uzavřené dvoustranné smlouvy, které jsou vyjmenovány v čl. 69, ovšem v částech, kde 

dochází ke střetu věcné působnosti, bude postupováno podle nařízení. 

3 Uznání a výkon podle nařízení Brusel IIa 

3.1 Přijetí nařízení a jeho cíle 

Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve 

věcech manţelských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 

1347/2000 ze dne 27. listopadu 2003 (dále jen „nařízení Brusel IIa“ a v této kapitole jen 

„nařízení“), které vstoupilo v platnost 1. srpna 2004 a v účinnost 1. března 2005, ruší 

dosud platné nařízení č. 1347/2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve 

věcech manţelských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manţelů k dětem (tzv. 

nařízení Brusel II).
44

 Původní nařízení Brusel II bylo přetvořenou Bruselskou úmluvou 

II (Úmluva o pravomoci soudů a uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech manţelských ze 

dne 28. května 1998), která přestoţe nikdy nevstoupila v platnost, stala se podkladem 

pro přijetí nařízení Brusel II ze dne 29. května 2000, které se stalo účinným ode dne 1. 

března 2001.  

U nařízení Brusel II však nebyl dostatečný rozsah působnosti, také při jeho výkladu a 

aplikaci vznikaly problémy, a proto byl Komisí jiţ brzy předloţen nový návrh, kdy 

oproti dřívějšímu nařízení došlo k rozšíření rozsahu věcné působnosti a také ke 

zpřesnění úpravy a k přesunu úpravy některých otázek dříve obsaţených v přílohách do 

samotného textu nařízení, čímţ došlo k rozšíření nařízení celkem o 26 článků. Nařízení 

Brusel II se týkalo pouze rodičovské zodpovědnosti ve vztahu k dětem rozvádějících se 

manţelů, neupravovalo rodičovskou zodpovědnost u rodičů, kteří nebyli manţelé, coţ 

nový návrh nařízení Brusel IIa napravil. To se jiţ vztahuje v zájmu zajištění rovnosti 

všech dětí na veškerá rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti, zaručuje práva dítěte na 

                                                
44 Bod 28 Preambule: „Toto nařízení nahrazuje nařízení (ES) č. 1347/2000, které se v důsledku toho 

zrušuje.“. 
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styk s rodiči a je také zaměřeno na prevenci únosů dětí rodiči v rámci EU.
45

 

I kdyţ původní Bruselská úmluva II nevstoupila v platnost, stále se v praxi uplatňuje její 

značný význam prostřednictvím Borrasovy zprávy k ní, která je stěţejní pro správný 

výklad některých ustanovení do nařízení převzatých.
46

 

V preambuli nařízení Brusel IIa shodně s nařízením Brusel I jsou vysvětleny důvody a 

cíle přijetí nové právní úpravy, zejména je zde snaha o potvrzení vzájemného uznávání 

soudních rozhodnutí jako základu pro vytvoření skutečného soudního prostoru. Podle 

preambule by uznání a výkon rozhodnutí vydaných v členském státě měly být zaloţeny 

na zásadě vzájemné důvěry a důvody pro neuznání by měly být omezeny na nezbytné 

minimum.
47

 Pro účely pouţívání pravidel pro uznávání a výkon by měly být za 

rovnocenné rozhodnutím povaţovány veřejné listiny a dohody stran vykonatelné 

v členském státě. To potvrzuje nařízení ve svém čl. 46, kdy stanoví, ţe veřejné listiny a 

dohody přijaté a vykonatelné v jednom členském státě jsou uznávány a prohlašovány za 

vykonatelné za stejných podmínek jako rozhodnutí. Nařízení v bodu 23 preambule také 

odkazuje na závěry ze zasedání v Tampere, které vyţadují, aby byla rozhodnutí ve 

věcech rodinných uznávána ve všech členských státech automaticky bez nutnosti vést 

zvláštní řízení. 

3.2 Působnost nařízení 

Při vymezení působnosti nařízení Brusel IIa můţeme hovořit o tzv. ryzí 

intrakomunaritě, protoţe toto nařízení bude aplikovat jen orgán členského státu pouze 

ve vztahu k rozhodnutím vydaným v jiném členském státě Evropské unie. 

                                                
45 Knapová, J.: Nařízení Brusel II bis a některé otázky rodičovské zodpovědnosti, Právní zpravodaj, 2006, 

č. 10, s. 11. 
46

 Explanatory Report on the Convention, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European 

Union, on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimonial Matters 

(approved by the Council on 28 May 1998) prepared by Dr Alegría Borrás Professor of Private 

International Law University of Barcelona (98/C 221/04), dostupná z : http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51998XG0716:EN:HTML. 
47 Bod 21 Preambule Nařízení Brusel IIa. 
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3.2.1 Věcná a osobní působnost 

Toto nařízení se vztahuje na určité otázky z oblasti rodinného práva, jsou to věci tzv. 

osobního manţelského práva
48

 - rozvod, rozluka, prohlášení manţelství za neplatné a 

určení, zda tu manţelství je, nevztahuje se na majetkové vztahy mezi manţely, ani jiné 

následky rozvodu nebo neplatnosti manţelství. Dále upravuje významné otázky 

vztahující se k rodičovské zodpovědnosti, tedy přiznání, výkon, převedení a úplné nebo 

částečné odnětí rodičovské zodpovědnosti (tj. právo péče o dítě, právo na styk s dítětem, 

poručnictví, opatrovnictví a podobné instituty, určení osoby, orgánu nebo jiného 

subjektu odpovědných za dítě či jeho jmění nebo pověřených zastupováním dítěte či 

napomáháním dítěti a stanovení jeho úkolů, umístění dítěte do pěstounské rodiny nebo 

ústavní péče, opatření k ochraně dítěte spojených se správou, zachováním a nakládáním 

se jměním dítěte). Působnost nařízení ve vztahu k rodičovské zodpovědnosti je 

upravena v čl. 1 odst. 1 písm. b) a odst. 2 velmi podrobně. Rodičovskou zodpovědností 

se podle výkladového ustanovení rozumí veškerá práva a povinnosti fyzické nebo 

právnické osoby týkající se dítěte a jeho jmění, která jsou osobě svěřena rozhodnutím, 

právními předpisy nebo právně závaznou dohodou. Nařízení se vztahuje na otázky 

rodičovské zodpovědnosti zásadně bez ohledu na to, zda se jedná o rodičovskou 

zodpovědnost k dětem manţelským či nemanţelským. Působnost nařízení je zpřesněna 

v čl. 1 odst. 3 negativním výčtem otázek, na které nařízení Brusel IIa nedopadá, a zde se 

jedná o určení nebo popření rodičovství, rozhodnutí o osvojení, preadopční opatření 

nebo neplatnost či zrušení osvojení, příjmení a jméno dítěte, dosaţení zletilosti, 

vyţivovací povinnost, správy jmění nebo dědictví a opatření přijatá v důsledku 

trestných činů spáchaných dětmi. Přestoţe je rodičovská zodpovědnost a s ní spojená 

vyţivovací povinnost obvykle projednávána současně ve stejném soudním řízení, 

vyţivovací povinnost nicméně spadala pod rozsah nařízení Brusel I, nyní nově pod 

nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu 

rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyţivovacích povinností. Ač jiţ je v mnohých 

členských státech řešena otázka registrovaného partnerství, evropské právo zatím tuto 

problematiku nereflektuje a nařízení se proto nevztahuje na souţití osob stejného 

                                                
48 Kapitán, Z.: Evropský justiční prostor ve věcech civilních. Část VII. Příslušnost, uznávání a výkon 

rozhodnutí ve věcech manţelských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, Právní fórum, 2005, č. 8, s. 

283. 
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pohlaví, i kdyby vnitrostátní právo členského státu takové souţití dvou osob označovalo 

jako manţelství.
49

 

Pro termíny, které nařízení pouţívá, zásadně platí pravidlo eurokonformního výkladu a 

nelze tedy tyto pojmy vykládat dle jejich významu ve vnitrostátním právním řádu. A 

také je nutné se drţet legálního výkladu některých důleţitých pojmů v čl. 2 nařízení. 

Velmi důleţité je u uţití pojmu „soud“ neomezovat pouţití nařízení jen na věci, ve 

kterých dle vnitrostátní úpravy rozhoduje soud. Soudem, se podle nařízení myslí 

všechny orgány členských států příslušné k rozhodování ve věcech spadajících do 

oblasti působnosti nařízení, coţ velmi často bývá kromě soudu správní orgán, zejm. 

matriční úřad. Nařízení se vztahuje na rozhodnutí soudu bez ohledu na to, jak je 

označeno (rozsudek, usnesení, nařízení), a také na rozhodnutí orgánů veřejné správy, 

pokud jde o rozhodnutí o rozvodu, rozluce nebo prohlášení manţelství za neplatné a 

rozhodnutí týkající se rodičovské zodpovědnosti.  

Ve vztahu ke správnému výkladu rozsahu působnosti nařízení je třeba také mít na 

zřeteli důleţité body preambule nařízení, které se k úpravě působnosti vztahují. Dle 

bodu 8 preambule ve věci rozhodnutí o rozvodu, rozluce nebo prohlášení manţelství za 

neplatné by toto nařízení mělo být pouţíváno pouze na zrušení manţelských svazků a 

nemělo by se týkat takových otázek, kterými jsou důvody rozvodu, majetkové důsledky 

manţelství a případná další opatření. Ohledně jmění dítěte by se toto nařízení mělo 

pouţít pouze na opatření k ochraně dítěte, například by mělo být pouţito, pokud jsou 

rodiče ve sporu ohledně správy jmění dítěte. Ostatní opatření ve věci jmění dítěte 

netýkající se jeho ochrany by se měla nadále řídit nařízením Brusel I.
50

 Negativním 

výčtem bod 10 preambule určuje, na které další případy by se nařízení nemělo pouţít. 

Jde o otázky týkající se sociálního zabezpečení, veřejnoprávní opatření obecné povahy 

ve věci vzdělání nebo zdraví nebo rozhodnutí o právu na azyl a imigraci. 

3.2.2 Teritoriální a časová působnost 

Z hlediska prostorové působnosti se nařízení vztahuje na všechny členské státy 

Evropské unie s výjimkou Dánska, které se v souladu s Protokolem o postavení Dánska 

přijímání nařízení neúčastní. Druhým kritériem je dostatečně úzké spojení s územím 

                                                
49 Vaške, V.: Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 

131. 
50 Bod 9 Preambule Nařízení Brusel IIa. 
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některého členského státu, které umoţňuje pro daný případ pouţít předpis evropského 

mezinárodního práva procesního. Toto dostatečně úzké spojení se bude posuzovat podle 

různých skutkových okolností, zejména však podle obvyklého bydliště dotčených osob. 

Časová působnost je pro jednotlivé členské státy různá a je odvislá od jejich přistoupení 

k EU. Dle čl. 64 odst. 1 se nařízení Brusel IIa v plném rozsahu pouţije na příslušná 

soudní řízení zahájená, písemnosti vyhotovené nebo přijaté jako veřejné listiny a 

dohody uzavřené mezi stranami po 1. březnu 2005 v tzv. starých členských státech a 

v ostatních členských státech na ta vydaná po dni jejich přistoupení. Pokud se jedná o 

rozhodnutí vydaná po dni pouţitelnosti nařízení, ale v řízeních zahájených před tímto 

dnem, ale po vstupu předchozího nařízení Brusel II v platnost, budou tato rozhodnutí 

uznávána a vykonávána postupem v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení. 

3.3 Uznání a výkon rozhodnutí 

Uznávání a výkon rozhodnutí je upraven v kapitole třetí „Uznávání a výkon“, v oddíle 

prvém pak uznávání a v oddíle druhém prohlášení vykonatelnosti. Úprava uznání je 

zaloţena stejně jako u postupu podle nařízení Brusel I na automatickém uznávání ipso 

iure, bez nutnosti vést zvláštní uznávací řízení a v jiném řízení se otázka uznání posoudí 

jako otázka předběţná.
51

 Nařízení Brusel IIa ve své úpravě rozlišuje dvě moţnosti 

postupu při uznání a výkonu rozhodnutí jiných členských států. Jedná se zde o obecnou 

proceduru a zvláštní postup, který je upraven ve čtvrtém oddíle třetí kapitoly, uţívaný 

pouze pro dva konkrétní druhy rozhodnutí – některá rozhodnutí o právu na styk 

s dítětem a některá rozhodnutí nařizující navrácení dítěte. 

3.3.1 Obecná procedura 

Základní pravidla pro uznání a výkon cizích rozhodnutí podle nařízení Brusel IIa jsou 

téměř stejná jako v nařízení Brusel I, existuje zde pouze několik odlišností. Postup 

uznání a výkonu cizího rozhodnutí ve věci, která odpovídá věcné působnosti nařízení 

Brusel IIa, je rozdělen do tří částí. První fází řízení je uznání rozhodnutí, poté následuje 

prohlášení vykonatelnosti (tzv. exequatur) a nakonec výkon rozhodnutí.
52
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32 

 

Jak jiţ bylo výše řečeno, uznání rozhodnutí je tedy ve shodě s nařízením Brusel I 

automatické a nebude ve věci probíhat ţádné zvláštní řízení.
53

 Nevyţaduje se zejména 

ţádné zvláštní řízení v případě aktualizace záznamů o osobním stavu v jednom 

členském státě na základě rozhodnutí týkajících se rozvodu, rozluky nebo prohlášení 

manţelství za neplatné, která byla vydána v jiném členském státě a proti kterým podle 

práva tohoto jiného členského státu není moţné podat opravný prostředek. Kterákoliv 

dotčená strana můţe ale postupem v souladu s nařízením poţádat o vydání rozhodnutí o 

uznání nebo neuznání rozhodnutí nebo to, zda jsou splněny všechny stanovené 

podmínky pro uznání, bude případně zjišťováno jako předběţná otázka v jiném řízení. 

Dále taktéţ platí vyloučení věcného přezkumu rozhodnutí dle čl. 26 a čl. 24 rovněţ 

zakazuje přezkum příslušnosti soudu členského státu původu rozhodnutí a vţdy se bude 

jednat pouze o formální přezkum podmínek.  

Soud členského státu, kde se ţádá o uznání rozhodnutí vydaného v jiném členském 

státě, má dle shodné úpravy jako je obsaţena v nařízení Brusel I moţnost řízení přerušit, 

pokud byl proti rozhodnutí podán řádný opravný prostředek. Pokud se jedná o 

rozhodnutí vydané v Irsku nebo ve Spojeném království, můţe soud řízení přerušit, 

pokud byl výkon daného rozhodnutí z důvodu podání opravného prostředku odloţen. 

3.3.2 Důvody pro neuznání rozhodnutí 

Nařízení Brusel IIa překáţky uznání rozčleňuje do dvou samostatných skupin, na 

odpírací důvody pro rozhodnutí ve věcech manţelských a ve věcech rodičovské 

zodpovědnosti. Jedná se o rozhodnutí, která spolu sice souvisí, ale podle rozličných 

vnitrostátních úprav mohou být vydávána různými orgány, obě řízení mají jiný účel a 

taktéţ důvody pro odepření uznání se mohou značně lišit.
54

 

3.3.2.1 Důvody neuznání ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manţelství za 

neplatné 

Právní úpravu důvodů, pro které není moţno výše uvedená rozhodnutí uznat, obsahuje 

čl. 22 nařízení pod písmeny a) aţ d). Takové rozhodnutí se neuzná, je-li uznání zjevně 

v rozporu s veřejným pořádkem členského státu, ve kterém se o uznání ţádá. Dalším 

důvodem je vada řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí pro zmeškání, která spočívá 
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v tom, ţe odpůrce, v jehoţ nepřítomnosti bylo rozhodnutí vydáno, nebyl písemně 

vyrozuměn o zahájení řízení v dostatečném časovém předstihu a takovým způsobem, 

který by mu umoţnil přípravu na jednání před soudem, pokud není zjištěno, ţe odpůrce 

vydané rozhodnutí jednoznačným způsobem přijal.  

Třetí překáţkou nařízení stanoví res iudicata, tedy rozhodnutí se neuzná, pokud je 

neslučitelné s rozhodnutím vydaným v řízení mezi stejnými stranami v členském státě, 

v němţ se o uznání rozhodnutí ţádá. Nařízení dále v čl. 25 výslovně uvádí, ţe uznání 

rozhodnutí nesmí být zamítnuto pouze z toho důvodu, ţe právo členského státu, ve 

kterém se o uznání ţádá, rozvod, rozluku nebo prohlášení manţelství za neplatné na 

základě shodných skutečností nepřipouští. Tyto rozdíly v pouţitelném právu 

jednoznačně není moţné vykládat jako rozpor s veřejným pořádkem. Všechny uvedené 

překáţky uznání by měly být vykládány spíše restriktivně tak, aby nedocházelo 

k omezování principu automatického uznávání a narušování volného pohybu 

rozsudků.
55

 

3.3.2.2 Důvody neuznání ve věcech rodičovské zodpovědnosti 

Podle ustanovení čl. 23 písm. a) nařízení Brusel IIa je jedním z důvodů pro neuznání 

rozhodnutí ve věci rodičovské zodpovědnosti taktéţ zjevný rozpor s veřejným 

pořádkem státu místa uznání, zde se ovšem ještě navíc vyţaduje při zjišťování 

takovéhoto zjevného rozporu s veřejným pořádkem zváţit zájem dítěte. Dalším 

odpíracím důvodem je vydání rozhodnutí, aniţ mohlo dítě vyuţít práva být slyšeno, 

pokud se tak nestalo v naléhavých případech, a touto nemoţností vyuţít práva na 

slyšení byly porušeny základní procesní zásady platné v členském státě, kde se o uznání 

ţádá.  

Dále nebude rozhodnutí uznáno shodně jako u rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky 

nebo prohlášení manţelství za neplatné, jestliţe bylo vydáno v nepřítomnosti strany, 

která nebyla o řízení včas vyrozuměna a nemohla se proto na jednání připravit, pokud 

však tato strana rozhodnutí výslovně nepřijala. Dále nebude rozhodnutí uznáno na 

ţádost jakékoli osoby, která prohlašuje, ţe rozhodnutí zasahuje do její rodičovské 

zodpovědnosti a rozhodnutí bylo vydáno, aniţ by tato osoba mohla vyuţít svého práva 
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být vyslechnuta. V tomto případě se jedná ovšem o důvod návrhový, ke kterému nebude 

přihlíţeno ex officio jako k ostatním odpíracím důvodům. Stejně tak i zde je jedním 

z odpíracích důvodů překáţka res iudicata a překáţky jí podobné uvedené v čl. 23 písm. 

e) a f) nařízení. Specifickým důvodem je pak nedodrţení procedury dle čl. 56 nařízení. 

Toto ustanovení dopadá na případy, kdy by mělo být dítě umístěno do ústavní nebo 

pěstounské péče na území cizího státu. V takové situaci nařízení vyţaduje povinnost 

soudu konzultovat příslušný orgán v tomto cizím státě. Umístění do ústavní nebo 

pěstounské péče je pak moţné pouze za předpokladu vyslovení souhlasu daného 

orgánu. Pokud by tato vyţadovaná procedura nebyla splněna, jedná se o zvláštní 

odpírací důvod. 

3.3.3 Zvláštní procedura pro vykonatelnost určitých rozhodnutí o právu na styk 

s dítětem a určitých rozhodnutí nařizujících navrácení dítěte 

Samostatně se určitým zvláštním rozhodnutím věnuje nařízení jiţ v preambuli, kdyţ 

v bodu 17 a 23 hovoří o případech neoprávněného odebrání nebo zadrţení dítěte a o 

rozhodnutí o právu na styk s dítětem. Rozhodnutí soudu členského státu, ve kterém 

mělo dítě bydliště před neoprávněným odebráním či zadrţením, ukládající navrácení 

dítěte, by mělo být uznáno a vykonáno bez nutnosti zvláštního řízení v členském státě, 

do kterého bylo dítě neoprávněně odebráno nebo ve kterém bylo neoprávněně zadrţeno. 

Také rozhodnutí o právu na styk s dítětem by mělo být uznáno a vykonatelné bez 

dalšího řízení. 

Tento zvláštní postup je v nařízení upraven ve čtvrtém oddíle třetí kapitoly jako výjimka 

z obecné procedury pouze pro tyto dva druhy rozhodnutí a to zejména z důvodu potřeby 

jejich rychlého výkonu. Zrychlená podstata takového řízení spočívá ve zkrácení 

postupu, jelikoţ pro tato rozhodnutí odpadá fáze prohlášení vykonatelnosti a není zde 

stanovena moţnost podat námitky proti uznání rozhodnutí. Právo na styk s dítětem 

přiznané vykonatelným rozhodnutím vydaným v jednom členském státě a taktéţ 

vykonatelné rozhodnutí stanovující navrácení dítěte se uznává a je vykonatelné v jiném 

členském státě bez dalšího řízení, za předpokladu, ţe bylo toto rozhodnutí osvědčeno 

v členském státě původu.
56

 Toto osvědčení vystaví původní soudce na jednotném 
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formuláři uvedením v příloze III a IV pouze za splnění stanovených podmínek a 

osvědčení je účinné pouze v mezích vykonatelnosti rozhodnutí.  

Pro osvědčení vztahující se k rozhodnutí ohledně práva na styk s dítětem jsou to tři 

náleţitosti: 1) pokud byl vydán rozsudek pro zmeškání – osoba, která se k řízení 

nedostavila, byla písemně vyrozuměna o zahájení řízení v dostatečném předstihu a 

takovým způsobem, který by této osobě umoţnil přípravu na jednání před soudem, nebo 

byla osobě písemnost doručena, ale nikoliv v souladu s těmito podmínkami, nicméně je 

zjištěno, ţe tato osoba rozhodnutí jednoznačným způsobem přijala a 2) všechny dotčené 

strany dostaly příleţitost být vyslechnuty a 3) dítě dostalo příleţitost být vyslechnuto, 

pokud nebyl výslech povaţován za nevhodný s přihlédnutím k jeho věku nebo stupni 

vyspělosti. 

U rozhodnutí stanovujícího navrácení dítěte nařízení stanoví taktéţ 3 podmínky, které 

musí být splněny, aby mohl soudce poţadované osvědčení vydat. Původní soudce 

vystaví osvědčení pouze pokud: 1) dítě dostalo příleţitost být vyslechnuto, pokud nebyl 

výslech povaţován za nevhodný s přihlédnutím k jeho věku nebo stupni vyspělosti a 2) 

strany dostaly příleţitost být vyslechnuty a 3) soud při vydání svého rozhodnutí přihlédl 

k důvodům a důkazům, na jejichţ základě bylo vydáno rozhodnutí dle čl. 13 Haagské 

úmluvy z roku 1980. Pro oba typy rozhodnutí se jedná o podmínky, které se vztahují k 

důleţitým procesním právům dotčených osob, zejména k právu být slyšen. Dodrţení 

těchto procedurálních náleţitostí tak zajistí, ţe nebude dán důvod pro neuznání 

rozhodnutí v jiném členském státě. Proti vydání osvědčení není moţné podat ţádný 

opravný prostředek a soud státu uznání zásadně nepřezkoumává splnění podmínek pro 

vydání daného osvědčení. 

3.4 Vykonatelnost rozhodnutí – návrh na prohlášení vykonatelnosti 

Rozhodnutí, které je vykonatelné ve státě původu, bude v ostatních členských státech 

taktéţ vykonatelné poté, co tak bude zvláštním rozhodnutím prohlášeno.
57

 

Vykonatelnost rozhodnutí se vztahuje pouze na rozhodnutí, u kterých lze hovořit o 

jejich výkonu, jak je tomu u výkonu rodičovské zodpovědnosti. Výkon rozhodnutí o 

výkonu rodičovské zodpovědnosti vydaných v členském státě, v němţ jsou vykonatelná 

a která byla doručena, bude nařízen v jiném členském státě, byla-li tam na návrh 

                                                
57 Čl. 28 odst. 1 Nařízení Brusel IIa. 



36 

 

kterékoli ze zúčastněných stran prohlášena za vykonatelná. Návrh na prohlášení 

vykonatelnosti se podává vţdy u soudu uvedeného v příslušném seznamu, který je 

kaţdý členský stát povinen zaslat Komisi v souladu s čl. 68. Místní příslušnost je pak 

dána obvyklým bydlištěm osoby, proti které výkon rozhodnutí směřuje nebo podle 

obvyklého bydliště dítěte, na něţ se návrh vztahuje.  

Postup při podávání samotného návrhu na prohlášení vykonatelnosti se jiţ bude řídit 

právem státu výkonu. Potřebné je k návrhu přiloţit vyţadované písemnosti, coţ je jedno 

vyhotovení rozhodnutí, které splňuje podmínky pro uznání jeho pravosti a osvědčení o 

rozhodnutí ve věcech manţelských nebo osvědčení o rozhodnutí ve věcech rodičovské 

zodpovědnosti, které na ţádost zúčastněné strany vydá příslušný soud nebo jiný orgán 

členského státu původu na jednotném formuláři dle příloh I a II.
58

 Dle čl. 37 odst. 2 

nařízení platí pro rozhodování o rozsudku pro zmeškání zvláštní poţadavky na 

písemnosti přikládané k návrhu na prohlášení vykonatelnosti. K takovému návrhu je 

nutné ještě doloţit prvopis nebo ověřený opis písemnosti, která potvrzuje, ţe straně, 

která se k řízení nedostavila, byl doručen návrh na zahájení řízení nebo jiná obdobná 

písemnost, nebo jakákoliv písemnost, která osvědčuje, ţe odpůrce rozhodnutí 

jednoznačným způsobem přijal. Je to stanoveno z důvodu ochrany povinného, tak aby 

byla jistota, ţe vydáním rozhodnutí pro zmeškání nebyl tento účastník řízení zkrácen na 

svém právu být slyšen.
59

 Pokud by výše uvedené vyţadované písemnosti nebyly 

předloţeny, soud můţe k jejich dodání určit lhůtu, přijmout jako náhradu rovnocenné 

písemnosti nebo po zváţení od jejich předloţení upustit, pokud má soud za to, ţe jiţ byl 

dostatečně informován. V tomto počátečním stádiu řízení nemůţe ani osoba, proti které 

je výkon navrhován, ani dítě podávat k návrhu jakékoli připomínky a soud můţe návrh 

zamítnout pouze z taxativně stanovených odpíracích důvodů, které byly výše popsány, 

ani nemůţe za ţádných okolností rozhodnutí přezkoumávat ve věci samé. 

Jako obranu proti vydanému rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti 

umoţňuje nařízení kterékoli straně podat opravný prostředek, který bude projednán 

v souladu s právní úpravou pro postup ve sporných řízeních. Lhůta k podání tohoto 
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opravného prostředku je stanovena na jeden měsíc od doručení prohlášení, za určitých 

okolností týkajících se bydliště strany, proti které návrh směřuje, jsou to dva měsíce.
60

 

Rozhodnutí o opravném prostředek můţe být ještě následně napadeno postupem podle 

čl. 34.  

Pokud se vydané rozhodnutí týká více věcí, ale není moţný jeho výkon v plném 

rozsahu, nařídí soud výkon jedné nebo více z těchto věcí, nebo můţe o částečný výkon 

poţádat navrhovatel. 

Po prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí jiţ můţe následovat samotný výkon 

rozhodnutí. Vykonávací řízení se bude řídit právem členského státu výkonu a vykoná se 

za stejných podmínek, jako by šlo o rozhodnutí, které bylo v tomto státě i vydáno. Za 

předpokladu, ţe nebude nijak dotčen základní obsah rozhodnutí o právu na styk 

s dítětem, mohou soudy členského státu výkonu stanovit praktické podmínky 

organizace výkonu práva na styk s dítětem, pokud tyto podmínky nejsou dostatečně 

uvedeny v rozhodnutí samém. 

Článek 53 nařízení určuje pro všechny členské státy důleţitou povinnost zajistit ústřední 

orgán, který bude plnit stanovené úkoly při aplikaci nařízení, kupříkladu bude přijímat 

opatření ke zdokonalení pouţívání nařízení a k posílení spolupráce ústředních orgánů. 

Ústředním orgánem v ČR, který zajišťuje spolupráci podle nařízení, je Úřad pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí sídlící v Brně. 

3.5 Vztah nařízení Brusel IIa k jiným právním nástrojům 

Vztahu k jiným nástrojům majícím stejnou věcnou působnost jako nařízení Brusel IIa je 

věnována kapitola V a její články 59 aţ 63. Nařízení Brusel IIa svou úpravou doplňuje 

nařízení Brusel I, upravuje otázky z jeho působnosti vyloučené a oba nástroje se tak ani 

zčásti nepřekrývají.
61

 Ve vztahu k mezinárodním smlouvám uzavřeným mezi dvěma a 

více členskými státy jej nařízení v postavení lex specialis a tyto smlouvy ve věcech 

upravených nařízením nahrazuje. Ovšem pokud se jedná o otázky v nařízení 

neupravené, jsou dohody a úmluvy mezi státy i nadále účinné a bude podle nich 
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61 Vaške, V.: Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 

135. 
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postupováno.
62

 Samostatně pak dále nařízení upravuje vztah k některým 

mnohostranným úmluvám, před kterými má nařízení přednost. Zvláštní vztah 

k Haagské úmluvě o pravomoci orgánů, pouţitelném právu, uznávání, výkonu a 

spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí ze dne 19. 

října 1996 je upraven tak, ţe nařízení se pouţije, pokud má dotčené dítě obvyklé 

bydliště na území členského státu. 

4 Uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech vyživovací povinnosti 

Dne 18. prosince 2008 přijala Rada nové nařízení č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném 

právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyţivovacích povinností 

(dále v této kapitole jen nařízení), které je stejně jako ostatní nařízení upravující 

evropský civilní proces, výsledkem snahy řádně naplnit cíle stanovené na zasedání 

v Tampere v roce 1999 a dále rozvedené ve společném programu Komise a Rady o 

opatřeních k provádění zásady vzájemného uznávání rozhodnutí v občanských a 

obchodních věcech, který předpokládá zrušení doloţky vykonatelnosti pro pohledávky 

výţivného, aby bylo oprávněným usnadněno jejich vymáhání cestou volného pohybu 

rozhodnutí o vyţivovací povinnosti. Rozhodnutí ve věcech vyţivovací povinnosti sice 

spadají do věcné působnosti nařízení Brusel I a za určitých okolností je lze potvrdit i 

jako evropský exekuční titul, ale přesto byly zahájeny práce k přijetí nařízení 

upravujícího danou problematiku samostatně.
63

 

Snahou nařízení je vytvoření procesních pravidel pro zjednodušené a urychlené řešení 

přeshraničních sporů týkajících se mimo jiné pohledávek výţivného tak, aby oprávněný 

z výţivného měl moţnost dosáhnout vydání rozhodnutí, které bude v ostatních 

členských státech automaticky uznáno bez dalších formalit. Aby bylo moţno 

pohledávky výţivného účinně vymáhat, měla by být rozhodnutí vydaná v jednom státě 

ve věcech vyţivovacích povinností v zásadě předběţně vykonatelná.
64

 Dále je pro 

usnadnění a urychlení řízení zvolena podoba formulářová. Toto nové nařízení je účinné 

od 18. června 2011.  

                                                
62 Čl. 61 odst. 1 Nařízení Brusel IIa. 
63 Vaške, V.: Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 

265. 
64 Bod č. 22 Preambule Nařízení Rady (ES) č. 4/2009. 
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4.1 Působnost nařízení 

Teritoriální působnost je upravena jiţ v preambuli nařízení a to tak, ţe v souladu 

s Protokolem o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o 

Evropské unii a ke Smlouvě o zaloţení evropského společenství, oznámilo Irsko své 

přání účastnit se přijímání a pouţívání tohoto nařízení, ovšem Spojené království se 

naopak přijímání a pouţívání tohoto nařízení neúčastní a není tak pro ně závazné ani 

pouţitelné. Dále podle Protokolu o postavení Dánska, v souladu s jeho články 1 a 2, se 

Dánsko přijímání a pouţívání tohoto nařízení taktéţ neúčastní.
65

 

Podle úpravy věcné působnosti nařízení v čl. 1 se toto nařízení pouţije na vyţivovací 

povinnosti vyplývající z rodinných vztahů, rodičovství, manţelství nebo švagrovství. 

Stěţejní pojmy rozhodné pro správnou aplikaci nařízení jsou definovány v ustanovení 

čl. 2, zejména rozhodnutí, soudní smír, veřejná listina. Rozhodnutím se rozumí 

rozhodnutí ve věcech vyţivovacích povinností vydané soudem členského státu bez 

ohledu na to, jak je označeno, včetně usnesení, rozsudku, nařízení nebo příkazu 

k výkonu rozhodnutí, jakoţ i rozhodnutí o výši nákladů řízení vydaného soudním 

úředníkem, a rovněţ rozhodnutí vydané ve třetím státě, zde ovšem pouze pro aplikaci 

ustanovení kapitoly VII o spolupráci mezi ústředními orgány a kapitoly VIII upravující 

subjekty veřejné správy. 

4.2 Uznávání, vykonatelnost a výkon rozhodnutí 

Cílem uznání cizího rozhodnutí ve věcech vyţivovacích povinností je pouze dosáhnout 

vymoţení pohledávky výţivného rozhodnutím určené a toto uznání neznamená, ţe by 

daný členský stát zároveň uznával rodinné vztahy, které jsou základem daných 

vyţivovacích povinností.
66

 

Kapitola IV upravující tuto problematiku je rozdělena na několik oddílů, jejichţ oblast 

působnosti je vázána na otázku, zda je členský stát vázán Haagským protokolem z roku 

2007.
67

 Na rozhodnutí vydaná v členském státě, který je vázán Haagským protokolem 

                                                
65 Bod č. 46-48 Preambule Nařízení Rady (ES) č. 4/2009. 
66 Bod č. 25 Preambule a čl. 22 Nařízení Rady (ES) č. 4/2009. 
67 Protokol o právu rozhodném pro vyţivovací povinnosti, přijatý v rámci Haagské konference o 

mezinárodním právu soukromém dne 23. listopadu 2007 spolu s Úmluvou o mezinárodním vymáhání 

výţivného k dětem a dalších druhů vyţivovacích povinností. 
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z roku 2007, se pouţijí ustanovení oddílu 1, naopak pro rozhodnutí vydaná v členských 

státech nevázaných Haagským protokolem jsou rozhodná ustanovení oddílu druhého. 

4.2.1 Rozhodnutí vydaná v členském státě vázaném Haagským protokolem z roku 

2007 

Takovéto rozhodnutí bude v jiném členském státě uznáno bez nutnosti vést zvláštní 

uznávací řízení a také bez moţnosti jeho uznání napadnout.
68

 A dále vykonatelné 

rozhodnutí vydané ve státě původu, který je vázán Haagským protokolem, je taktéţ 

vykonatelné v ostatních členských státech bez poţadavku na prohlášení vykonatelnosti. 

Jedinou moţnou obranou odpůrce je jeho právo navrhnout přezkum rozhodnutí, ovšem 

pouze za přísně stanovených podmínek. Právo navrhnout přezkum rozhodnutí má 

odpůrce, který se neúčastnil řízení v členském státu původu, pokud mu nebyl doručen 

návrh na zahájení řízení nebo jiná rovnocenná písemnost v dostatečném předstihu a 

takovým způsobem, který mu umoţňuje přípravu na jednání před soudem; nebo se 

k pohledávce výţivného nemohl vyjádřit z důvodu vyšší moci nebo z důvodu 

mimořádných okolností bez jakéhokoli pochybení ze své strany. Tento přezkum však 

odpůrce nemůţe navrhnout, pokud proti rozhodnutí nevyuţil ţádný opravný prostředek, 

ač k tomu měl moţnost. Takovouto ţádost je třeba podat neprodleně, nejpozději ve 

lhůtě 45 dnů. Pokud soud návrh zamítne, rozhodnutí zůstane v platnosti, ale pokud by 

soud rozhodl o oprávněnosti přezkumu, je takové rozhodnutí od počátku neplatné. 

Oprávněný, který navrhuje výkon rozhodnutí, musí v jiném členském státě pro výkon 

rozhodnutí předloţit jedno vyhotovení rozhodnutí, které splňuje podmínky nezbytné pro 

uznání jeho pravosti; výtah z rozhodnutí vystavený soudem původu na příslušném 

formuláři a případně další dokumenty, pokud je to v konkrétním případě nutné. Za 

určitých okolností ovšem můţe dojít k odmítnutí nebo odloţení výkonu. Výkon 

rozhodnutí bude na návrh povinného zcela nebo zčásti odmítnut, pokud v důsledku 

promlčení podle práva členského státu původu právo na výkon rozhodnutí zaniklo, nebo 

zaniklo podle práva členského státu výkonu, podle toho, které právo stanoví delší 

promlčecí dobu. Taktéţ můţe být výkon rozhodnutí na návrh povinného zcela ne zčásti 

odmítnut, pokud by rozhodnutí bylo neslučitelné s jiným příslušným rozhodnutím. Při 

                                                
68 Čl. 17 Nařízení Rady (ES) č. 4/2009. 
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předloţení návrhu na přezkum rozhodnutí můţe příslušný orgán na návrh povinného 

výkon zcela či zčásti odloţit. 

4.2.2 Rozhodnutí vydaná v členském státě nevázaném Haagským protokolem z roku 

2007 

Rozhodnutí vydaná v těchto státech jsou v ostatních členských státech uznávána bez 

nutnosti vést zvláštní řízení. Kaţdá strana uplatňující uznání rozhodnutí jako hlavní věc 

v daném sporu můţe v řízení uznání rozhodnutí navrhnout a je-li otázka uznání 

rozhodnutí vznesena u soudu členského státu jako předběţná otázka, můţe o ní tento 

soud rozhodnout. 

Na rozdíl od prvé skupiny rozhodnutí zde naopak nařízení taxativním výčtem stanovuje 

moţné důvody pro odmítnutí uznání rozhodnutí ve svém čl. 24. Dané rozhodnutí se 

neuzná, pokud je zjevně v rozporu s veřejným pořádkem členského státu, kde je uznání 

navrhováno, ale není moţné, aby se výhrada veřejného pořádku vztahovala k pravidlům 

pro určení příslušnosti. Rozhodnutí se taktéţ neuzná, pokud bylo rozhodnutí vydáno 

v nepřítomnosti odpůrce, kterému nebyla doručena písemnost o zahájení řízení řádně 

tak, aby mu byla umoţněna příprava na jednání, ledaţe nevyuţil ţádný opravný 

prostředek, i kdyţ k tomu měl moţnost. Dalším odpíracím důvodem je neslučitelnost 

rozhodnutí s rozhodnutím vydaným mezi týmiţ stranami v tom členském státě, kde je 

uznání navrhováno. 

Pokud je rozhodnutí vykonatelné ve státě svého původu, bude v jiném členském státě 

vykonáno po jeho prohlášení za vykonatelné na návrh kterékoli zúčastněné strany. 

K návrhu na prohlášení vykonatelnosti je třeba připojit příslušné dokumenty, kterými 

jsou jedno vyhotovení rozhodnutí splňujícího podmínky pro uznání pravosti, výtah 

z rozhodnutí vystavený soudem na příslušném formuláři, případně i jeho přepis či 

překlad. Příslušný orgán v řízení prohlásí rozhodnutí za vykonatelné bez přezkumu po 

splnění formálních náleţitostí a rozhodnutí bez odkladu sdělí navrhovateli a spolu 

s rozhodnutím, jehoţ výkon je navrhován, se prohlášení vykonatelnosti doručí straně 

povinné. 

Proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti můţe v souladu s čl. 32 nařízení 

kterákoli strana podat opravný prostředek, který bude projednán v souladu s úpravou 
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pro sporná řízení. Rozhodnutí o opravném prostředku můţe být následně napadeno jen 

takovými opravnými prostředky, které daný stát sdělil Komisi.
69

 Pokud je prohlášení 

vykonatelnosti nebo rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutí o návrhu na 

prohlášení vykonatelnosti napadeno opravným prostředkem, je zamítnutí či zrušení 

prohlášení vykonatelnosti moţné pouze z odpíracích důvodů výše uvedených. 

Samotné vykonávací řízení se jiţ bude řídit právem členského státu výkonu, za stejných 

podmínek jako rozhodnutí v tomto státě vydaná a zásadně v členském státě, kde bylo 

navrţeno uznání, prohlášení vykonatelnosti nebo výkon, není moţno rozhodnutí 

přezkoumávat ve věci samé.  

4.3 Vztah k ostatním nástrojům 

Podle bodu č. 44 preambule nařízení a taktéţ podle čl. 68 toto nařízení mění nařízení č. 

44/2001 (Brusel I) nahrazením příslušných ustanovení týkajících se vyţivovacích 

povinností. Ode dne pouţitelnosti nařízení by členské státy jiţ neměly v oblasti 

vyţivovacích povinností postupovat dle nařízení Brusel I. A také ve věcech 

vyţivovacích povinností toto nařízení nahrazuje nařízení č. 805/2004, s výjimkou 

evropských exekučních titulů týkajících se vyţivovacích povinností a vydaných 

v členském státě, který není vázán Haagským protokolem z roku 2007. 

5 Evropský exekuční titul pro nesporné nároky 

5.1 Přijetí nařízení 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, kterým se zavádí evropský 

exekuční titul pro nesporné nároky ze dne 21. dubna 2004 (dále jen nařízení o EET a 

v této kapitole jen nařízení), které pro členské státy vstoupilo v platnost 21. ledna 2005 

a stalo se účinným 21. října 2005, upravuje proces, ve kterém je moţno za evropský 

exekuční titul (dále jen EET) prohlásit rozhodnutí členského státu a vychází ze zásady 

vzájemného uznávání soudních rozhodnutí členských států, posiluje tak přímou 

vykonatelnost určitých exekučních titulů bez zvláštního uznávacího řízení. Rada 

potřebu zavést řízení ve věcech nesporných nároků stanovila jiţ v roce 1996, kdy ve 

svém rozhodnutí zavedení EET zařadila k důleţitým snahám v oblasti justiční 

                                                
69 V souladu s čl. 71 Nařízení Rady (ES) č. 4/2009. 
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spolupráce v civilních věcech a ustanovila pracovní skupinu pro jeho přípravu.
70

 

Následujícím významným krokem k jeho přijetí byl Program opatření k provádění 

zásady vzájemného uznávání rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, který 

přijala Rada 30. listopadu 2000
71

 s cílem odstranit exequaturní řízení ohledně 

rozhodnutí o nesporných pohledávkách, ovšem při zachování minimálních standardů 

pro řízení, ve kterém je exekuční titul vydán.  

Tento program zahrnuje ve své první fázi zrušení doloţky vykonatelnosti u nesporných 

nároků, coţ vedlo k zavedení EET. Cílem nařízení je urychlit a zjednodušit přístup 

k výkonu rozhodnutí v jiném členském státě, neţ ve kterém bylo vydáno tím, ţe 

rozhodnutí by mělo být vykonáno bez mezitímních opatření. Explicitně pak cíl nařízení 

definuje čl. 1, který říká, ţe „účelem je zavedení evropského exekučního titulu pro 

nesporné nároky, aby byl stanovením minimálních norem umoţněn volný pohyb 

rozhodnutí, soudních smírů a úředních listin ve všech členských státech, aniţ by se před 

uznáním a výkonem konala zprostředkující řízení o prohlášení vykonatelnosti řízení“. 

Po potvrzení rozhodnutí jako EET by s ním v členských státech mělo být nakládáno tak, 

jako by se jednalo o rozhodnutí vydané ve státě, kde se o výkon ţádá, a současně jsou 

taktéţ omezeny moţnosti pro odepření uznání a výkonu rozhodnutí. Oproti postupu 

podle nařízení Brusel I tak dochází k omezení zdrţení při usilování o výkon rozhodnutí 

a také k menším výdajům tím, ţe odpadá potřeba schválení soudu ve druhém členském 

státě. 

5.2 Působnost nařízení 

Z hlediska teritoriální působnosti, tak jako u ostatních nařízení v oblasti justiční 

spolupráci, i toto není závazné pro Dánsko, jinak je závazné v celém rozsahu a přímo 

pouţitelné ve všech ostatních členských státech Evropské unie. Z časového hlediska se 

dle čl. 26 a 33 nařízení vztahuje na rozhodnutí vydaná, soudní smíry schválené nebo 

uzavřené a veřejné listiny vyhotovené či registrované aţ po vstupu nařízení v platnost, 

tedy po 21. lednu 2005. 

                                                
70 Úřední věstník Evropské unie, C 319 z 26. 10. 1996, str. 1 – 6. 
71 Draft programme of measures for implementation of the principle of mutual recognition of 

decisions in civil and commercial matters, Úřední věstník Evropské unie, 2001/C 12/01. 
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Věcný rozsah nařízení je stanoven v čl. 2, vztahuje se na občanské a obchodní věci bez 

ohledu na povahu soudu. Naopak se nevztahuje na věci daňové, celní či správní ani na 

odpovědnost státu za jednání a opominutí při výkonu státní moci, taktéţ jsou vyloučeny 

otázky osobní nebo způsobilost k právním úkonům fyzické osoby, majetková práva 

vyplývající z manţelských vztahů, závěti a dědictví, úpadky, vyrovnání a podobná 

řízení, sociální zabezpečení a rozhodčí řízení. 

Exekučním titulem, který můţe být potvrzen jako EET, je podle ustanovení čl. 3 nejen 

soudní rozhodnutí, ale i úřední listina a soudní smír o nesporných nárocích. Nařízení se 

vztahuje pouze na tzv. nesporné nároky a tento pojem je upřesněn jiţ v preambuli 

nařízení v jejím bodu pátém a v čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 2. Předpokladem dle preambule 

je, ţe nesporné nároky zahrnují situace, kdy dluţník prokazatelně nepopírá existenci ani 

výši peněţního nároku a v nichţ má věřitel proti dluţníkovi buď soudní rozhodnutí, 

nebo jiný vykonatelný dokument. Musí se jednat o pohledávku splatnou, nebo je její 

splatnost stanovena v samotném exekučním titulu. Za nesporný je nárok povaţován 

tehdy, pokud s ním dluţník výslovně souhlasil tím, ţe jej uznal, nebo prostřednictvím 

soudního smíru, který soud schválil nebo který byl před soudem uzavřen v průběhu 

řízení; pokud proti nároku v průběhu soudního řízení dluţník nikdy nevznesl ţádné 

námitky (pokud dluţník proti nároku věřitele nevznese námitky, má se za to, ţe tento 

nárok uznává); pokud se dluţník neúčastní řízení, ve kterém se o tomto nároku jedná 

(jsou splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání); nebo pokud byl 

dluţníkem dluh výslovně uznán v úřední listině. Nevznesení námitky proti nároku můţe 

spočívat i v nedostavení se k soudnímu jednání nebo nesplnění výzvy soudu 

k předloţení písemného oznámení o tom, ţe se bude obhajovat.
72

 

Dále dle odst. 2 se jedná i o rozhodnutí vydaná po podání opravných prostředků proti 

rozhodnutím, soudním smírům a úředním listinám, které byly původně potvrzeny jako 

EET. Nařízení tak umoţňuje, aby jako EET bylo uznáno i rozhodnutí jiţ sice dříve 

potvrzení, ale o kterém se následně vedlo opravné řízení a jako nové rozhodnutí vydané 

ve sporném řízení jiţ nemusí splňovat podmínky nespornosti.
73

 

                                                
72 Bod 6 Preambule Nařízení o EET. 
73 Simon, P. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád I, II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 3129. 
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Rozhodnutími, na která se nařízení vztahuje, se dle výkladového ustanovení rozumí 

kaţdé rozhodnutí vydané soudem členského státu bez ohledu na to, jak je označeno, 

můţe se tedy jednat o usnesení, příkaz, rozhodnutí nebo příkaz k nařízení výkonu, 

včetně rozhodnutí o nákladech řízení, ale vţdy se musí jednat o rozhodnutí soudu.
74

 Ve 

smyslu čl. 4 odst. 3 nařízení o EET je úřední listinou dokument, který byl formálně 

vyhotoven nebo registrován jako úřední listina a jehoţ ověření souvisí s podpisem a 

obsahem listiny a provedl je orgán veřejné moci či jiný orgán zmocněný pro tento účel 

členským státem původu, nebo ujednání o vyţivovací povinnosti uzavřené se správními 

orgány nebo jimi ověřené. Nařízení o EET nepouţívá pojem veřejná listina, ale úřední 

listina, ale jedná se zde o pojmy paralelní. Stejně tak jako u rozhodnutí, i u veřejné 

listiny se musí jednat o listinu spadající do rozsahu působnosti nařízení o EET, byla 

vydána ve věcech občanských a obchodních k tomu oprávněným orgánem členského 

státu po datu účinnosti nařízení pro tento členský stát, splňuje podmínky stanovené pro 

takovou listinu ve státě jejího původu, je opatřena potřebným osvědčením, které 

potvrzuje její autenticitu, a je vykonatelná ve státě původu. 

5.3 Uznání a výkon rozhodnutí 

5.3.1 Podmínky pro vydání potvrzení  

Soud, který bude dané rozhodnutí potvrzovat jako EET, musí nejprve posoudit, zda jsou 

splněny všechny podmínky k tomu v nařízení poţadované, v čl. 6. Jedná se o naplnění 

definice nesporného nároku, dané rozhodnutí musí být ve státě svého původu 

vykonatelné, nesmí být vydáno v rozporu s ustanoveními o příslušnosti a byly splněny 

tzv. minimální standardy poţadované pro průběh soudního řízení ve státě původu. 

V souladu s poţadavkem v čl. 6 odst. 1 písm. a) musí být rozhodnutí vykonatelné ve 

státě původu, ovšem bez ohledu na právní moc. Dále dle písm. b) je třeba dodrţet 

pravidla o mezinárodní soudní příslušnosti dle nařízení Brusel I. Pod písmenem c) je 

uveden poţadavek na soulad s pravidly o doručování a poučení účastníka stanovenými 

v nařízení při vydávání rozsudku pro zmeškání v situaci, kdy se dluţník řízení 

neúčastnil. A posledně podle písmene d) je upraven specifický případ ochrany 

spotřebitele, kdy pro potvrzení rozhodnutí je třeba dodrţet zvláštní ustanovení pro 

                                                
74 Rozsudek ESD ze dne 2. 6. 1994, sp. zn. C-414/92, ve věci Solo Kleinmotoren GmbH v. Emilio Boch. 
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rozsudky pro zmeškání ve spotřebitelských věcech, a to vydání rozhodnutí ve státě 

bydliště spotřebitele. 

5.3.2 Uznání rozhodnutí potvrzeného jako Evropský exekuční titul 

V případě, ţe dojde k potvrzení rozhodnutí jako EET, umoţňuje nařízení uznání a 

výkon bez dalších formalit, tzn. bez absolvování řízení o uznání a jeho předchozího 

prohlášení vykonatelným ve státě, kde bylo o výkon poţádáno a aniţ můţe být proti 

jeho uznání podán protest (čl. 5). Nařízení tak překračuje pravidla zásady vzájemného 

uznávání rozhodnutí členských států, jak jsou stanovena v nařízení Brusel I a Brusel IIa. 

Tím, ţe zde nebude probíhat uznání rozhodnutí, odpadají pro toto nařízení tzv. odpírací 

důvody, které jsou dány v nařízeních Brusel I a Brusel IIa. Odepřít uznání a výkon 

rozhodnutí potvrzeného jako EET jiţ není moţné z důvodu jeho zjevného rozporu 

s veřejným pořádkem státu uznání a pro nepravidelnosti v řízení, u kterých nařízení za 

určitých okolností umoţňuje jejich zhojení.
75

  

Zejména upuštění od moţnosti odepřít uznání rozhodnutí pro jeho rozpor s veřejným 

pořádkem je odbornou veřejností kritizováno, jelikoţ byla upřednostněna snaha o 

rychlost řízení nad ochranou dluţníka a moţností státu bránit se rozhodnutím, která jsou 

v rozporu s jeho základními právními zásadami. Vnitrostátní rozhodnutí ovšem za 

evropský exekuční titul neprohlašuje soud ve státě, kde je o výkon ţádáno, ale soud ve 

státě, kde bylo rozhodnutí vydáno, za podmínek stanovených v čl. 6 odst. 1 nařízení. 

Pro potvrzení titulu jako evropského exekučního titulu musí být rozhodnutí vykonatelné 

v členském státě původu; nesmí být v rozporu s pravidly soudní příslušnosti podle 

nařízení Brusel I; rozhodnutí bylo vydáno v členském státě, ve kterém má dluţník 

bydliště (v určitých stanovených případech) a soudní řízení v členském státě původu 

musí splnit minimální poţadavky kladené na řízení o nesporných nárocích. Jsou-li 

splněny všechny podmínky, které nařízení vyţaduje, soud vydá na příslušném 

vzorovém formuláři v souladu s přílohou I potvrzení EET, které je účinné v mezích 

vykonatelnosti rozhodnutí. Pokud ovšem poţadavky v nařízení kladené na rozhodnutí 

splňují pouze části rozhodnutí, bude pro takové části vydán částečný evropský exekuční 

titul.  

                                                
75 Čl. 18 Nařízení o EET. 
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5.3.3 Opravné prostředky 

Proti potvrzení rozhodnutí jako evropského exekučního titulu dle nařízení není moţno 

podat opravný prostředek, ovšem při splnění stanovených podmínek je moţná zcela 

výjimečně jeho oprava či úplné zrušení. Potvrzení rozhodnutí jako EET lze opravit, 

pokud se rozhodnutí a potvrzení rozhodnutí jako EET od sebe liší z důvodu věcných 

chyb, nebo lze potvrzení zrušit, bylo-li uděleno zřejmě nenáleţitě s ohledem na 

poţadavky stanovené v nařízení.
76

 U této opravy či zrušení potvrzení se ovšem v praxi 

mohou vyskytnout problémy, jelikoţ nařízení blíţe nevysvětluje neurčité pojmy, které 

zde pouţívá, jako jsou „věcné chyby“ a „nenáleţité udělení potvrzení“. U věcných chyb 

se bude pravděpodobně jednat o případ, kdy dojde k chybnému přepsání obsahu 

rozhodnutí do potvrzení a u nenáleţitého udělení potvrzení o nedodrţení předpokladů 

pro potvrzení.
77

 Ţádost o opravu nebo zrušení potvrzení EET se podává původnímu 

soudu a tyto opravy či zrušení se budou řídit právem členského státu původu. 

Výslovnou úpravu ovšem české právo pro opravu či zrušení EET nestanoví, proto se 

bude při opravě věcných chyb postupovat podle obecné úpravy OSŘ pro opravu 

rozhodnutí a při zrušení EET bude postupováno podle nařízení.
78

 

5.3.4 Minimální normy pro řízení o nesporných nárocích ve státě původu 

Podmínkou pro potvrzení rozhodnutí jako EET v určitých případech
79

 je i dodrţení tzv. 

minimálních standardů, které se vztahují k dodrţení průběhu řízení ve státě původu 

rozhodnutí, zejm. ve vztahu ke způsobu doručení písemnosti, kterou se zahajuje řízení.
80

 

Tyto minimální normy jsou vyloţeny jiţ v preambuli nařízení a jejich cílem je zajištění 

informovanosti dluţníka o řízení vedeném proti němu, o nutnosti jeho aktivní účasti při 

popření nároku a o případných důsledcích neúčasti. Informace musí být vţdy včasné a 

podané takovým způsobem, aby si dluţník mohl zajistit obhajobu. Vzhledem ke značné 

rozdílnosti v právní úpravě doručování dokumentů v občanském soudním řízení 

                                                
76 Čl. 10 Nařízení o EET. 
77 Bohůnová, P.: Nařízení o evropském exekučním titulu, Právní rádce, 2008, č. 3, s. 33. 
78 Simon, P. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád I, II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 3143. 
79 Čl. 12 Nařízení o EET: Rozhodnutí o nároku, který je nesporný ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nebo c), 

může být potvrzeno jako evropský exekuční titul pouze v tom případě, že soudní řízení v členském státě 

původu splňuje procesní požadavky stanovené v této kapitole.  

Stejné požadavky platí pro vydávání potvrzení evropského exekučního titulu nebo náhradního potvrzení 

ve smyslu čl. 6 odst. 3 pro rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutí, pokud jsou v době vydání 

takového rozhodnutí splněny podmínky čl. 3 odst. 1 písm. b) nebo c).  
80 Bohůnová, P.: Nařízení o evropském exekučním titulu, Právní rádce, 2008, č. 3, s. 30. 
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v jednotlivých členských státech, je nutné minimální normy přesně definovat a jako 

základní pravidlo preambule stanoví, ţe za dostatečný pro potvrzení rozhodnutí jako 

EET nelze povaţovat způsob doručení zaloţený na právní domněnce. O doručení 

dokumentu adresátovi musí panovat naprostá jistota nebo alespoň velmi vysoký stupeň 

pravděpodobnosti. Pokud byl ve věci vydán rozsudek pro zmeškání nebo rozsudek pro 

uznání, musí být dodrţena minimální pravidla při doručování písemností a informování 

dluţníka, která jsou garancí dodrţení práva na spravedlivý proces, které dluţníkovi 

zaručuje respektování jeho práva na obhajobu. 

Aby mohlo být rozhodnutí potvrzeno, musí být toto rozhodnutí doručeno dluţníkovi 

v souladu s čl. 13 nebo čl. 14 nařízení jedním z taxativně stanovených způsobů. Také je 

nutné, aby dokument o zahájení řízení obsahoval náleţité informace o nároku, coţ bude 

splněno, pokud obsahuje jména a adresy stran, výši nároku a jeho zdůvodnění, případně 

i informace o úrocích z nároku, pokud jsou tyto poţadovány. Dluţník musí být dále 

informován o procesních postupech nutných k napadení nároku včetně lhůty a důsledků 

nepodání námitky nebo nedostavení se k řízení, zejména moţnosti vydat vykonatelné 

rozhodnutí a uloţení povinnosti uhradit náklady řízení. 

Pouze pokud budou splněny všechny minimální podmínky o informovanosti 

ţalovaného, byl ţalovanému řádně doručen dokument o zahájení řízení a tento se přesto 

nedostaví, můţe být tato situace povaţována za nedostatek obrany ţalovaného a 

rozhodnutí můţe být opatřeno potvrzením jako EET. Zásadně je potvrzení vyloučeno 

v případě doručení pouze fiktivní formou, např. veřejnou vyhláškou.
81

 

Pokud by v řízení nebyly dodrţeny poţadované minimální normy, můţe být tento 

nedostatek za určitých okolností zhojen a rozhodnutí můţe být i přesto potvrzeno jako 

evropský exekuční titul. K tomu je třeba splnění tří stanovených podmínek. Rozhodnutí 

bylo dluţníkovi řádně doručeno
82

 a dluţníkovi byla dána moţnost napadnout rozhodnutí 

pomocí řádného opravného prostředku, který vede k celkovému přezkumu věci, a byl 

řádně informován a poučen o procesních poţadavcích pro takový opravný prostředek a 

lhůtě pro jeho podání, ale dluţník tento opravný prostředek nepodal.
83

 Pokud by tato 

podmínka vztahující se k opravnému prostředku nebyla splněna, nelze vydané 

                                                
81 Zvolský, L.: Evropský exekuční titul pro nesporné nároky, Bulletin advokacie, 2006, č. 2, s. 37. 
82 V souladu s čl. 13 a 14 Nařízení o EET. 
83 Čl. 18 Nařízení o EET. 
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rozhodnutí potvrdit jako EET. Dále dle čl. 19 nařízení můţe dojít k přezkumu 

původního rozhodnutí, které má být potvrzeno jako EET, pokud povinnému písemnost 

nebyla doručena včas nebo pokud bez svého zavinění neměl dostatek času pro přípravu 

obhajoby, a to přesto, ţe by byl dodrţen čl. 14 o doručování. 

5.3.5 Vykonávací řízení  

Samotné vykonávací řízení ohledně rozhodnutí potvrzeného jako EET bude probíhat 

zásadně podle pravidel vnitrostátní právní úpravy členského státu výkonu v souladu s čl. 

20 nařízení. Ovšem v případě některých otázek vykonávacího řízení, které nařízení 

samo upravuje, se bude přednostně postupovat podle zvláštní úpravy v nařízení.
84

 

Takové rozhodnutí by mělo být vykonáno za stejných podmínek, za kterých by bylo 

vykonáno rozhodnutí v tomto státě vydané. S rozhodnutím, které bylo potvrzeno jako 

EET, se pro účely jeho výkonu bude nakládat jako s rozhodnutím tuzemským.
85

 

K návrhu na výkon rozhodnutí je třeba předloţit stejnopis rozhodnutí a jeho potvrzení 

jako EET, pouze pokud je to nutné i jejich přepis nebo ověřený překlad do úředního 

jazyka státu výkonu. Předloţené dokumenty musí dle čl. 20 odst. 2 splňovat podmínky 

pro uznání jejich pravosti. Příslušné orgány členských států, u kterých se vykonávací 

řízení vede, nemohou po věřiteli vyţadovat ţádné další dokumenty kromě těch 

v nařízení uvedených, jelikoţ tím by byl narušován cíl nařízení, tedy co nejvíce 

zjednodušit výkon EET.
86

 

Jako obranu proti výkonu pro dluţníka upravuje nařízení moţnost poţadovat zamítnutí 

výkonu podle čl. 21 nařízení. Na ţádost povinného bude výkon rozhodnutí potvrzeného 

jako EET zamítnut, pokud je dané rozhodnutí neslučitelné s dřívějším rozhodnutím 

vydaným v kterémkoli členském státě nebo i ve třetí zemi. Musí se jednat o situaci, kdy 

se dřívější rozhodnutí týkalo téţe věci mezi stejnými stranami a bylo vydáno 

v členském státě výkonu nebo splňuje podmínky nezbytné pro jeho uznání v členském 

státě výkonu a proti neslučitelnosti nebyla a nemohla být při soudním řízení v členském 

státě původu vznesena námitka. Při posuzování, zda skutečně dojde k zamítnutí výkonu 

                                                
84 Rauscher, T.: Europäisches Zivilprozeßrecht. Kommentar. 2. Auflage. Band 2, München: Sellier 

European Law Publishers, 2006, s. 1551. 
85 Hein, J., Kropholler J.: Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar zu EuGVO, Lugano-

Übereinkommen 2007, EuVTVO, EuMVVO und EuGFVO. 9. völlig neubearb. und erw. Auflage, 

Frankfurt am Main: Verl. recht und Wirtschaft, 2011, s. 855. 
86 Tamtéţ, s. 857. 
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rozhodnutí, je třeba pouze zohlednit otázky procesní, v ţádném případě však nemůţe 

být rozhodnutí nebo jeho potvrzení přezkoumáváno ve věci samé. 

5.3.6 Vykonatelnost úřední listiny a soudního smíru  

Úřední listina, která má být dle nařízení vykonána, musí být nejprve dle čl. 25 odst. 1 na 

návrh dotčené osoby potvrzena jako EET, za předpokladu, ţe pro to splňuje podmínky 

v nařízení uvedené, kterými jsou její vykonatelnost ve státě původu a nespornost 

nároku. Potvrzení listiny jako EET vydá k tomu příslušný orgán členského státu původu 

listiny na formuláři k tomu stanoveném v příloze č. III nařízení. Následuje pak postup 

dle čl. 25 odst. 2 nařízení a po potvrzení listiny jako EET můţe být v ostatních 

členských státech tato listina vykonána bez nutnosti prohlášení o vykonatelnosti a proti 

její vykonatelnosti není ani moţné podat odpor. Výkon úřední listiny ve srovnání 

s výkonem soudního rozhodnutí není moţné zamítnout pro neslučitelnost s dřívější 

úřední listinou, jelikoţ čl. 21 odst. 1 se zde pro úřední listinu neaplikuje. Jako obrana 

povinného je moţný pouze postup podle čl. 23 nařízení, který dává povinnému moţnost 

napadnout listinu potvrzenou jako EET nebo poţádat o opravu nebo zrušení potvrzení a 

dojde tak k zastavení nebo omezení výkonu nároku v úřední listině.
87

 Stejným 

způsobem se postupuje i v případě výkonu soudního smíru týkajícího se nesporného 

nároku, který je vykonatelný v členském státě, ve kterém byl schválen nebo uzavřen. 

Tento smír potvrzený jako EET se vykoná bez nutnosti vydání prohlášení o jeho 

vykonatelnosti. 

5.4 Vztah nařízení k nařízení Brusel I  

Věřitel uplatňující svůj nárok se můţe rozhodnout, zda bude tento nárok uplatňovat 

podle tohoto nařízení nebo nařízení Brusel I, jelikoţ nařízení o EET je paralelní 

k Brusel I. Tento výběr je navrhovateli dán samozřejmě pouze pokud oba případné 

exekuční tituly spadají do působnosti obou nařízení. V čl. 27 nařízení je výslovně vztah 

k nařízení Brusel I vymezen tak, ţe věřitelům nebrání v postupu dle nařízení Brusel I. 

Tento vztah lze chápat také jako vztah předpisu obecného a speciálního. Pokud 

srovnáme případný postup podle obou nařízení, jeví se jako snazší cesta postup podle 

                                                
87 Chlebcová, R.: Veřejná listina a její pouţití v mezinárodním a evropském právu. Část III. 

Vykonatelnost veřejné listiny, Právní fórum, 2007, č. 3, s. 87. 
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nařízení o EET.
88

 Věřitel můţe poţádat soud původu rozhodnutí o vystavení osvědčení, 

ţe rozhodnutí o nesporném nároku je tzv. evropským exekučním titulem, a na jeho 

základě pak bude rozhodnutí uznáno a vykonáno v jiném členském státě bez dalších 

zvláštních procedur. Oproti nařízení Brusel I tak odpadá zvláštní řízení o 

vykonatelnosti, coţ věřiteli přináší úspory jak finanční, tak i časové. Samozřejmě zde 

ale platí důleţité podmínky nařízení o EET, kdy tento postup je moţný jen pro tzv. 

nesporné nároky. 

5.5 Úprava v českém procesním právu 

Pro průběh řízení o vydání potvrzení rozhodnutí jako EET je vţdy důleţitá i samotná 

úprava v jednotlivých členských státech, jelikoţ samo nařízení ucelenou úpravu 

neobsahuje. Právní řád České republiky danou úpravu obsahuje v § 200ua OSŘ pod 

nadpisem „Řízení o potvrzení evropského exekučního titulu“, který byl do OSŘ vloţen 

zákonem č. 233/2006 Sb. Na návrh oprávněného ze soudního rozhodnutí, soudního 

smíru nebo úřední listiny rozhodne soud o potvrzení EET za podmínek stanovených 

nařízením. K řízení je podle odst. 2 příslušný soud, který předmětné rozhodnutí vydal. 

Proti tomuto usnesení o potvrzení EET není přípustné odvolání. Tato úprava do OSŘ 

vloţená z důvodu promítnutí nařízení do českého procesního práva však není 

povaţována za zcela vhodnou, jelikoţ místo pouhého vyplnění předepsaného formuláře 

zavádí zvláštní soudní řízení, coţ s sebou přináší komplikace zejm. v souvislosti se 

soudními poplatky a případnou náhradou nákladů řízení zastoupeného účastníka, jelikoţ 

řešení těchto otázek v praxi je sporné. Je třeba ovšem říci, ţe nařízení předpokládá 

výslovnou úpravu některých otázek provedenou národním právem. Jde např. o 

případnou opravu a zrušení EET, ovšem v OSŘ tato úprava bohuţel chybí. Naopak je 

zcela nadbytečný a nesprávný odst. 4, který stanovuje nemoţnost podat proti potvrzení 

odvolání, jelikoţ přímo pouţitelný čl. 10 nařízení o EET vylučuje jakýkoliv opravný 

prostředek, nejen tedy odvolání.
89

 

                                                
88 Bohůnová, P., Kapitán, Z.: Systém uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí, Právní fórum, 2008, č. 

6, s. 231. 
89 Simon, P. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád I, II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 1547 a 1548. 
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6 Řízení o evropském platebním rozkazu 

6.1 Přijetí nařízení a jeho cíle 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o 

evropském platebním rozkazu (dále jen nařízení o EPR a v této kapitole jen nařízení), 

bylo přijato dne 12. prosince 2006 a jeho účinnost byla stanovena na 12. prosince 2008, 

resp. 12. června 2008 ohledně konkrétních článků. Stejně jako u jiných nástrojů 

v oblasti justiční spolupráce v civilních věcech, i toto nařízení má směřovat ke zlepšení 

fungování vnitřního trhu, coţ je nepochybně spojeno s prohlubováním soudní 

spolupráce v občanských a obchodních věcech s přeshraničním prvkem, odstraňováním 

překáţek řízení a volným pohybem rozhodnutí. K dalšímu prohloubení evropského 

prostoru práva tak dochází zavedením jednotného platebního rozkazu pouţitelného 

v celé Evropské unii.  

Vydání nařízení předcházely rozsáhlé přípravné práce
90

, jejichţ výsledky byly shrnuty 

do tzv. Zelené knihy o řízení o evropském platebním rozkazu a o nástrojích ke 

zjednodušení a zrychlení sporů o malých pohledávkách z 20. prosince 2002
91

, která byla 

připravena na základě cílů stanovených jiţ v Programu k prosazení zásady vzájemného 

uznávání soudních rozhodnutí z roku 2000. Pro fungování vnitřního trhu je kromě 

jiného důleţité i rychlé a účinné vymáhání pohledávek, jelikoţ prodlení s platbami 

způsobuje u dalších subjektů jejich platební neschopnost a můţe vést k ohroţení 

existence malých a středních podniků. Jedním z důleţitých cílů nařízení je proto úprava 

jednoduchého, rychlého a levného rozkazního řízení pro vymáhání nesporných 

peněţních nároků a dále pak vykonatelnost rozhodnutí vydaných v tomto řízení, tzv. 

evropských platebních rozkazů (dále jen EPR). 

Právní řády většiny členských států sice upravují rozkazní řízení, ale tyto postupy jsou 

v přeshraničních sporech často neúčinné nebo neproveditelné, někdy i nepřípustné. To 

vedlo k přijetí nového nařízení, směřujícího k poskytnutí ochrany věřitelům a zavedení 

shodných podmínek pro dluţníky v rámci celé Evropské unie.  Pro usnadnění uznávání 

a výkonu rozhodnutí je zejména stanoveno jednotné řízení tak, aby ve všech členských 

státech probíhalo evropské rozkazní řízení za stejných podmínek a podle shodných 

                                                
90 Platební rozkazy byly diskutovány jiţ na zasedání v Tampere v roce 1999. 
91 Bod č. 5 Preambule Nařízení o EPR. 
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zásad. Snahou je taktéţ umoţnit volný pohyb evropských platebních rozkazů ve všech 

členských státech stanovením minimálních norem, při jejichţ dodrţení nebude nutné 

před uznáním a výkonem rozhodnutí vést zvláštní mezitímní řízení.
92

 Pro urychlení 

řízení a usnadnění s ním spojené administrativy by se v řízení měly při komunikaci 

mezi soudem a stranami v co nejvyšší míře pouţívat vzorové formuláře upravené 

v přílohách nařízení. Nařízení je postaveno na několika podstatných zásadách, zejm. 

zásadě subsidiarity, jednoduchosti procedury, nezkoumání skutkové podstaty nároku, 

nepoţadování předloţení důkazů, ochrany dluţníka, nemoţnosti odvolání, 

vynutitelnosti a nepovinného zastoupení právním zástupcem.
93

 

6.2 Působnost nařízení 

V evropském rozkazním řízení můţe oprávněný vymáhat svou pohledávku, pouze 

pokud tato spadá do oblasti působnosti nařízení. Z územního hlediska se nařízení 

vztahuje na všechny členské státy Evropské unie, mimo Dánska, které se tradičně dle 

Protokolu o postavení Dánska nařízení neúčastní (čl. 2 odst. 3). V ustanoveních čl. 2 aţ 

4 je vymezena věcná působnost jednak výčtem pozitivním a taktéţ negativním. Pod 

působnost nařízení patří věci občanské a obchodní v přeshraničních případech, bez 

ohledu na povahu soudu. Výslovně za věci občanské a obchodní nařízení nepovaţuje 

věci daňové, celní, správní a odpovědnost státu za jednání a opomenutí při výkonu 

státní moci („acta iure imperii“). Pod působnost nařízení také nespadají majetková 

práva vyplývající z manţelského svazku, ze závětí a dědictví, úpadková, vyrovnávací a 

obdobná řízení, likvidace společností, sociální zabezpečení a dále nároky 

z mimosmluvních závazků s výjimkou těch, které jsou předmětem dohody stran nebo 

uznání dluhu, a peněţitých nároků ze spoluvlastnictví.  

Kromě věcné působnosti nařízení je další důleţitou podmínkou, za které lze nárok 

uplatňovat v tomto řízení, splnění přeshraničního prvku. Přeshraničními případy jsou 

pouze ty situace, ve kterých má alespoň jedna ze stran bydliště nebo místo obvyklého 

pobytu v jiném členském státě, neţ je členský stát, ve kterém byl podán návrh na vydání 

platebního rozkazu (bydliště se určí podle čl. 59 a 60 nařízení Brusel I). 

                                                
92 Čl. 1 Nařízení o EPR. 
93 Pavlová, B., Doleţel V.: Evropský justiční prostor ve věcech civilních. Část XII. Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul. 

Návrh nařízení o evropském platebním rozkazu, Právní fórum, 2006, č. 1, s. 3. 
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V rámci evropského rozkazního řízení je moţné se domáhat pouze peněţité pohledávky 

stanovené částkou o určité výši a splatné v okamţiku podání návrhu na vydání EPR a 

není podstatné, zda se jedná o pohledávku vzniklou ze smlouvy nebo z jiného právního 

úkonu. Není moţné tak v řízení vymáhat pohledávku, jejíţ konkrétní výše není jasně 

stanovitelná, např. jak je tomu u náhrady za újmu na zdraví. 

6.3 Evropské rozkazní řízení 

6.3.1 Hlavní zásady řízení 

V případě, ţe jsou splněny všechny v nařízení stanovené podmínky, můţe ţalobce podat 

návrh na zahájení evropského rozkazního řízení, ale samozřejmě můţe zváţit i jiné 

procesní moţnosti evropského a vnitrostátního práva. Bude třeba zváţit moţnosti a 

podmínky všech v úvahu přicházejících postupů vymáhání pohledávky a zvolit ten, 

který se bude účastníku jevit jako nejpříhodnější. Důleţitým znakem tohoto řízení je 

jeho rychlost, díky které můţe ţalobce poměrně rychle docílit získání poţadovaného 

exekučního titulu. Nutné formality jsou omezené na nezbytné minimum a řízení je 

vedeno v tzv. formulářové podobě, coţ umoţňuje zpracování údajů v rámci tzv. e-

justice.
94

 Ţalobce musí v příslušném formuláři uvádět jen základní informace pro soud 

nezbytné, na jejichţ základě bude moţno o nároku rozhodnout.  

I kdyţ je řízení svou formulářovou formou podstatně zjednodušeno, musí být 

dodrţovány základní zásady a práva, zejména právo na spravedlivý proces, je třeba 

ţalovaného chránit před návrhy zjevně neopodstatněnými a nepřípustnými. Pokud by 

zásady dodrţení práva na spravedlivý proces byly porušeny, nařízení jako prostředek 

ochrany ţalovanému umoţňuje poţádat o přezkum vydaného EPR. Jedná se ovšem o 

prostředek skutečně mimořádný, pro ţalovaného dostupný pouze za výjimečných 

podmínek. Další zásadou v tomto řízení uplatňovanou je moţnost podat odvolání proti 

rozhodnutí o odmítnutí návrhu na vydání EPR. Jedním z prostředků stanovených za 

účelem ochrany účastníků řízení je poţadavek dodrţování minimálních standardů při 

doručování písemností v tomto řízení, které povedou k jistotě doručení nebo alespoň 

k velmi vysoké pravděpodobnosti doručení. 

                                                
94 Smolík, P.: Řízení o vydání evropského platebního rozkazu, Právní fórum, 2009, č. 12, s. 519. 
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6.3.2 Návrh na vydání evropského platebního rozkazu 

Návrh je třeba podat k příslušnému soudu, který se určí podle obecných pravidel pro 

příslušnost podle nařízení Brusel I. Pro návrh na vydání EPR rozkazu by měl být pouţit 

formulář A uvedený v příloze I, ve kterém budou vyplněny všechny poţadované 

náleţitosti. Mimo dalších náleţitostí je stěţejní uvést výši nároku, včetně případného 

úroku, smluvní pokuty a dalších nákladů, ţalobní důvod a popis důkazních prostředků, 

kterých se ţalobce dovolává. Soud, kterému bude návrh na vydání EPR podán, podle čl. 

8 pouze přezkoumá splnění formálních náleţitostí návrhu a dále posoudí, zda se návrh 

jeví jako opodstatněný. Soud návrh ţalobce odmítne, pokud nesplňuje poţadované 

náleţitosti, pokud je nárok zjevně neopodstatněný nebo ţalobce soudu neodpoví ve 

lhůtě, která mu byla stanovena na opravu či doplnění návrhu.
95

 Za zjevně 

neopodstatněný bude návrh povaţován např. tehdy, kdy nebudou splněny podmínky 

řízení podle českého práva a kdy bude na první pohled zřejmé, ţe návrhu není moţno 

vyhovět, nebo kdy jiţ existuje rozhodnutí tvořící překáţku věci pravomocně 

rozsouzené.
96

 Proti tomuto odmítnutí návrhu nařízení ţalobci neumoţňuje nařízení 

podat ţádný opravný prostředek, ale ţalobci nic nebrání v tom, aby svůj nárok vymáhal 

novým návrhem na vydání EPR nebo v jiném řízení, např. podle vnitrostátních právních 

předpisů. 

6.3.3 Vydání evropského platebního rozkazu  

Jestliţe soud daný návrh neodmítne, a jsou splněny všechny poţadavky v čl. 8 nařízení 

stanovené, vydá do 30dnů (nedodrţení této lhůty ovšem není nijak postihováno) od 

podání návrhu EPR na vzorovém formuláři E uvedeném v příloze V nařízení a 

povinnému bude doručeno oznámení o EPR, ve kterém bude povinný poučen, ţe je 

moţno se bránit podáním odporu do 30 dnů ode dne, kdy mu byl rozkaz doručen, nebo 

má zaplatit ţalobci částku uvedenou v rozkazu. Povinný je taktéţ informován o tom, ţe 

EPR byl vydán pouze na základě informací podaných ţalobcem, které nebyly soudem 

ověřovány, a pokud ve lhůtě nebude podán odpor, rozkaz se stane vykonatelným. 

V případě, ţe ţalovaným odpor ve lhůtě 30 dnů od doručení EPR nebude podán, resp. 

soudu nebude do 30 dnů odpor doručen, vydaný EPR soud prohlásí neprodleně za 

                                                
95 Čl. 11 Nařízení o EPR. 
96 Simon, P. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád I, II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 3202. 
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vykonatelný a zaručí jeho doručení ţalovanému v souladu s minimálními normami 

stanovenými pro doručování (čl. 13 aţ 15). Formální poţadavky na vykonatelnost se 

řídí právem členského státu původu. Není nutné další řízení o jeho uznávání a není dána 

moţnost napadnout jeho uznání. V ostatních členských státech je EPR uznáván a 

vykonáván aniţ je nutná doloţka vykonatelnosti (čl. 19 tak potvrzuje cíl nařízení 

stanovený v čl. 1 písm. b)). 

6.3.4 Odpor proti evropskému platebnímu rozkazu 

Odpor, který je moţné podle čl. 16 proti EPR podat, se činí prostřednictvím vzorového 

formuláře F v příloze VI, který je povinnému doručen spolu s EPR a je jediným 

prostředkem obrany, který je před nabytím vykonatelnosti EPR ţalovanému umoţněn.
97

 

Ţalovaný není povinen podaný odpor odůvodňovat, stačí prosté neuznání nároku. 

Jestliţe dluţník vyuţije moţnost obrany podáním odporu, bude evropské rozkazní řízení 

ukončeno a v řízení se bude automaticky pokračovat před příslušným soudem členského 

státu původu v souladu s pravidly běţného občanského soudního řízení. Ţalobce zde má 

ovšem moţnost poţádat, aby se v takovém případě v řízení nepokračovalo. Tento 

poţadavek nesouhlasu s převedením věci do běţného občanského soudního řízení můţe 

být vznesen dopředu jiţ v samotném návrhu na zahájení evropského rozkazního 

řízení.
98

 

6.3.5 Přezkum ve výjimečných případech 

Jediný opravný prostředek, který nařízení umoţňuje proti jiţ pravomocnému a 

vykonatelnému rozkazu, je moţnost ţalovaného poţádat o přezkum vydaného EPR 

podle čl. 20 nařízení, pokud proti němu nepodal odpor a EPR byl doručován bez 

dokladu o přijetí ţalovaným a doručení nebylo provedeno dostatečně včas, aby bylo 

ţalovanému umoţněno připravit si obhajobu, a to bez jakéhokoliv zavinění z jeho 

strany, nebo pokud ţalovaný nemohl popřít nárok z důvodu vyšší moci nebo 

mimořádných okolností, které nezavinil. O takovýto přezkum musí ovšem ţalovaný 

poţádat vţdy neprodleně a rozsah takového přezkumu bude omezen na podstatu nároku 

a přezkoumání, zda jsou naplněny mimořádné okolnosti, za kterých je moţno o 

přezkum ţádat. Dále je moţno o přezkum ţádat, pokud byl EPR vydán chybně nebo 

                                                
97 Simon, P. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád I, II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 1547 a 3209. 
98 Bod č. 24 Preambule a čl. 12 Nařízení o EPR. 



57 

 

z důvodu jiných výjimečných okolností. Pokud by soud shledal důvody pro přezkum 

jako opodstatněné, stal by se EPR od počátku neplatný.
99

  

Výčet důvodů pro přezkum EPR je v nařízení výčtem taxativním, a proto není moţné, 

aby byl EPR přezkoumáván i z dalších důvodů, např. pokud tyto vyplývají z úpravy 

vnitrostátní.
100

 Pokud soud odmítne ţádost o přezkum, protoţe pro takový postup nejsou 

splněny důvody, zůstává rozkaz v platnosti. Podle čl. 23 nařízení pokud ţalovaný 

poţádá o přezkum, můţe soud na jeho návrh výkon zastavit či omezit tím, ţe 

vykonávací řízení omezí na ochranná opatření, výkon podmíní sloţením určené jistoty 

nebo ve výjimečných případech vykonávací řízení zcela zastaví. 

6.4 Výkon 

Pokud bude v evropském rozkazním řízení platební rozkaz vydán a stane se 

vykonatelným, je nutno na něj pohlíţet tak, jako by byl vydán v členském státě, kde se o 

jeho výkon ţádá. Nařízení tak ve svém čl. 19 výslovně ruší exequaturní řízení a EPR 

bude v ostatních členských státech uznán a vykonán bez nutnosti prohlášení 

vykonatelnosti a moţnosti jeho uznání odmítnout, čímţ vlastně pro členské státy 

stanovuje uznávací povinnost.
101

 Výkon se pak proto bude řídit právním řádem 

členského státu výkonu podle pravidel a za stejných podmínek jako rozhodnutí v tomto 

státě vydaná. Ţalobce pro takový výkon EPR v členském státě předloţí vyhotovení EPR 

prohlášeného soudem původu za vykonatelný a v případě potřeby překlad rozkazu do 

úředního jazyka členského státu výkonu. Nařízení pro případ výkonu rozkazu zakazuje, 

aby bylo po ţalobci z důvodu cizí státní příslušnosti ve státě výkonu poţadováno 

sloţení jistoty, kauce nebo vkladu. Tímto ustanovením nařízení výslovně posiluje 

důleţitou zásadu zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti.
102

  

Na EPR vydaný v jednom členském státě, který se stal vykonatelným, by se mělo 

pohlíţet tak, jako kdyby byl vydán v členském státě, v němţ se o jeho výkon ţádá. Soud 

                                                
99 Zavadilová, M., Horák, P.: Evropský platební rozkaz a jeho role v českém civilním procesu, Právní 

rozhledy, 2006, č. 22, s. 807. 
100 Simon, P. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád I, II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 3214. 
101Hein, J., Kropholler J.: Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar zu EuGVO, Lugano-

Übereinkommen 2007, EuVTVO, EuMVVO und EuGFVO. 9. völlig neubearb. und erw. Auflage, 

Frankfurt am Main: Verl. recht und Wirtschaft, 2011, s. 1013.  
102 Simon, P. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád I, II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 3216. 
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členského státu ale můţe výkon EPR na návrh ţalovaného zamítnout, pokud je takový 

rozkaz neslučitelný s dřívějším rozhodnutím nebo rozkazem vydaným dříve 

v kterémkoliv členském státě nebo ve třetí zemi, pokud se dřívější rozhodnutí nebo 

rozkaz týkaly téţe věci mezi stejnými stranami, pokud splňují podmínky nezbytné pro 

jejich uznání v členském státě výkonu a proti neslučitelnosti nemohla být při soudním 

řízení v členském státě původu vznesena námitka. Zásadně ovšem EPR nemůţe být 

přezkoumáván v členském státě výkonu z hlediska jeho obsahové stránky.
103

 Dále soud 

v členském státě výkonu návrh na výkon EPR zamítne, jestliţe povinný jiţ vymáhanou 

pohledávku uhradil. 

Toto nové řízení je paralelní s rozkazním řízením podle národních právních řádů a je na 

rozhodnutí ţalobce, aby zvolil způsob vymáhání své pohledávky. Dle bodu 10 

preambule nařízení by toto nově zavedené řízení mělo slouţit věřitelům jako dodatečný 

a volitelný prostředek a nenahrazuje postupy vymáhání pohledávek podle vnitrostátního 

práva. 

6.5 Úprava v občanském soudním řádu 

Zavedení nového institutu v evropském procesním právu, evropského platebního 

rozkazu, bylo do českého práva promítnuto novelou občanského soudního řádu, 

zákonem č. 7/2009 Sb., ustanovením § 174b. Samo nařízení některé otázky výslovně 

ponechává národním úpravám, kdyţ stanoví, ţe všechny otázky v nařízení neupravené 

se řídí národním právem.
104

 Jelikoţ ustanovení nařízení obsahuje výslovný odkaz na 

národní právo, bylo nutno chybějící úpravu v OSŘ doplnit, coţ se vztahuje zejména na 

způsob doručování EPR.
105

 Toto nové ustanovení v souladu s poţadavky nařízení 

upravuje: 1) stanovení povinnosti doručení EPR do vlastních rukou bez moţnosti 

náhradního doručení, 2) stanovení příslušnosti soudu, který EPR vydává, také k řízení o 

návrhu na jeho přezkum a 3) určení povinnosti soudu doručit usnesení o vyhovění 

návrhu na přezkum EPR účastníkům evropského rozkazního řízení.
106

  

                                                
103 Čl. 22 Nařízení o EPR. 
104 Čl. 26 Nařízení o EPR. 
105 Simon, P. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád I, II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 1169. 
106 Smolík, P.: Řízení o vydání evropského platebního rozkazu, Právní fórum, 2009, č. 12, str. 518. 
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7 Evropské řízení o drobných nárocích 

7.1 Přijetí a předmět nařízení 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské 

řízení o drobných nárocích (dále jen nařízení o DN, v této kapitole jen nařízení), bylo 

přijato dne 11. července 2007 a nabylo účinnosti od 1. ledna 2009 (čl. 29). Hlavním 

cílem jeho zavedení je co nejvíce řízení o drobných nárocích s přeshraničním prvkem 

zjednodušit, urychlit a také sníţit náklady na vymáhání drobných pohledávek. Toto tzv. 

evropské bagatelní řízení je fakultativní, věřitel si můţe vybrat mezi postupem podle 

národního práva, podle nařízení Brusel I, podle nařízení o evropském exekučním titulu 

nebo o evropském platebním rozkazu, podle toho jaké řízení bude povaţovat pro sebe 

za nejvýhodnější.
107

 

V rámci příprav k přijetí tohoto nařízení mělo značný význam zasedání Evropské rady 

v Tampere v říjnu 1999, kdy Evropská rada vyzvala Radu a Komisi k vytvoření 

společných procesních pravidel pro zjednodušení a urychlení řešení přeshraničních 

soudních sporů ve věcech drobných spotřebitelských a obchodních nároků a ke zrušení 

přechodných opatření, která jsou doposud vyţadována k uznávání a vykonávání 

rozhodnutí nebo rozsudků v doţádaném státě v případě všech nároků vyplývajících 

z drobných pohledávek. Následně přijala Rada společný program Komise a Rady o 

opatřeních k provádění zásady vzájemného uznávání rozhodnutí v občanských a 

obchodních věcech.
108

 Dle programu bude cílem zjednodušit a urychlit přeshraniční 

spory ohledně drobných nároků a dále tento záměr převzal Haagský program Evropské 

rady z listopadu 2004.
109

 Dalším velmi významným dokumentem pro přijetí tohoto 

nařízení byla Zelená kniha o řízení o evropském platebním rozkazu a o opatřeních 

vedoucích ke zjednodušení a urychlení sporů o drobných pohledávkách, kde bylo toto 

nové řízení charakterizováno.
110

  

Evropské řízení o drobných nárocích by mělo také významně sníţit náklady při 

přeshraničním vymáhání nároků a usnadnit uznání a výkon rozhodnutí vydaného 

                                                
107 Rauscher, T.: Internationales Privatrecht. Mit internationalem und europäischem Verfahrensrecht. 3. 

neu bearbeitete Auflage, Heidelberg: C. F. Müller, 2009, s. 503. 
108 Úřední věstník Evropské unie C 12, ze dne 15. 1. 2001, s. 1. 
109 Úřední věstník Evropské unie C 53, ze dne 3. 3. 2005, s. 1. 
110 KOM (2002) 746. 
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v tomto řízení.
111

 S cílem urychlit vymáhání drobných nároků by vydané rozhodnutí 

mělo být vykonatelné bez ohledu na případné podání opravných prostředků a 

rozhodnutí vydané v jednom členském státě by mělo být uznáno a vykonáno v ostatních 

členských státech bez prohlášení vykonatelnosti a také bez moţnosti napadnout jeho 

uznání. 

Prostředkem nařízení pro zjednodušení a urychlení řízení ve věcech drobných nároků je 

zavedení formulářové formy řízení – státy mají účastníkům poskytnout technické 

informace pro vyplňování formulářů, stanoví soudům přesný postup řízení a lhůty pro 

provedení úkonů, účastník nemusí být zastoupen advokátem a je preferována písemná 

forma řízení a zejména zrušení poţadavku na prohlášení vykonatelnosti.
112

 V otázkách 

nařízením výslovně neupravených se řízení řídí právem vnitrostátním. 

7.2 Působnost nařízení 

Ustanovení čl. 2 nařízení stanoví věcnou působnost ve věcech občanských a obchodních 

v přeshraničních sporech bez ohledu na povahu soudu, pokud celková hodnota 

peněţitých a nepeněţitých pohledávek bez příslušenství nepřesáhne 2 000 eur. Nařízení 

tímto jasně určuje, jaký nárok můţe být v tomto řízení vymáhán jako tzv. drobný a také 

ţe pro hodnotu nároku je rozhodující pouze základ, nikoliv úroky a další náklady a 

výlohy. V tomto článku nařízení taktéţ vyjmenovává negativním výčtem věci pod 

nařízení nespadající, jedná se o věci daňové, celní a správní, a odpovědnost státu za 

jednání a opomenutí při výkonu státní moci. Z působnosti nařízení jsou dále vyňaty věcí 

týkající se osobního stavu nebo způsobilosti fyzických osob k právům a právním 

úkonům; majetkových práv vyplývajících z manţelství, vyţivovací povinnosti, závětí a 

dědictví; úpadků a vyrovnání a podobných řízení; sociálního zabezpečení; rozhodčího 

řízení; dále jsou vyloučeny věci vyplývající ze vztahů pracovního práva a nájmů 

nemovitostí, porušení práv na ochranu soukromí a osobnostních práv. Pokud se jedná o 

působnost prostorovou, tradičně nařízení není účinné pro Dánsko. A samozřejmě je 

současně podstatné, aby se jednalo o případ přeshraniční, kdy alespoň jedna ze stran má 

                                                
111 Bod 8 Preambule Nařízení o DN. 
112 Simon, P. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád, I, II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 3229. 
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bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiném členském státě, neţ je členský stát soudu, 

u kterého byla podána ţaloba.
113

 

7.3 Evropské řízení o drobných nárocích 

Pro zjednodušení komunikace mezi stranami a soudem je toto řízení upraveno jako 

formulářové a ţalobce ho zahájí podáním příslušného formuláře k soudu (čl. 4). 

V případě chyb soud umoţní ţalobci formulář opravit nebo doplnit, pokud není nárok 

zjevně neopodstatněný nebo ţaloba nepřípustná. Pojmy zjevná neopodstatněnost u 

nároku a nepřípustnost u ţaloby by měly být posuzovány v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy.
114

 Pokud ve stanovené lhůtě ţalobce formulář nedoplní nebo 

neopraví, soud návrh odmítne. Nařízení výslovně řízení stanoví jako písemné, ale je zde 

i moţnost konání ústního jednání za předpokladu, ţe věc není moţné bez ústního 

jednání rozhodnout, nebo o jeho konání výslovně poţádá účastník. Případné 

neprojednání věci ústně ale nesmí být k tíţi účastníka a soud musí vţdy respektovat 

účastníkovo právo na spravedlivý proces.
115

 Na řádně vyplněný ţalobní formulář 

následně soud odpoví vyplněním příslušného odpovědního formuláře, který spolu 

s kopií ţalobního formuláře a podpůrných dokladů zašle ţalovanému, který má 30 dnů 

na odpověď.
116

 Pokud soud nebude provádět dokazování, ve věci nenařídí ústní jednání 

nebo nebude poţadovat doplňující informace, vydá rozhodnutí, které doručí stranám. 

Doplňující informace si soud vyţádá za situace, kdy na základě poskytnutých 

skutkových tvrzení a předloţených důkazů není moţno rozhodnout. Jelikoţ nařízení 

nepředpokládá více moţností pro výzvu na doplnění informací a důkazů, výzva musí 

být soudem důkladně připravena, aby došlo k objasnění všech skutečností nezbytných 

pro rozhodnutí.
117

 

Pokud jsou pro to splněny podmínky v nařízení stanovené, ţalovaný má právo poţádat 

o přezkum rozhodnutí u příslušného soudu členského státu, kde bylo rozhodnutí 

vydáno. Přezkum je moţno ţádat při porušení pravidel o doručování, zejména pokud 

doručení nebylo uskutečněno dostatečně včas, aby mohl ţalovaný připravit svou 

                                                
113 Čl. 3 Nařízení o DN. 
114 Bod 13 Preambule Nařízení o DN. 
115 Simon, P. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád, I, II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 3247. 
116 Čl. 5 Nařízení o DN. 
117 Simon, P. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád, I, II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 3250. 
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obhajobu nebo ţalovaný nárok nemohl popřít z důvodu vyšší moci nebo mimořádných 

okolností, které nezavinil. Pokud soud povaţuje ţádaný přezkum za oprávněný, je 

takové rozhodnutí od počátku neplatné.
118

 Dále podle čl. 17 můţe ţalovaný proti 

rozhodnutí podat opravný prostředek v souladu s národním právním řádem. Pokud bylo 

ve věci rozhodnuto o opravném prostředku podle čl. 17 a ţalovaný měl moţnost v tomto 

řízení namítat i důvody pro přezkum, které jsou uvedeny v čl. 18, nemůţe jiţ ţalovaný 

ţádat o přezkum, jelikoţ by nebyla splněna podmínka, ţe jednal neprodleně.
119

 

7.4 Uznání a výkon rozhodnutí v jiném členském státě 

Rozhodnutí vydané v evropském řízení o drobných nárocích je vykonatelné bez ohledu 

na případné opravné prostředky, tedy bez ohledu na právní moc a není vyţadováno 

sloţení jistoty. Rozhodnutí vydané v tomto řízení bude v jiném členském státě uznáno a 

vykonáno automaticky bez dalšího řízení o prohlášení vykonatelnosti a také moţnosti 

napadnout jeho uznání, pokud došlo ve státě původu k jeho potvrzení na stanoveném 

formuláři, který je uveden v příloze nařízení (čl. 20). Na ţádost některé ze stran 

vyhotoví soud osvědčení o vydaném rozhodnutí. Samotné vykonávací řízení se jiţ bude 

řídit právním řádem členského státu, kde má výkon proběhnout a rozhodnutí bude 

vykonáno za stejných podmínek jako rozhodnutí vydaná v tomto státě. Strana usilující o 

výkon rozhodnutí předloţí kopii splňující podmínky pro ověření pravosti a kopii 

osvědčení. 

Proti výkonu rozhodnutí se povinný můţe bránit návrhem na zamítnutí výkonu podle čl. 

22 nařízení, pokud je rozhodnutí vydané v evropském řízení o drobných nárocích 

neslučitelné s dřívějším rozhodnutím vydaným v kterémkoli členském státě nebo ve 

třetí zemi, pokud se obě rozhodnutí týkají téţe věci mezi týmiţ stranami, rozhodnutí 

splňuje podmínky pro uznání v členském státě výkonu a v evropském řízení nebyla a 

nemohla být proti neslučitelnosti vznesena námitka. Jedná se o zvláštní úpravu sui 

generis, podle které se bude postupovat bez ohledu na ustanovení o zamítnutí výkonu 

                                                
118 Čl. 18 nařízení o DN. 
119 Simon, P. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád, I, II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 3261. 
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rozhodnutí dle vnitrostátní úpravy.
120

 V určitých případech můţe také dojít k omezení 

vykonávacího řízení na ochranná opatření nebo k podmínění výkonu sloţením jistoty.
121

 

8 Uznání a výkon rozhodnutí podle ZMPS 

Právní úpravu uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v českém právu obsahuje 

zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním (dále jen ZMPS) 

v oddíle třetím v druhé části, v § 63 aţ 68. Podle těchto ustanovení se však bude 

v souladu s § 2 tohoto zákona postupovat pouze za předpokladu, ţe něco jiného 

nestanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Je třeba nesměšovat 

úpravu uvedenou v § 63 aţ 68 ZMPS a zvláštní ustanovení v § 68a aţ 68c, která jsou 

promítnutím evropského práva a také slouţí k provedení mnohostranných a 

dvoustranných mezinárodních smluv.
122

 

8.1  Věcná působnost a pojem cizí rozhodnutí 

Aby se mohlo jednat o rozhodnutí spadající pod aplikaci výše uvedených ustanovení, 

musí se jednat o rozhodnutí vydané příslušným orgánem cizího státu, jehoţ obsahem 

jsou otázky upravené v § 1 ZMPS, tedy věci občanskoprávní, pracovní, rodinné a jiné 

obdobné vztahy, rozhodnutí týkající se jiného věcného obsahu jsou tak z moţnosti být 

podle tohoto zákona uznána a vykonána vyloučena. Jinými obdobnými vztahy se zde 

rozumí věci obchodní, dále vztahy vyplývající z duševního a jiného průmyslového 

vlastnictví, jde-li o nároky soukromoprávní.
123

 Pro dané rozhodnutí není rozhodující 

jeho druh, forma či označení, která mohou být podle odlišností jednotlivých právních 

řádů různorodá. Exekučním titulem ve smyslu § 63 ZMPS můţe být jak rozhodnutí 

cizího justičního orgánu, tak i cizí soudní smír, pokud je vykonatelný podle procesního 

práva státu vydání, a notářská listina vystavení cizím notářem. 

8.2 Uznání cizích rozhodnutí  

Dle § 63 zákona jsou v ČR cizí soudní rozhodnutí účinná, pouze pokud nabyla dle 

potvrzení příslušného cizího orgánu právní moci a byla uznána českými orgány. Po 

                                                
120 Simon, P. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád, I, II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 3266. 
121 Čl. 23 Nařízení o DN. 
122 Vaške, V.: Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 

417. 
123 Tamtéţ, s. 419. 
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uznání bude mít takové rozhodnutí na území ČR právní účinky, jaké by mělo 

rozhodnutí tuzemské vydané v téţe věci a zakládá překáţku res iudicate. Cizímu 

rozhodnutí ale nelze přiznat účinky, které vnitrostátní právo nezná, i kdyţ by rozhodnutí 

takové účinky mělo ve státě svého původu. Zákon rozlišuje pro cizí rozhodnutí dvě 

formy uznání, podle toho zda se jedná o rozhodnutí ve věcech majetkových nebo o 

rozhodnutí jiná (mající nemajetkový charakter, zejména rozhodnutí statusová). Pro 

určitá rozhodnutí je vedeno na návrh účastníka původního řízení nebo osoby, která má 

na věci právní zájem, specifické uznávací řízení před Nejvyšším soudem České 

republiky, jedná se o rozhodnutí ve věcech manţelských, ve věcech určení a popření 

otcovství, pokud je alespoň jeden z účastníků řízení občanem České republiky. 

Navrhovatelem zde můţe být i Nejvyšší státní zástupce, pokud je dán veřejný zájem. 

Zde zákonodárce zdůraznil význam tzv. statusových rozhodnutí. Podle § 67 odst. 3 

ZMPS lze cizí rozhodnutí ve věcech manţelských a ve věcech určení nebo popření 

otcovství uznat jen tehdy, pokud byl cizím soudem skutkový stav zjištěn způsobem, 

který neodporuje právnímu řádu České republiky. U ostatních cizích rozhodnutí, zejm. 

ve věcech majetkových, zvláštní řízení o uznání neprobíhá, uznání takového rozhodnutí 

se nevyslovuje zvláštním výrokem a je neformální. Takové rozhodnutí je automaticky 

uznáno tím způsobem, ţe k němu český orgán přihlédne, nařizuje-li jeho výkon, jakoby 

se jednalo o tuzemské rozhodnutí. Uznání rozhodnutí bude proto uvedenou pouze 

v odůvodnění rozhodnutí, nikoliv v jeho výroku. Ovšem pokud jde o zvláštní uznávací 

řízení před Nejvyšším soudem, bude uznání či jeho odepření vysloveno v závazném 

výroku rozsudku.
124

 

8.3 Výkon cizích rozhodnutí 

Po uznání rozhodnutí přistupuje další fáze postupu, a tou je výkon rozhodnutí. Výkon 

rozhodnutí bude nastávat pouze v těch případech, kdy povinný dobrovolně nesplní 

povinnosti mu vykonatelným rozhodnutím uloţené. Výkon rozhodnutí v praxi přichází 

v úvahu pouze u rozhodnutí vykonatelných, nikoliv například u rozhodnutí o osobním 

stavu, zde je moţné pouze uznání takového rozhodnutí, u rozhodnutí ve věcech 

majetkových je moţné je vykonat pokud nařizují peněţité nebo věcné plnění a podle § 

                                                
124

 Vaške, V.: Uznání a výkon cizích rozhodnutí ve věcech soukromoprávních podle českého a 

německého práva, Právník, 2000, č. 4, s. 384. 
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66 ZMPS můţe být takové rozhodnutí vykonáno, byl-li výkon nařízen tuzemským 

soudem. Dále § 66 ZMPS výslovně poţaduje, aby bylo nařízení výkonu rozhodnutí 

v majetkových věcech vţdy odůvodněno. Uznání rozhodnutí má pak charakter 

posouzení předběţné otázky ve vykonávacím řízení. Tento postup nuceného výkonu 

cizích rozhodnutí ovšem není zvláštním způsobem upraven v ZMPS, ale bude 

postupováno v souladu s úpravou v OSŘ, zásadně tedy podle tuzemských procesních 

předpisů. 

8.4 Nepřípustnost uznání a výkonu cizích rozhodnutí 

Zákon stanoví několik zvláštních případů, ve kterých ovšem cizí rozhodnutí nelze uznat. 

Taxativním výčtem tyto případy zákon uvádí v § 64, 67 odst. 3 a § 68, přičemţ uvedené 

vady je soud povinen zkoumat z úřední povinnosti, nikoli pouze na návrh strany, proti 

které rozhodnutí směřuje. Uznat cizí rozhodnutí není moţné, pokud je dána výlučná 

pravomoc českého soudu, nastala-li překáţka litispendence, bylo porušeno dluţníkovo 

právo na slyšení před soudem, rozhodnutí, které má být uznáno, je v rozporu s českým 

veřejným pořádkem nebo v daném případě chybí vzájemnost.  

Uznání a výkon cizího rozhodnutí není moţný, pokud je ve věci dána překáţka rei 

iudicate, tedy kdy ohledně daného právního vztahu jiţ existuje pravomocné rozhodnutí 

tuzemského orgánu nebo rozhodnutí cizí, které bylo v tuzemsku jiţ uznáno. Dalším 

odpíracím důvodem je porušení procesních práv dluţníka, kterému nebylo umoţněno 

účastnit se řízení, zejména mu nebyl řádně doručen návrh na zahájení řízení. K neuznání 

dochází také v případech, kdy stát, ve kterém bylo dané rozhodnutí vydáno, tuzemská 

rozhodnutí fakticky neuznává a nevykonává. Případnou existenci či neexistenci 

vzájemnosti ovšem tuzemský soud nemůţe zjišťovat, pokud bylo ministerstvem 

spravedlnosti vydáno prohlášení o vzájemnosti podle § 54 ZMPS.  

8.5 Řízení o exequatur 

Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním byl významně novelizován 

zákonem č. 361/2004 Sb., a to v souvislosti se vstupem ČR do EU, kdy tímto dnem 

vstoupilo nařízení Brusel I v účinnost pro ČR. Platná právní úprava před vstupem České 

republiky do Evropské unie upravovala postup, podle kterého rozhodnutí ve věcech 

majetkových nebyla uznávána v ţádném specifickém řízení, a k uznání docházelo tím, 

ţe k němu český soud v řízení o nařízení výkonu rozhodnutí přihlédl, jakoby se jednalo 
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o rozhodnutí českého soudu. Novelou však byl do zákona vloţen nový oddíl 4 „Zvláštní 

ustanovení o uznání a výkonu některých cizích rozhodnutí“ (§ 68a – 68c) a do právního 

řádu tak byl začleněn nový institut, tzv. exequatur, který znamená jisté zpřísnění 

dosavadní poměrně liberální úpravy uznávání rozhodnutí oproti jiným úpravám 

zahraničním. Ustanovení tohoto oddílu se pouţijí v řízeních o uznání a výkonu cizích 

rozhodnutí, jiných veřejných listin a soudních smírů, v nichţ se postupuje podle 

předpisu EU nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy. Na ţádost strany o uznání 

bude rozhodovat soud ve zvláštním řízení ve formě rozsudku i bez nařízení jednání. 

Došlo tak ke změně v dosavadním postupu soudů v případech uznání a prohlášení 

vykonatelnosti cizích soudních rozhodnutí, které bylo aţ na několik výjimek, pouze 

faktické, kdy soud k takovému rozhodnutí přihlédl.  

9 Uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech dědictví a závětí 

9.1 Příprava nařízení, důvody a cíle přijetí 

Jiţ i v oblasti dědictví a závětí se intenzivně pracuje na její unifikaci a Komisí byl 

připraven ke schválení návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, 

rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a úředních listin ve věcech dědictví a 

vytvoření evropského dědického osvědčení ze dne 14. října 2009
125

. Základem návrhu 

se stala tzv. Zelená kniha Dědictví a závěti ze dne 1. března 2005
126

, která navázala na 

Haagský program z roku 2004, který v podstatě obsahoval zadání pro Komisi, aby 

v oblasti dědictví příslušnou zelenou knihu vypracovala.
127

 Haagský program k posílení 

svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii zdůrazňuje nezbytnost přijetí nástroje 

v oblasti dědického práva zaměřeného zejména na otázky kolize právních předpisů, 

příslušnosti, vzájemného uznávání a výkonu rozhodnutí v této oblasti, evropského 

dědického osvědčení a mechanismu pro určení existence posledních vůlí a závětí 

občanů s pobytem na území EU. Důleţitým materiálem pro přípravu byla i Studie o 

                                                
125 KOM (2009) 154, dostupný z  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0154:FIN:CS:PDF. 
126 KOM (2005) 65, dostupný z http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2005/com2005_0065cs01.pdf. 
127 Svoboda, J., Leszay, L.: Návrh nařízení Rady (ES) o rozhodném právu, o pravomoci, uznávání a 

výkonu rozhodnutí ve věcech dědictví a závětí, Ad Notam, 2008, č. 2, s. 55. 
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dědictvích s mezinárodním prvkem v Evropské unii předloţená Komisi Německým 

notářským institutem. Pro oblast dědictví jiţ sice existuje vypracovaná Haagská úmluva 

ze dne 1. srpna 1989 o právu pouţitelném na dědictví, ale tato úmluva však nikdy 

nevstoupila v platnost, a Haagská úmluva ze dne 5. října 1961 o kolizních právních 

předpisech týkajících se formy závěti, která byla doposud ratifikována šestnácti státy. 

Tak jako v ostatních občanskoprávních a obchodních vztazích, i v dědických vztazích 

dochází k značnému nárůstu počtu dědictví s mezinárodním prvkem, coţ dědické řízení 

komplikuje a také zpomaluje, a proto pro oblast EU bylo nutno tuto problematiku začít 

legislativně řešit. Čím dál častěji dochází k situacím, kdy se alespoň část majetku 

náleţejícího do dědictví, nachází na území jiných států, neţ kde probíhá dědické řízení. 

Cílem a snahou nařízení je, aby se o majetku zůstavitele konalo pokud moţno jediné 

dědické řízení. Podle výše zmíněného Haagského programu mělo nařízení pro oblast 

dědictví s mezinárodním prvkem vstoupit v platnost do roku 2011. Jedním z důvodů 

potřeby přijetí nového nařízení je také skutečnost, ţe nařízení dříve přijatá s cílem 

usnadnit uznání a výkon rozhodnutí v občanskoprávních věcech vylučují otázky 

dědictví z oblasti své působnosti. 

Otázka dědictví s mezinárodním prvkem je doposud komplikována značnou 

různorodostí vnitrostátních předpisů jednotlivých členských států, coţ velmi ztěţuje 

situaci osobám z dědictví oprávněným, které uplatňují svá práva. Cílem nového návrhu 

nařízení je mimo jiné i umoţnit občanům EU uspořádat své dědictví a účinně zaručit 

práva dědiců. Nařízení by se také mělo vztahovat na celý majetek zahrnutý do dědictví, 

bez ohledu na jeho povahu či polohu, aby nedocházelo rozdrobeností dědictví ke 

komplikacím. Cílem nařízení je také usnadnit vzájemné uznávání rozhodnutí vydaných 

v oblasti dědictví v ostatních členských státech, nařízení by mělo v této oblasti vycházet 

z pravidel nařízení Brusel I se změnami vzhledem ke specifičnosti dědických nároků. 

9.2 Působnost nařízení a příslušnost 

Podle bodu 8 Preambule nařízení by do oblasti působnosti měly patřit všechny otázky 

v občanských věcech týkajících se dědictví, tedy všechny formy převodu majetku 

z důvodu úmrtí, jak dědění ze zákona, tak ze závěti. Dle výkladu k jednotlivým článkům 

„dědictví“ zahrnuje všechny jeho aspekty, zejména jeho přechod, správu a vypořádání. 

Dále v samotném textu návrhu nařízení je působnost upravena v první kapitole tak, ţe 
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nařízení se pouţije na dědictví, nikoli na věci daňové, celní a správní. Obsáhlý taxativní 

výčet dalších otázek, které jsou z oblasti působnosti nařízení vyňaty zahrnuje odstavec 

třetí prvého článku, např. se jedná o rodinný stav fyzických osob, zmizení, nepřítomnost 

a předpokládané úmrtí fyzické osoby, otázky majetkových vztahů v manţelství, 

vyţivovací povinnosti a majetek jinak převedený neţ dědictví (např. dary). 

Obecně je k řízení ve věcech dědických dána pravomoc soudu státu, kde měl v době 

smrti zesnulý své obvyklé bydliště, pokud nařízení nestanoví jinak. V určitých 

případech nařízení umoţňuje postoupení případu soudu k tomu způsobilejšímu. Další 

důleţitou otázkou, kterou nařízení upravuje, je rozhodné právo, kterým je pro celé 

dědictví právo státu, kde měl zesnulý své obvyklé bydliště v době úmrtí, nestanoví-li 

nařízení jinak. Samozřejmě je umoţněna i volba práva, kdy si osoba můţe zvolit jako 

rozhodné právo pro celé dědictví právo státu, jehoţ je státním příslušníkem, coţ musí 

učinit výslovně v prohlášení, které má formu úkonu mortis causa.
128

 Nařízení 

nevylučuje, aby bylo rozhodným právem právo nečlenského státu, pokud se ovšem bude 

jednat o právní řád tímto nařízením určený. 

9.3 Uznávání a výkon rozhodnutí 

9.3.1 Uznání rozhodnutí 

Podle návrhu nařízení by rozhodnutí ve věcech dědictví s cizím prvkem vydaná 

pouţitím tohoto nařízení v jednom členském státě, měla být v ostatních členských 

státech uznána automaticky, bez nutnosti vést zvláštní řízení. Stane-li se sporným zda 

má být takové rozhodnutí uznáno, mohou obě strany uplatňující uznání jako hlavní věc 

sporu navrhnout, aby bylo dané rozhodnutí uznáno, v souladu s čl. 30 nařízení. V tomto 

řízení zásadně není moţné rozhodnutí přezkoumávat ve věci samé. 

9.3.2 Důvody pro neuznání 

Nařízení stanoví ve svém čl. 30 výjimky z tohoto výše uvedeného reţimu 

automatického uznávání, kdyţ taxativně vypočítává případy, ve kterých nemůţe být 

rozhodnutí uznáno. Vydané rozhodnutí se neuzná, je-li takové uznání zjevně v rozporu 

s veřejným pořádkem členského státu, ve kterém je o uznání ţádáno, ale tato výhrada 

veřejného pořádku nemůţe být pouţita na pravidla příslušnosti. Dále je uznání 

                                                
128 Čl. 16 a 17 Nařízení. 
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vyloučeno, pokud bylo rozhodnutí vydáno v nepřítomnosti ţalovaného a nebyl mu 

doručen návrh na zahájení řízení nebo jiná obdobná písemnost tak, aby se mohl na 

jednání řádně připravit, ledaţe ţalovaný nevyuţil proti rozhodnutí opravný prostředek, i 

kdyţ k tomu měl moţnost. Taktéţ je uznání vyloučeno, pokud je rozhodnutí 

neslučitelné s rozhodnutím vydaným v téţe věci mezi stejnými stranami v členském 

státě, kde má být dané rozhodnutí uznáno. Ohledně ustanovení o vykonatelnosti 

rozhodnutí nařízení odkazuje na úpravu podle nařízení Brusel I. 

9.4 Evropské dědické osvědčení 

Evropské dědické osvědčení je nový specifický institut zaváděný tímto nařízením, který 

je důkazem způsobilosti dědice, závětního dědice a pravomocí vykonavatelů závěti 

nebo třetích správců, který vydává k tomu příslušný orgán, podle práva rozhodného pro 

dědictví, jehoţ pouţití však není povinné. Toto osvědčení se vydává osobám, které mají 

povinnost dokázat svou způsobilost dědice, závětního dědice a pravomoci vykonavatelů 

závěti na ţádost, pro kterou je třeba pouţít vzorový formulář. Vydané evropské dědické 

osvědčení je pak automaticky uznáváno ve všech členských státech a jeho obsah je 

povaţován za pravdivý po dobu jeho platnosti. 
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10 Závěr 

V rámci civilního procesního práva v EU je problematika uznání a výkonu soudních 

rozhodnutí kapitolou velmi významnou a v této oblasti došlo za posledních několik let 

ke stěţejním změnám, které naplňují dosaţení cíle volného pohybu soudních 

rozhodnutí. V uplynulých deseti letech došlo k přijetí několika přelomových nařízení, 

která znamenají liberalizaci v uznávání a výkonu cizích rozhodnutí a pro občany EU 

přináší posílení jejich právní jistoty. V postupu při přijímání těchto nových právních 

nástrojů hraje hlavní roli snaha o zajištění shodného a transparentního zacházení 

s uznatelnými tituly ve všech členských státech. Přijetí těchto nových právních 

instrumentů má pro právní praxi stěţejní význam tím, ţe odbourává překáţky uznání 

cizích rozhodnutí v členských státech, které vyplývají z jednotlivých národních úprav. 

V minulosti, kdy jednotná právní úprava zůstávala v pozadí legislativních zájmů 

evropských orgánů, státy velmi často odmítaly uznat cizí rozhodnutí jako součást státní 

suverenity. Pro oprávněné to přinášelo značné komplikace při snaze účinně vymoci své 

nároky a tento stav byl jiţ neudrţitelným. 

Prvním převratným nástrojem v dané oblasti se stala Bruselská úmluva o soudní 

příslušnosti a uznání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, 

později nahrazená nařízením Rady (ES) č. 44/2001, o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I). Toto nařízení se 

stalo výchozím článkem pro postupné přijímání dalších nástrojů zajišťujících 

zjednodušení postupu při uznávání a výkonu rozhodnutí, ovšem za zachování 

minimálních standardů práva na spravedlivý proces. Dále následovalo nařízení Rady 

(ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech 

manţelských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 

1347/2000 (Brusel IIa), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, 

kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky, 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 a poslední přijaté nařízení Rady (ES) č. 4/2009, 

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

věcech vyţivovacích povinností. 



71 

 

V současné době se ve fázi projednávání nachází návrh nařízení Evropského parlamentu 

a Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a úředních listin 

ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení, které bude znamenat 

další významný posun ve volném pohybu soudních rozhodnutí v členských státech. 

Bude tak upravena další oblast civilního práva v EU, kde dochází k značnému nárůstu 

sporů s přeshraničním prvkem. 

Nařízení Brusel I a Brusel IIa jsou postavena na principu uznání a výkonu cizích 

rozhodnutí při nutnosti vést tzv. exequaturní řízení a za moţnosti odepřít jejich uznání 

při naplnění tzv. odpíracích důvodů, které jsou taxativně vypočteny. Vedle tohoto 

původního a tradičního systému uznávání se postupně začal rozvíjet nový systém přímé 

vykonatelnosti pro určité tituly, kdy pro tato rozhodnutí odpadá prohlášení 

vykonatelnosti a zkoumání odpíracích důvodů. Do tohoto druhého systému řadíme 

úpravu podle nařízení o EET, nařízení o EPR a nařízení o DN. U těchto titulů má 

zásadní význam jiţ samotný průběh řízení, ve kterém je toto rozhodnutí vydáno, jelikoţ 

pouze dodrţení stanovených minimálních standardů při vedení těchto řízení zakládá pro 

tyto tituly jejich následnou přímou vykonatelnost.Oproti prvotní úpravě v Bruselské 

úmluvě, později převzaté do nařízení, tak dochází pro vyjmenované tituly a druhy řízení 

ještě k dalšímu usnadnění vymáhání přiznaných práv v členských státech tím, ţe 

nařízení upravuje jiţ samotné nalézací řízení, čímţ jsou odstraněny jinak se vyskytující 

odlišnosti ve vnitrostátních úpravách. Stanovením minimálních standardů pro průběh 

řízení a také zejména pravidel pro doručování příslušných písemností jsou pro příslušné 

orgány členských států jasně stanoveny normy, které musí být dodrţeny a odpadá tak 

potřeba upravovat tzv. odpírací důvody, které by vedly k moţnosti rozhodnutí neuznat.  

Nárůst počtu právních nástrojů upravujících zpracovávané téma lze povaţovat za velmi 

dynamický, zcela odpovídající vytčeným cílům v Programu Evropské komise a Rady 

k prosazení zásady vzájemného uznávání soudních rozhodnutí v civilních a obchodních 

věcech a Haagskému programu o posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské 

unii. Vrcholné orgány konstantně pracují na postupné tvorbě uceleného systému 

nařízení, která svou úpravou postihují různé druhy řízení (evropské rozkazní řízení, 

evropské bagatelní řízení) a systematicky regulují vymezením věcné působnosti 

jednotlivých nařízení zásadní oblasti soukromého práva. Jak jiţ bylo řečeno, pilotním 
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nástrojem se stalo nařízení Brusel I a další legislativní práce spočívají v následném 

přijímaní nařízení, upravujících oblasti z jeho působnosti buď vyloučené, nebo se jedná 

o nařízení, která sice věcný rozsah nařízení Brusel I téměř kopírují, avšak přinášejí 

novou specifickou úpravu, která uznání v určitých specifických případech ještě 

zjednodušuje. 

Před vstupem do Evropské unie byla Česká republika v oblasti uznávání a výkonu 

cizích rozhodnutí v soukromoprávních věcech vázána několika mnohostrannými 

úmluvami s poměrně úzce vymezenou věcnou působností a dále dvoustrannými 

smlouvami uzavřenými s jednotlivými státy. Uznání cizích soudních rozhodnutí tak 

probíhalo v reţimu ZMPS. Po vstupu do EU tak došlo pro českou právní praxi 

k převratným změnám, které je třeba reflektovat a přijmout. Počet jednotlivých právních 

nástrojů upravujících sféru uznání a výkonu cizozemských rozhodnutí stále narůstá a 

tím se pro advokáty a soudce rozrůstá materie předpisů, kterou je třeba aplikovat a počet 

sporů s cizím prvkem, kdy bude v České republice probíhat exekuce podle 

cizozemského rozhodnutí, jistě poroste. Naopak příslušná ustanovení § 63 aţ 68 ZMPS 

se v současnosti aplikují jiţ pouze na rozsudky z nečlenských států. 

Oblastí, která prozatím ještě není upravena právem Evropské unie je uznání a výkon 

cizích rozhodčích nálezů. Z věcné působnosti výše posuzovaných nařízení je tato otázka 

výslovně vyloučena a proto je moţno v EU cizí rozhodčí nález uznat i vykonat jen na 

základě mezinárodních smluv, z nichţ nejvýznamnější je Úmluva o uznání a výkonu 

cizích rozhodčích nálezů ze dne 10. června 1958, uzavřená v New Yorku. Ač jsou 

členské státy EU smluvními stranami této úmluvy a dochází k vzájemnému uznávání 

rozhodčích nálezů, mohla by se příprava nařízení o uznávání a výkonu cizích 

rozhodčích nálezů stát dalším legislativním cílem evropských orgánu a doplnit tak 

stávající úpravu uznávání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v Evropské unii.  
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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem „Uznání a výkon cizích rozhodnutí 

v Evropské unii“ (Mezinárodní civilní procesní právo v Evropské unii – vybrané 

otázky). Záměrem práce je poskytnout systematický přehled právních nástrojů, v jejichţ 

reţimu můţe uznání a výkon cizího rozhodnutí v praxi probíhat. 

Práce je řazena do osmi kapitol, kterým předchází úvod a následuje závěr. V úvodu 

práce je nastíněna hlavní snaha o přehlednou analýzu jednotlivých nařízení, která tuto 

problematiku regulují a dále jsou vysvětleny základní pojmy důleţité pro 

zpracovávanou problematiku. Následující kapitoly se jiţ zabývají příslušnými 

nařízeními a mají logicky jednotnou strukturu. V úvodu kaţdé kapitoly je nastíněna 

základní charakteristika daného nařízení, jeho přijetí a základní cíle. Následuje 

vymezení věcné působnosti nařízení a poté jiţ samotná úprava uznání a výkonu cizího 

rozhodnutí, následně je kapitola zakončena přehledem vztahu daného nařízení 

k ostatním právním nástrojům. 

Náplní druhé kapitoly je uznání a výkon cizích rozhodnutí podle nařízení Brusel I 

(Nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech), které je v této oblasti prvním právním 

nástrojem a pro následně přijímaná nařízení určitým vzorem. Třetí kapitola zpracovává 

postup uznání a výkonu cizího rozhodnutí podle nařízení Brusel IIa (Nařízení Rady 

(ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech 

manţelských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 

1347/2000). Charakteristickým rysem uznání a výkonu podle těchto nařízení je 

poţadavek prohlášení vykonatelnosti daných rozhodnutí. Následující čtvrtá kapitola se 

věnuje nejnověji přijatému nařízení Rady (ES) č. 4/2009, o příslušnosti, rozhodném 

právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyţivovacích povinností. 

Kapitola pátá se zabývá evropským exekučním titulem pro nesporné nároky (Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční 

titul pro nesporné nároky). Kapitoly šest a sedm analyzují dva nové druhy řízení 

(evropské rozkazní řízení a evropské bagatelní řízení), kdy u vydaných titulů hovoříme 

jako o přímo vykonatelných (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu a Nařízení 
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Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o 

drobných nárocích). V kapitole osm je stručně popsán postup uznání a výkonu cizích 

rozhodnutí podle tuzemské právní úpravy a závěrečná devátá kapitola se zabývá 

nejnovější právní úpravou uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech dědictví, ale dané 

nařízení je stále ještě ve fázi projednávání (návrh Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a úředních listin 

ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení). 
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Abstract  

This thesis deals with the topic „ Recognition and enforcement of foreign judgements in 

the European Union (International civil procedure law in the European Union – selected 

issues). Aim of my thesis is to provide systematic overview of legal rules directly 

applicable on recognition and enforcement of foreign judgements. 

The text is divided into eight main chapters, introduction and conclusion. The 

introduction of the thesis describes purpose of the text that is to compare particular 

regulations governing these questions and also defines basic terminology important for 

this topic. Following chapters focus on relevant regulations and have uniform structure. 

Opening of each chapter explains elementary characteristics of applicable regulation, 

reception of this regulation and its main goal. Next subchapters contain demarcation of 

the material competence of regulation, after that follows procedure of recognition and 

enforcement of foreign judgements. The chapter ends with relations to other 

instruments.  

Chapter Two concentrates on the recognition and enforcement of foreign judgements 

pursuant to Brussels I Regulation (Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction 

and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters) 

which is the first legal instrument in this area and some kind of model for other 

instruments. Third chapter analyses the recognition and enforcement of foreign 

judgements under Brussels IIa Regulation (Council Regulation (EC) No 2201/2003 

concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in 

matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation 

(EC) No 1347/2000). Distinguishing for the recognition and enforcement under these 

two regulations is a necessity to issue a declaration of enforceability. Chapter Four 

contains latest passed Council Regulation (EC) No 4/2009 on jurisdiction, applicable 

law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to 

maintenance obligations. 

Following Chapter Five concerns with the European Enforcement Order for uncontested 

claims (Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council 

creating a European Enforcement Order for uncontested claims). Chapters Six and 

Seven describe two new types of proceeding (European Payments Procedure and 
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European Small Claims Procedure). Titles issued in these proceedings are enforceable 

without issuing a declaration of enforceability (Regulation (EC) No 1896/2006 of the 

European Parliament and of the Council creating a European order for payment 

procedure and Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the 

Council establishing a European Small Claims Procedure). Chapter Eight briefly 

explains process of the recognition and enforcement of foreign judgements pursuant to 

national laws. The last Chapter Nine attempts to summarize the recognition and 

enforcement of foreign judgements in matters of succession under prepared proposal of 

new regulation (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 

Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and 

authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate 

of Succession). 
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