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ÚVOD 

Téma mé diplomové práce, jež nese název „Druhy civilního procesu“ jsem si 

vybrala nejen z důvodu, že je mi blízké, neboť jsem v úseku civilního soudnictví 

absolvovala stáž na obvodním soudu pro Prahu 4 a do budoucna uvažuji i o profesním 

působení v oblasti soudnictví, ale rovněž proto, že je toto téma v současné době 

poměrně aktuální. 

Do právě probíhající rekodifikace soukromého práva je pochopitelně zahrnuta 

také oblast civilního procesu. Je proto vhodné zabývat se základními teoretickými 

východisky civilního procesu, zejména tedy jeho členěním na jednotlivé druhy, neboť 

odlišnosti mezi nimi jsou elementárním podkladem pro současnou práci na již zmíněné 

rekodifikaci. 

Dané téma je však svým obsahem velmi rozsáhlé a v případě jeho detailního 

rozboru by došlo k překročení předepsaného rozsahu diplomové práce. Z tohoto důvodu 

se tedy zaměřím pouze na, z mého pohledu, nejdůležitější složky jednotlivých druhů 

civilního procesu. Zároveň se budu snažit poukázat na nejvýznamnější změny poslední 

doby v právní úpravě civilního procesu, ale rovněž na změny připravované, související 

zejména s přijetím nového občanského zákoníku.  

Tuto práci člením na šest částí. V první části vymezím pojem civilního procesu, 

nastíním jeho historický vývoj a také rozdělení do druhů, přičemž bude mým cílem 

zejména poukázat na jejich společné a odlišné znaky. Zbylých pět částí práce bude 

věnováno rozboru jednotlivých druhů civilního procesu, a to systematicky na počátku 

s vymezením řízení nalézacího a vykonávacího, jež spolu tvoří dva základní druhy, 

přičemž rovněž v kapitolách týkajících se řízení zajišťovacího, insolvenčního 

a rozhodčího se budu soustředit na zdůraznění jejich odlišností od zmíněných dvou 

základních druhů civilního procesu. 

V rámci nalézacího řízení se pokusím poukázat na nejvýznamnější rozdíly mezi 

řízením sporným a nesporným, přičemž se dále budu hlouběji zabývat pouze řízením 

sporným, jež je v soudní praxi nejfrekventovanější. U nesporného řízení nastíním směr 

jeho budoucí právní úpravy v samostatném zákoně. 
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V kapitole pojednávající o vykonávacím řízení se zaměřím na problematiku 

rozlišení soudního výkonu rozhodnutí a exekuce a zejména také na novou úpravu v této 

oblasti účinnou od 1.1.2013. 

Ve čtvrté kapitole rozeberu jednotlivé právní instituty tvořící řízení zajišťovací 

a rovněž poukážu na možnost jejich praktického využití. 

V kapitole týkající se insolvenčního řízení se zaměřím zejména na stanovení 

předpokladů, které je třeba splnit k tomu, aby se insolvenční řízení vůbec mohlo konat, 

a to zejména s poukázáním na odlišnosti od řízení vykonávacího. Dále rozeberu průběh 

insolvenčního řízení a budou popsány jednotlivé způsoby řešení úpadku. 

V šesté kapitole budu charakterizovat rozhodčí řízení se zaměřením zejména na 

jeho odlišnosti od nalézacího řízení sporného, a dále také na novou právní úpravu 

rozhodčího řízení, jež směřuje především k ochraně spotřebitele. Pozornost budu dále 

věnovat rozhodčí smlouvě a nastíním také, jaký je průběh rozhodčího řízení. V této části 

se rovněž zmíním o relativně nové právní úpravě mediace. 
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1. CIVILNÍ  PROCES 

Civilní proces, občanským soudním řádem nazývaný v § 1 jako občanské soudní 

řízení, je samostatným procesním odvětvím. Jde o určitý právem stanovený postup, 

jehož úlohou a cílem je ochrana subjektivních práv a zákonem chráněných zájmů. 

Civilní proces je taktéž jedním z druhů soudních řízení. Původně existovalo jednotné 

soudní řízení, které mělo za cíl vyřešit spor o právo. Teprve v průběhu historického 

vývoje můžeme pozorovat postupné vydělení soudnictví na trestní, správní, a později 

také ústavní.  

Civilní proces můžeme určitým způsobem chápat jako bezprostředně navazující na 

původní jednotný soudní proces, nicméně jej nelze charakterizovat tak, že představuje 

vlastně „zbytek“ tohoto původního procesu, neboť prodělal samostatný vývoj 

podmíněný tím, že se soustředil na procesní ochranu vztahů soukromoprávní povahy, 

jichž se ostatní druhy soudního řízení nedotýkají. Soukromoprávní vztahy jsou takové 

vztahy, pro které je typická rovnost jejich subjektů a v případě nutnosti procesního 

řešení právního konfliktu je nezbytná účast tzv. nezúčastněného třetího. Je však třeba 

poznamenat, že civilní proces se nesoustředí pouze na ochranu soukromoprávních 

vztahů, ale může poskytovat ochranu také jiným právním vztahům, pokud je toto 

vhodnější než jiná procesní řešení. Příkladem může být tzv. detenční řízení neboli řízení 

o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče 1. 

V průběhu vývoje dochází k rozšíření soudní ochrany i na jiné případy, než ve 

kterých jde o spor o právo, mezi něž patří typicky řízení nesporná. 

Civilní proces je souhrn právních norem upravujících postup soudu a ostatních 

procesních subjektů při řešení soukromoprávních a jiných právních vztahů
2. 

Mezi základní pojmové prvky civilního procesu řadíme procesní vztahy, procesní 

subjekty a procesní úkony. 

Procesní vztahy jsou takové vztahy, které jsou založeny procesem a od vztahů 

hmotněprávních se liší zejména tím, že jsou vynutitelné. Procesní vztahy je možné 

chápat jako určité „vyústění“ vztahů hmotného práva, které nastává v případě, když 

dojde ke konfliktu mezi jeho subjekty. Avšak je třeba zdůraznit, že se stále jedná 

                                                 
1 § 191a a násl. OSŘ 
2 Plecitý V.; Vrabec J.: Občanské právo procesní. CODEX Bohemia, 1998, s. 15 
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o samostatné právní vztahy, jejichž subjekty ani obsah nejsou totožné. V procesu je 

hmotněprávní vztah předmětem poznání. V občanském soudním řízení má význam 

především základní procesněprávní vztah, jenž vzniká ve sporném řízení – jako vztah 

trojstranný – mezi soudem, žalobcem a žalovaným a v nesporném řízení – jako vztah 

mnohostranný – mezi soudem, navrhovatelem a těmi, které zákon označuje za účastníky 

řízení, popř. těmi, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno3. Konkrétní 

procesní vztahy pak vznikající v průběhu procesu. Okamžikem vzniku obou těchto 

vztahů je zahájení procesu. 

Do procesních vztahů mohou vstupovat pouze procesní subjekty, tedy takové 

subjekty, které mohou svou činností ovlivnit průběh řízení. Těmi jsou především 

účastníci řízení a soud4. 

Procesní úkony jsou úkony, z nichž se skládá procesní činnost subjektů řízení5. 

Příkladem typického procesního úkonu soudu je rozhodnutí, u účastníků řízení jím je 

například žaloba nebo odvolání. 

Civilní proces jako postup procesních subjektů a procesní vztahy vznikající 

v důsledku jejich postupu upravují normy civilněprocesního práva, přičemž vzhledem 

ke kodifikaci práva civilního procesu je zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

kodexem upravujícím celé toto právní odvětví. 

V průběhu vývoje civilního procesu došlo k jeho celkovému oddělení od hmotného 

práva, je tedy samostatným právním odvětvím a nelze jej považovat za atribut 

hmotného práva, a to i přesto, že jednotlivé druhy procesu jsou úzce spojeny s odvětvím 

hmotného práva jim odpovídajícím. Na druhé straně je civilní proces na hmotném právu 

závislý, protože slouží k jeho ochraně. 

                                                 
3 Drápal, L., Bureš, J.: Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2009, s.493 
4 V literatuře jsou někdy za subjekty řízení považováni pouze účastníci řízení a soud, přičemž osoby na 
řízení zúčastněné (svědci, znalci atp.) se stávají subjekty řízení pouze, když se v řízení domáhají svého 
práva (srov. např. Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde 
Praha 2011, s. 87), naopak někteří autoři považuje osoby zúčastněné na řízení za subjekty pouze za 
určitých okolností (srov. např. Drápal, L.; Bureš, J.: Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2009, s. 95). 
5 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
35 
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1.1 VÝVOJ CIVILNÍHO PROCESU 

Vývoj civilního procesu můžeme rozdělit na několik stádií lišících se zejména 

v závislosti na konkrétních historických poměrech, přičemž v jednotlivých stádiích se 

jedná zvláště o rozdílný přístup k zásadám ovládajícím civilní proces. 

Počátky civilního procesu lze spatřovat zejména v římském právu, kde se po 

odštěpení trestního soudnictví původně jednotný soudní proces omezil již pouze na 

záležitosti civilního práva, čímž vznikl civilní proces. Oddělování probíhalo postupně 

od přijetí Zákona 12 desek, nejvýznamněji se přitom rozdíly prohlubovaly v období 

římské republiky. Již v tomto období existovaly některé zásady, které známe i v dnešní 

době (například vázanost soudu petitem, důkazní břemeno, materiální právní moc6). Je 

třeba ovšem zmínit, že klasický civilní proces se v tomto období dělil na dvě části – na 

řízení před státním úředníkem (magistrátem) a řízení před soudcem; toto jej proto činí 

značně odlišným a další vývoj jím nebyl téměř vůbec poznamenán. Avšak tím, jak se 

postupně rozvíjelo státní zřízení, docházelo k tomu, že účast laiků, tedy soudců, na 

řízení byla postupně vytlačována do pozadí. K úplnému zrušení dualismu řízení došlo 

v období principátu, když soukromí soudci byli plně nahrazeni úředníky státu. Celé 

řízení se již konalo před magistrátem a bylo přípustné odvolání se k císaři, přičemž byl 

kladen důraz na neformálnost řízení. Tím, že toto řízení, včetně jednotlivých procesních 

institutů, nalezlo své vyjádření v justiniánské kodifikaci, bylo následně uplatňováno i 

v Byzanci a stalo se tak základem pro další vývoj civilního procesu v západoevropských 

státech. 

Další etapu představuje období středověku, kdy byl vývoj civilního procesu 

ovlivněn zejména germánským, a později také slovanským právem. Základním 

pramenem práva byly právní obyčeje, proces byl neformální a taktéž nejdříve jednotný 

s pozdějším oddělením se trestního řízení. Určitou odlišnost v tomto období vykazuje 

tzv. italský proces, který začal uplatňovat striktnější a určitější procesní formy a stal se 

tak základem pro kanonický proces7. Vznik těchto nových procesních forem znamenal 

právní jistotu. I přes to, že procesní zásady ovládající tento proces (např. zásada 

neveřejnosti, zásada legální důkazní teorie) byly již moderní úpravou překonány, je 

                                                 
6 op. cit. sub. 5 výše,  s. 51 
7 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, 
s.51 
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třeba tuto fázi vývoje brát v úvahu, neboť byla nezbytným milníkem přechodu od 

neustáleného, zastaralého procesu k procesu modernímu.  

V českých zemích byl civilní proces ve svých počátcích ovlivněn zejména 

římským právem. Později, vydáním Obnoveného zřízení zemského roku 1627 byl 

zaveden písemný proces; dále také došlo k oddělení trestního řízení od civilního 

procesu z toho důvodu, že trestní řízení bylo ovládáno zásadou oficiality8. Významné 

změny nastaly za vlády Josefa II. vydáním soudního řádu (1781), který znamenal 

sjednocení civilního procesu v českých zemích. V důsledku toho, že tento předpis 

obsahoval na svou dobu mnoho moderních prvků – princip rovnosti stran, dispoziční 

a projednací zásadu, zásadu volného hodnocení důkazů – zůstal v platnosti po více než 

sto let, zatímco v jiných zemích docházelo v 19. století v této oblasti k zásadním 

úpravám. Nejvýznamnějším předpisem se v tomto směru stal francouzský Code de 

procédure civile (1806), jež také nejvíce ovlivňoval další evropský vývoj. Za další 

zásadní předpisy tohoto období považujeme německou (1877) a rakouskou (1895) 

kodifikaci, přičemž posledně zmíněnou kodifikaci je třeba vyzdvihnout, neboť se 

vztahovala i na české země. Tento předpis byl dokonce převzat v roce 1918 nově 

vzniklou Československou republikou a zůstal v platnosti až do roku 1951. Typické 

bylo prosazení neformálnosti procesu, a tím i zajištění větší volnosti pro soudce 

i účastníky; řízení vycházelo z principu rovnosti stran a bylo ovládáno zásadami 

ústnosti, veřejnosti, dispozitivnosti a zásadou volného hodnocení důkazů, na druhou 

stranu ale také principem legální důkazní teorie. 

Kontinuální vývoj civilního procesu byl přerušen v době totality (1948-1989), 

když předpisy přijaté v této době byly poznamenány úsilím státu v co nejvyšší míře 

zasahovat do soukromých sfér lidského života. Řízení bylo ovládáno zejména zásadou 

materiální pravdy, avšak přesto i nadále také zásadou ústnosti, veřejnosti a volného 

hodnocení důkazů. V tomto období byl také přijat občanský soudní řád, dodnes platný 

a účinný právní předpis. I přes četnost jeho novelizací se stále jedná o kodex svým 

pojetím a strukturou poplatný době vzniku v režimu totalitního státu, a proto se nová 

kodifikace jeví již od roku 1989 jako nezbytná. V současné době dochází k rekodifikaci 

soukromého práva a v souvislosti s již platným novým občanským zákoníkem je 

                                                 
8 Schelleová, I. a kol.: Civilní proces. EUROLEX BOHEMIA, a.s. 2006, s. 54 
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vypracována i poměrně rozsáhlá rekodifikace civilního procesu, o níž bude blíže 

pojednáno v kapitole 2. 

1.2 DRUHY CIVILNÍHO PROCESU 

Jednotlivými druhy civilního procesu se rozumí vnitřní členění navenek jednotného 

civilního procesu, jež je do určité míry výsledkem postupného vývoje. Základem 

procesu je nepochybně sporné řízení, tedy spor o právo, navazující na historicky 

jednotné soudní řízení, z něhož se civilní proces postupně vyvíjel. Esenciálně můžeme 

civilní proces rozdělit na řízení nalézací, jež zahrnuje řízení sporné a nesporné; a řízení 

vykonávací neboli exekuční. V zásadě lze říci, že tato dvě řízení jsou spolu v páru 

a tvoří dohromady jeden celek, avšak samozřejmě tomu tak vždy být nutně nemusí. 

Mezi další druhy civilního procesu řadíme zajišťovací řízení, insolvenční řízení 

a rozhodčí řízení.  

1.2.1 Řízení nalézací a řízení vykonávací 

Nalézací a vykonávací řízení představují dva základní druhy civilní procesu, což 

také vyplývá z dikce § 2 OSŘ: „V občanském soudním řízení soudy projednávají 

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

dobrovolně (…)“  

Občanské soudní řízení tedy, dle výše uvedeného ustanovení, zahrnuje řízení 

nalézací a řízení vykonávací. Co se týká ostatních druhů civilního procesu, je třeba je již 

v určitém smyslu považovat za odvozené od těchto dvou základních druhů, neboť každý 

z nich v sobě zahrnuje některé prvky shodné s řízením nalézacím nebo vykonávacím, 

jak bude zmíněno dále (srov. kapitola 1.2.2 – 1.2.4 a také v kapitolách, jež se věnují 

jednotlivým druhům civilního procesu). Je však třeba podotknout, že jak řízení nalézací, 

tak vykonávací jsou řízeními samostatnými, jež sledují odlišný cíl. 

Podstatou nalézacího řízení je samotné nalézání práva – ať už se jedná o spory mezi 

dvěma stranami, anebo o řízení nesporná. Spočívá v autoritativním rozhodnutí soudu 

o subjektivních nárocích účastníků, přičemž rozhodnutí o nich může být buď 

konstitutivní s účinky ex nunc, nebo deklaratorní s účinky ex tunc. Poté, co takové 

rozhodnutí nabude právní moci a vykonatelnosti, stává se exekučním titulem (k tomu 
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kap. 3.4) a jeho splnění, nedošlo-li k němu ze strany povinného dobrovolně, lze 

vymáhat prostřednictvím státního donucení. 

Právě vykonávací řízení představuje zajištění toho, že povinnost, jíž odpovídá 

autoritativně přiznané právo, bude splněna. Vykonávací řízení se ovšem od nalézacího 

v několika aspektech odlišuje. Předně je specifické tím, že v případech, kdy nedojde 

k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, není vykonávací řízení ukončeno 

žádným formálním rozhodnutím, ale fakticky, tj. nucenou realizací exekučním titulem 

uložené povinnosti9. Existence vykonávacího řízení však není bezprostředně závislá na 

existenci předchozího nalézacího řízení, neboť podkladem pro exekuci mohou být 

i rozhodnutí vydaná jinými státními orgány než soudy 10 . Nezávislost na řízení 

nalézacím lze usuzovat také například z toho, že k vykonávacímu řízení nedojde, když 

soud svým rozhodnutím v nalézacím řízení neuložil žádnou povinnost, tedy něco dát, 

něco konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět (srov. § 80 písm. b) OSŘ). Z toho 

vyplývá, že některá rozhodnutí nemohou být předmětem výkonu rozhodnutí, vyloučeny 

jsou tedy rozsudky určovací a rozsudky o osobním stavu11 a dále rozsudky nahrazující 

projev vůle (§ 161 odst. 3 OSŘ). K vykonávacímu řízení rovněž nedojde, splnil-li 

povinný svou povinnost ve stanovené lhůtě dobrovolně, nebo pokud oprávněný nepodá 

soudu návrh na výkon rozhodnutí.  

V souvislosti s tím, že s účinností od 1.1.2013 došlo k tomu, že vykonávací řízení 

se stalo až na výjimky uvedené v § 251 odst. 2 OSŘ záležitostí exekutorů (více v kap. 

3.1), lze uvažovat, zda jsou i nyní dostatečně chráněna procesní a jiná práva účastníků 

vykonávacího řízení. V prvé řadě je třeba podotknout, že exekutor dle exekučního řádu 

je soukromou osobou, které stát svěřil část svých pravomocí v oblasti výkonu exekuce, 

při jejichž výkonu se exekutor musí řídit zákonem. Oblast výkonu rozhodnutí se tedy 

tak v zásadě dostala do rukou soukromých osob a považuji za problematické s určitostí 

říci, že by tyto osoby byli zcela nezávislé, nestranné a samostatné tak, jak je tomu 

u obecných soudů.  Ve svém důsledku může toto přenesení pravomocí znamenat 

i porušení čl. 6 Úmluvy, tedy porušení práva na spravedlivý proces. Není totiž splněn 

požadavek projednání věci před nestranným a nezávislým soudem zřízeným zákonem. 

                                                 
9 Svoboda, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2012. s. 147 
10 Schelleová, I.; Lamka, R. Exekuce v zrcadle právních předpisů (I. Průběh exekučního řízení). Brno: 
Key Publishing, s.r.o., 2007, s. 8 a násl. 
11 Existují ovšem výjimky týkající se nezletilých dětí a případů domácího násilí – srov. §§ 272 – 273b 
OSŘ. 
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Situace může dojít i tak daleko, že Česká republika bude z tohoto důvodu podrobena 

sankcím ze strany Evropského soudu pro lidská práva. Není možné, aby se stát tím, že 

deleguje svoji pravomoc provádět nucený výkon rozhodnutí na třetí (a navíc 

soukromou) osobu, zbavil své odpovědnosti za zabezpečení minimálních procesních 

práv účastníků exekučního řízení, přestože on sám je nevykonává12. 

Vzhledem k odlišnému účelu nalézacího a vykonávacího řízení je často také 

ovládají jiné procesní zásady. Společnou pro oba druhy řízení je ovšem základní princip 

fungování soudnictví, jímž je právo na spravedlivý proces. Toto právo v sobě zahrnuje 

princip nezávislosti a nestrannosti soudů a soudců (čl. 81 a 82 Ústavy, čl. 6 odst. 1 

Evropské úmluvy a čl. 36 odst. 1 Listiny), dále princip zákonného soudu a zákonného 

soudce (čl. 38 odst. 1 Listiny), princip rovnosti (čl. 96 Ústavy, čl. 37 Listiny, § 18 OSŘ) 

znamenající rovné postavení účastníků před soudem, jež zahrnuje také právo na právní 

pomoc, poučování účastníků soudem, právo na použití mateřského jazyka v jednání 

před soudem, dále princip kontradiktornosti, jež znamená, že o všem v procesu by se 

měla vést debata mezi účastníky a zároveň účastníci mají mít možnost se vyjádřit ke 

všem uvedeným skutečnostem a důkazům, princip veřejnosti, ústnosti, přímosti 

a hospodárnosti. 

Nalézací řízení sporné je ovládáno zásadou dispoziční – tedy žalobce disponuje jak 

se samotnou žalobou, tak s jejím předmětem, lze tedy uzavřít, že řízení je tzv. v rukou 

žalobce (k tomu podrobněji v kap. 2.2). Ve vykonávacím řízení se tato zásada uplatňuje 

v tom smyslu, že řízení je zahájeno ona návrh oprávněného (tedy účastníka, jež má 

z exekučního titulu dobrovolně nesplněného povinným právo na plnění). Další postup je 

však již ovládán zásadou oficiality, tedy není již třeba žádných dalších procesních 

úkonů účastníka k tomu, aby byl naplněn účel řízení, jímž je co možná nejrychlejší 

vymožení přiznaného plnění13.  

Je ovšem třeba podotknout, že některé druhy vykonávacího řízení jsou ovládány 

zásadou oficiality již od svého počátku, tedy k jejich zahájení není třeba návrhu 

účastníka (nicméně tento není vyloučen). Takovým je například výkon rozhodnutí 

v řízení o výchově nezletilých dětí (§ 273 OSŘ). V tomto ohledu lze tedy pozorovat 

určitou podobnost s nalézacím řízením nesporným. Další odlišnost vykonávacího řízení 

                                                 
12 Svoboda, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2012. s. 148 
13 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní, 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
477 
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představuje ustanovení § 253 OSŘ, podle nějž výkon rozhodnutí soud nařídí zpravidla 

bez slyšení povinného (odst. 1) a jednání nařídí, jen považuje-li to soud za nutné nebo 

stanoví-li to zákon (odst. 2). Obvykle se tedy ve vykonávacím řízení neuplatní zásada 

projednací, jak je tomu v nalézacím řízení sporném, ovšem opět můžeme v tomto 

spatřovat určitou podobnost s nesporným řízením, kde však nelze hovořit 

o „povinném“. Významným rozdílem ve vykonávacím řízení je uplatnění zásady 

legálního pořádku v tom smyslu, že je přesně předepsán postup, jak má soud v řízení 

postupovat. Výjimkou je tzv. incidenční řízení, které slouží k vyřešení sporu vzniklého 

ve vykonávacím řízení, bez jehož vyřešení nelze řízení skončit, avšak tento spor není 

možné řešit ve vykonávacím řízení kvůli respektu k právům účastníků, protože jej 

ovládají jiné právní principy než řízení nalézací14. V tomto řízení už se tedy uplatní 

zásada arbitrárního pořádku, typická pro řízení nalézací. 

1.2.2 Zajišťovací řízení 

Běžnou součástí našeho procesního práva vždy byla zajišťovací (později 

předběžná) opatření, zajišťování důkazů, sjednávání a schvalování smíru, aniž by bylo 

(muselo být) zahájeno sporné nebo jiné soudní řízení. Úmyslem tvůrců občanského 

soudního řádu bylo svěřit soudům další úkoly než vlastní procesní činnost, které by 

směřovaly k zamezením sporů vůbec a které by vedly k výchově k plnění povinností. 

Nové úkoly svěřené soudům byly zařazeny do druhé části občanského soudního řádu, 

nazvané „Činnost soudu před zahájením řízení“. Tímto „zahájením řízení“ nepochybně 

tvůrci mysleli na řízení podle části třetí, aniž by vzali náležitě v úvahu, že provedením 

procesních úkonů zařazených do části druhé rovněž dochází k zahájení řízení před 

soudem15. 

Řízení zajišťovací je zvláštním druhem civilního procesu zahrnujícím instituty, 

které jsou svou povahou natolik specifické, že je nemůžeme zařadit pod jiný druh řízení. 

Do zajišťovacího řízení tak řadíme instituty, jež nemají, kromě svého účelu, mnoho 

společnéh16 . Společné je jim to, že slouží k předběžnému poskytnutí ochrany 

porušených nebo ohrožených práv17, nicméně o předmětném právu v zajišťovacím 

                                                 
14 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
476 
15 Drápal, L., Bureš, J.: Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2009, s. 410 
16  op. cit. sub. 14 výše, s. 41 
17 Schelleová, I. a kol. Civilní proces. 1.vydání, Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 137 
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řízení rozhodnuto není, a tedy se v případě tohoto řízení nejedná o překážku rei 

iudicatae18. O totožném právu tedy může být dále rozhodováno v nalézacím řízení 

a může být také předmětem řízení vykonávacího. Odlišnost ovšem v tomto případě 

představuje soudem schválená smírčí dohoda, jež má účinky pravomocného 

a vykonatelného rozhodnutí19. 

1.2.3 Insolvenční řízení 

Insolvenční řízení lze považovat za zvláštní druh civilního soudního řízení z toho 

důvodu, že v sobě spojuje dva základní druhy civilního procesu - řízení nalézací 

a vykonávací, neboť v jeho rámci dochází k řešení sporů a vyúsťuje v majetkové 

uspořádání mezi subjekty, což bývá typické pro některé z případů nesporného řízení20. 

Podle § 2 písm. a) IZ je insolvenční řízení soudním řízením, jehož předmětem je 

dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Úprava občanského 

soudního řádu se na insolvenční řízení použije podpůrně neboli subsidiárně (§7 IZ).   

V určitém slova smyslu je možné spatřovat podobnost insolvenčního řízení 

s vykonávacím řízením v tom, že se taktéž jedná o uspokojení pohledávky věřitele, jež 

nebyla dlužníkem splněna. Ovšem k tomu, aby mohlo proběhnout insolvenční řízení je 

třeba splnit určité podmínky, jichž v případě řízení vykonávacího není třeba. Tyto 

podmínky jsou upraveny v § 3 IZ a je třeba je splnit kumulativně. Jsou jimi existence 

více věřitelů dlužníka a peněžitých závazků po dobu delší než 30 dnů po lhůtě 

splatnosti, jež dlužník není schopen plnit. Zejména pokud není splněna podmínka více 

věřitelů (tedy alespoň dvou), je třeba pohledávku vymáhat v rámci soudního výkonu 

rozhodnutí nebo exekuce. Naproti tomu u vykonávacího řízení k tomu, aby mohlo 

proběhnout, je třeba tzv. exekuční titul, tedy vykonatelné rozhodnutí soudu vydané 

v nalézacím řízení, ale nejen tam (viz. kap. 3.2); u insolvenčního řízení samozřejmě 

mohou figurovat taktéž vykonatelné věřitelské pohledávky opatřené exekučním titulem, 

ovšem stejně tak pohledávky nevykonatelné, přičemž v zásadě tato vykonatelnost nebo 

nevykonatelnost je v insolvenčním řízení poměrně nedůležitý faktor, neboť majetek 

dlužníka se mezi věřitele rozděluje bez ohledu na ni. Významný rozdíl ovšem 

                                                 
18 překážka věci pravomocně rozhodnuté; srov. David, L. aj. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha 
:Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 725: Překážka věci pravomocně rozsouzené je dána v případě 
kumulativního naplnění dvou podmínek: totožnosti účastníků a totožnosti předmětu řízení. 
19 srov. § 69 a § 99 OSŘ. 
20  op. cit. sub. 15 výše, s. 593n. 
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představuje za situace, kdy dojde k popření pohledávek dlužníkem nebo insolvenčním 

správcem21. 

Poměrně zásadní souvislost s vykonávacím řízením lze spatřovat v ustanovení 

§ 109 odst. 1 písm. c) IZ, podle něhož lze od okamžiku zahájení insolvenčního řízení 

exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který 

náleží do majetkové podstaty, nařídit, nelze je však provést22. Účinky tohoto ustanovení 

se tedy váží již na samotné zahájení insolvenčního řízení, k čemuž dojde zveřejněním 

vyhlášky poté, co soudu došel insolvenční návrh (srov. § 97 IZ; k tomu blíže v kap. 

5.1). Toto ustanovení může za určitých okolností představovat možnost pro dlužníka, 

jak obejít zákon, neboli jak se vyhnout exekuci, neboť mu umožňuje ji oddalovat tak, že 

účelově podá insolvenční návrh, i když není v úpadku, ani mu úpadek nehrozí. Tento 

návrh tak bude odmítnut nebo zamítnut, avšak doba mezi tímto úkonem a podáním 

návrhu může činit i několik měsíců, neboť je třeba počítat také s možností odvolání se 

proti takovému odmítnutí nebo zamítnutí23.  

Podle důvodové zprávy je smyslem tohoto ustanovení zajištění rovného postavení 

věřitelů, jež je základní zásadou ovládající insolvenční řízení. Totiž v případě, že by po 

zahájení insolvenčního řízení bylo možné provést soudní výkon rozhodnutí nebo 

exekuci, došlo by tak ke zvýhodnění věřitelů, jejichž pohledávky jsou vykonatelné, 

neboť ti by se tak snažili ihned postihnout majetek dlužníka na úkor věřitelů bez 

vykonatelných pohledávek. Vhodnější úpravou zmíněného ustanovení § 109 IZ by tak 

zcela jistě bylo posunutí jeho účinků až na dobu, kdy nabude rozhodnutí o prohlášení 

úpadku dlužníka právní moci (tedy tak, jak tomu bylo v předchozí úpravě úpadkového 

práva), neboť tak by existence úpadku resp. hrozícího úpadku a jeho řešení v rámci 

insolvenčního řízení byla postavena najisto a nedalo by se již hovořit o účelovém 

oddalování soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce.  

                                                 
21 Kotoučová, J. a kol.: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. 
vydání, Praha: C.H.Beck, 2010 s. 414 a násl.: Za účelem přezkoumání přihlášených pohledávek se koná 
přezkumné jednání, přičemž pohledávky lze popírat co do výše, pořadí i pravosti. V případě, že dojde 
k popření nevykonatelné pohledávky, musí její věřitel podat žalobu na určení výše, pořadí nebo pravosti, 
jinak se pohledávka považuje za zjištěnou. Avšak jde-li o popřenou vykonatelnou pohledávku, musí tuto 
žalobu podat insolvenční správce, jinak se k popření nepřihlíží. 
22 Podle úpravy předcházející insolvenčnímu zákonu  (z. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání) účinky 
zahájení insolvenčního řízení nastávaly prohlášením konkursu na majetek dlužníka – tedy až po 
rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu. 
23 Tušilová, B., Vavřina, J.: Problémy právní úpravy vztahu exekuce a insolvenčního řízení. Právní 
rozhledy, roč. 2012, č. 3, s. 100 
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Insolvenční řízení se od ostatních druhů civilního procesu odlišuje i jinak, ovšem 

nejzásadněji tomu tak je v případě doručování. Doručuje se zásadně vyhláškou, tedy 

tak, že písemnost se vyvěsí na úřední desce soudu a současně se zveřejní 

v insolvenčním rejstříku24, přičemž doručena je v okamžiku zveřejnění (§ 71 IZ). 

V některých případech je za určitých podmínek možné, aby ke zveřejnění došlo 

prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků anebo sítě nebo služby 

elektronických komunikací (srov. § 72 IZ). Dalšími specifiky jsou: možnost provedení 

důkazů i bez návrhu účastníků (§ 86 IZ)25, konání řízení v zásadě bez jednání (§ 85 IZ, 

což však neplatí u incidenčních sporů podle § 161 IZ), rozhodování soudu pouze 

formou usnesení, pro nějž jsou stanoveny některé speciální náležitosti (§ 88 IZ)26, a dále 

zvláštní úprava odvolání týkající se jak omezení možnosti podat odvolání, tak 

povinnosti soudu rozhodnout o odvolání s nejvyšším urychlením s možností 

autoremedury (§ 91 a násl. IZ). Obnova insolvenčního řízení je podle § 96 IZ 

nepřípustná. Náhradu nákladů je možné přiznat pouze v incidenčních sporech a podle 

§ 163 IZ se toto řídí příslušnými ustanoveními OSŘ. 

Procesní zásady jsou v insolvenčním řízení více či méně modifikovány. Jejich 

úprava je obsažena v § 5 IZ. Zásada hospodárnosti je modifikována požadavkem 

rychlého průběhu insolvenčního řízení za současného efektivního uspokojení věřitelů, 

zásada rovnosti účastníků se projevuje v ustanovení, že žádný z účastníků nesmí být 

nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn. Dále jsou specifické povaze 

insolvenčního řízení přizpůsobeny zásady ústnosti, veřejnosti a přímosti, omezeně se 

uplatňují zásady dispozitivní a projednací. Zvláštními zásadami insolvenčního řízení 

jsou pak zásada ochrany práv nabytých v dobré víře před zahájením insolvenčního 

řízení a zásada nemožnosti věřitelů uspokojit své pohledávky jinak, než stanoví zákon. 

1.2.4 Rozhodčí řízení 

O tom, jaké místo má v civilním procesu rozhodčí řízení, a zda vůbec nějaké má, 

lze polemizovat. Spíše je možné rozhodčí řízení zařadit pod řízení nalézací jako jakýsi 

                                                 
24 Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy; obsahuje seznam insolvenčních správců, 
dlužníků a insolvenční spisy; je veřejně přístupný s výjimkou údajů, o nichž tak stanoví zákon. (§ 419 
IZ). 
25 srov. § 120 odst. 2 OSŘ – v nalézacím řízení se tato možnost ovšem vztahuje pouze na vyjmenované 
druhy řízení. 
26 srov. § 152 odst. 1, věta prvá OSŘ – “Rozsudkem rozhoduje soud ve věci samé.” 
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poddruh sporného řízení, neboť také v rozhodčím řízení jde o procesní vyřešení sporu 

o právo a vynesení autoritativního rozhodnutí o něm, avšak s tím rozdílem, že rozhodčí 

řízení neprobíhá před civilními soudy, ale před rozhodci. Základní požadavek na osobu 

rozhodce je uveden již v § 1 RŘ, dle nějž se musí jednat o osobu nestrannou 

a nezávislou. Rozhodcem může být dle § 4 odst. 1 RŘ občan České republiky27, který je 

zletilý, bezúhonný a způsobilý k právním úkonům. Samozřejmě k tomu, aby taková 

osoba mohla vykonávat funkci rozhodce je nutné její zmocnění k tomuto rozhodčí 

smlouvou uzavřenou mezi účastníky sporu (k tomu blíže kap. 6.2). Výše uvedené 

podmínky platí však za minimální. 

Strany si mohou zvolit, zda svůj spor podrobí rozhodci nebo více rozhodcům 

ustanoveným ad hoc stranami, anebo stálému rozhodčímu soudu. Pokud zvolí druhou 

variantu, mohou procesní předpisy stálého rozhodčího soudu stanovit ještě další 

podmínky, jež musí osoba rozhodce splňovat. Další omezení mohou plynout ze 

zvláštních předpisů týkající se inkompatibility funkce rozhodce například s funkcí 

soudce, soudce Ústavního soudu a státního zástupce; některá další omezení mohou 

vyplývat z obecných právních zásad, dle nichž nikdo nemůže být soudcem ve své 

věci28. 

V případě, že se jedná o řešení rozhodčího sporu ze spotřebitelských smluv, pak 

je třeba, aby byl navíc rozhodce zapsaný v seznamu rozhodců vedeným Ministerstvem 

vnitra (§ 4 odst. 4 RŘ). Požadavky na takový zápis jsou dále specifikovány v §§ 

35a-35d RŘ, přičemž za nejvýznamnější považuji potřebu vysokoškolského vzdělání 

v oboru právo. Obecně lze říci, že takovéto vzdělání bývá typické pro většinu rozhodců, 

avšak někdy se může jevit jako vhodnější, aby spor rozhodoval rozhodce vzdělaný 

v jiném oboru, je-li třeba posouzení různých faktických otázek, neboť může v takovém 

působit zároveň jako znalec. Problematické, stejně jako v případě osob exekutorů (srov. 

kap. 1.2.1), se jeví u osob rozhodců to, že se opět jedná o soukromé osoby, čímž 

narážíme na podobnou otázku, zda je právo na spravedlivý proces podle čl. 6 Úmluvy 

resp. čl. 36 Listiny zajištěno účastníkům takového řízení dostatečně. Lze namítnout, že 

na rozdíl od exekucí, v případě rozhodčího řízení samy strany sporu přenesly na 

                                                 
27 Za určitých podmínek mohou být rozhodcem i cizinci – srov. § 4 odst. 2 ZRŘ 
28 Rozehnalová, N.: Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. aktualizované 
vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 206 
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rozhodce pravomoc rozhodnout o sporu mezi nimi. To, že spor bude projednáván 

v rozhodčím řízení a ne před obecnými soudy, bylo tedy jejich volbou.  

Jak již bylo řečeno výše, rozhodčí řízení je v mnoha aspektech podobné řízení 

nalézacímu, a to konkrétně spornému řízení. Také zde vystupují jako strany sporu 

žalobce a žalovaný a řízení se taktéž zahajuje žalobou. Zásadní odlišnost ovšem 

představuje fakt, že rozhodčí řízení není výkonem veřejné moci, což se projevuje mimo 

jiné u dokazování v nemožnosti donucení svědků k účasti a výpovědi v řízení, nebo 

v neexistenci ediční povinnosti (srov. § 20 odst. 1 RŘ)29. 

Obecné soudy v rozhodčím řízení mohou hrát jak roli pomocnou, tak i kontrolní. 

Pomocnou funkcí je například již zmíněné provedení důkazů, nebyly-li poskytnuty 

dobrovolně, a dále také archivace vydaných rozhodčích nálezů a zejména výkon 

rozhodčího nálezu. V případě, kdy rozhodčí nález je konečný, strana nepodala návrh na 

jeho zrušení, avšak nedošlo k dobrovolnému plnění, může oprávněná strana podat návrh 

na výkon rozhodčího nálezu u obecného soudu, což vyplývá z § 274 OSŘ
30. Výkonem 

rozhodčích nálezů je jim tedy státem propůjčena autorita. Mezi kontrolní funkce 

obecných soudů v rozhodčím řízení řadíme možnost zrušení rozhodčího nálezu za 

určitých podmínek, případně také zastavení výkonu rozhodčího nálezu. 

Významnou odlišností od jiných druhů civilního procesu představuje také 

možnost, aby se strany sporu dohodly, že se spor bude rozhodovat podle zásad ekvity 

(spravedlnosti). K tomu blíže v kap. 6. 

2. ŘÍZENÍ  NALÉZACÍ 

Nalézací řízení představuje jeden ze základních druhů civilního procesu, v němž 

jde zjednodušeně řečeno o „nalézání“ práva. Soud v něm buď zjišťuje, co je právem, 

anebo právo (ve smyslu právního vztahu a jeho komponent) vytváří 31 . Počátek 

nalézacího řízení souvisí s podáním žaloby (návrhu na zahájení řízení), resp. zahájením 

řízení soudem bez návrhu, jeho ukončení pak s vydáním pravomocného rozhodnutí ve 

                                                 
29 Je ovšem možné, aby procesní úkony, které rozhodci nemohou provést, provedl na jejich dožádání 
soud, který je povinen dožádání vyhovět, nejde-li o procesní úkon podle zákona nepřípustný (§ 20 odst. 2 
RŘ). 
30 Rozehnalová, N.: Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. aktualizované 
vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 340 
31 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
38 
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věci samé32. V případě dobrovolného nesplnění je možné jeho realizaci vynutit v řízení 

vykonávacím. V nalézacím řízení jde tedy pouze o zmíněné nalezení práva, nikoli 

o jeho vlastní realizaci. Vnitřně přitom ten druh řízení dále teoreticky dělíme na řízení 

sporné a řízení nesporn33. Toto dělení lze označit za tradiční se stále více prohlubujícími 

se rozdíly34, nicméně vždy tomu tak nebylo. Úprava občanského soudního řádu z roku 

1963 usilovala o tzv. jednotné řízení, jehož cílem bylo smazat rozdíly mezi jednotlivými 

druhy civilního procesu v co nejvyšší možné míře. Tato snaha souvisela se záměrem co 

nejvíce proces zjednodušit a také sjednotit procesní zásady, což ve svém důsledku 

znamenalo výrazné zásahy soudů a jiných státních orgánů do soukromoprávních vztahů. 

Tato koncepce nicméně nebyla nikdy zcela naplněna a vzhledem k její souvislosti 

s totalitním režimem již byla novelami po roce 1989 postupně překonána35.  

Oba druhy nalézacího řízení se liší v několika znacích. Jedná se zejména o jejich 

účel, když sporné řízení slouží k řešení sporu o právo, v nesporném řízení jde o veřejný 

zájem na tom, aby byla určitá věc autoritativně rozhodnuta soudem36 . Odlišnost 

představuje též stanovení civilní pravomoci, když v případě sporného řízení je dána 

zásadně u všech sporů, které stojí na soukromoprávním základě, kdežto k určení civilní 

pravomoci u nesporných řízení je třeba výslovného zmocnění zákona. U nesporného 

řízení se soudní podání označuje vždy jako návrh (ovšem některá řízení lze zahájit i bez 

návrhu), zatímco u sporného jím může být jak návrh, tak žaloba37. Toto souvisí také 

s označením účastníků řízení, kdy u sporného řízení hovoříme o klasickém označení 

stran sporu jako žalobce – žalovaný, případně navrhovatel – odpůrce. 

Dále hovoříme o odlišnostech v zásadách ovládajících proces. V řízení sporném 

je to zásada dispozitivnosti, tedy řízení je v rukou procesních stran, které 

mohou řízením disponovat (zahrnuje také možnost změny, eventuálně zpětvzetí žaloby 

žalobcem), proti níž stojí zásada oficiality typická pro řízení nesporné, která znamená, 

že soud zahajuje řízení z úřední povinnosti i bez návrhu (tedy i proti vůli stran procesu), 
                                                 

32 Stavinohová, J.; Hlavsa, P.: Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Masarykova Univerzita Brno 
a Doplněk Brno, 2003, s. 153 
33 Takové dělení obsahuje pouze literatura, občanský soudní řád nalézací řízení výslovně nedělí, avšak 
některé zmínky o nesporném řízení obsahuje (srov. § 50d ost. 2 OSŘ). 
34 srov. např. Winterová, A.: K připravovaným změnám v civilním procesu (kritické a jiné poznámky). 
Právní rozhledy, roč. 2012, č. 23-24, s. 836; Bartoš, J.: Opravdu potřebujeme samostatný zákon 
o nesporných řízeních? Právní rozhledy roč. 2012, č. 12, s. 453; Svoboda, K.: Je třeba zavést nespory? 
Právní forum , roč. 2010, č. 8, s. 369 
35 Winterová, A. a kol.: Občanské právo procesní. Studijní příručka. Doplněné vydání. Praha 1996, s. 31 
36 David, L. a kol.: Občanský soudní řád. Komentář. I. díl, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 6 
37 srov. §79 odst. 1 OSŘ 
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a soud je také tím, kdo řídí celý proces. Sporné řízení dále ovládá zásada projednací (ne 

bezvýjimečně38), jež znamená, že účastníci nesou břemeno, resp. povinnost tvrzení 

a důkazní. Je třeba podotknout, že samo splnění důkazní povinnosti ještě neznamená, že 

tím bylo uneseno důkazní břemeno, protože v tomto směru je rozhodující až výsledek 

dokazování39. Pokud jedna ze stran sporného řízení důkazní břemeno neunese, je toto 

vždy spojeno s negativními důsledky. V určitém smyslu se důkazní břemeno uplatňuje i 

v řízení nesporném, neboť tam také mají účastníci povinnost tvrzení, a pokud se jejich 

pravdivost v řízení neprokáže, znamená to, že neunesli důkazní břemeno. Avšak na 

rozdíl od sporného řízení, v případě nesporného řízení se neunesení důkazního břemene 

neprojevuje vždy negativními důsledky. Protipólem projednací zásady je zásada 

vyšetřovací, typická pro nesporné řízení, která ukládá soudu, aby sám vykonal vše 

potřebné ke zjištění skutkového základu rozhodnutí, tedy aby provedl nejen ty důkazy, 

které účastníci označili, ale i jiné potřebné důkazy. 

Obecně existují dvě základní teorie ohledně vzájemného rozlišení sporného 

a nesporného řízení, přičemž dle literatury40 se větší část odborné veřejnosti přiklání 

k té, která odlišuje sporné řízení jako takové, které má funkci reparační (tedy napravení 

porušení práva), kdežto nesporné řízení má podle této teorie preventivní funkci (tedy 

jeho cílem je předejít možným sporům tím, že právní vztahy budou pevně upraveny). 

K tomuto názoru se přikláním taktéž, neboť teorie, jež odlišuje tato řízení podle toho, 

zda je vydáno deklaratorní, nebo konstitutivní rozhodnutí, je značně nedokonalá, 

zejména z důvodu, že neplatí jednoznačně. 

V současném platném znění již občanský soudní řád odlišnosti mezi sporným (tj. 

obecným řízením dle OSŘ) a nesporným řízením (tj. zvláštním řízením podle hlavy V., 

části třetí OSŘ nebo řízeními k nim zákonem přiřazenými) respektuje, avšak jejich 

odlišnosti dostatečně nezdůrazňuje. Toto lze považovat za nepříliš žádoucí jev, neboť se 

rozdíly mezi těmito druhy řízení neustále více prohlubují. Proto se v posledních letech 

stupňovaly tendence směřující k rekodifikaci práva civilního procesu právě s cílem 

výrazněji oddělit tyto dva druhy nalézacího řízení. Vzhledem k rekodifikaci 

soukromého práva, která v současné době probíhá, došlo také k přepracování 

                                                 
38 srov. § 120 odst. 3 OSŘ 
39 Zoulík, F.: Řízení sporné a nesporné jako druhy civilního procesu. Praha: Academia, 1969, s. 117 
40 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
39 
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civilněprocesních norem v souladu s již zmíněnými tendencemi posledních let. Tyto 

zákony jsou schvalovány jako tzv. doprovodná legislativa k rekodifikaci soukromého 

práva. V těchto dnech projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh novely 

občanského soudního řádu a také návrh nového zákona o zvláštních řízeních soudních. 

Oba tyto zákony by měly nabýt účinnosti 1.1.2014. Občanský soudní řád by do 

budoucna měl řešit výlučně spory, zatímco zákon o zvláštních řízeních by spravoval 

řízení svoji povahou nesporná, přičemž tento by byl dle důvodové zprávy ve vztahu 

speciality k obecnému předpisu, kterým je občanský soudní řád41. Blíže se zákonem 

o zvláštním řízení soudním budu zabývat v kapitole 2.3.  

2.1 ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ 

Jak již bylo popsáno výše, účastníci řízení jsou spolu se soudem subjekty 

civilního soudního řízení. V případě sporného řízení musí být účastníci vždycky 

nejméně dva. Na otázku, kdo konkrétně je účastníkem řízení nám dává odpověď 

občanský soudní řád v § 90, § 94 odst. 1 a § 94 odst. 2. Hovoříme o tzv. třech definicích 

účastníků, avšak v pravém slova smyslu tato ustanovení definicemi nejsou, pouze nám 

dávají odpověď na otázku, jak určit účastníka daného řízení. První definice obsažená v 

§ 90 OSŘ je jedinou možnou, kterou lze uplatnit na řízení sporná. Podle této definice 

jsou účastníky řízení žalobce a žalovaný, přičemž jedná se o určení účastenství 

procesně, bez vztahu k hmotnému právu. Žalobce v podané žalobě tím, že označuje 

stranu žalovanou, tak vlastně rozhoduje o tom, kdo bude účastníkem řízení. Na toto 

určení nemají žalovaný ani soud žádný vliv42.  

Je třeba rovněž zkoumat, zda žalobce i žalovaný mají způsobilost být 

účastníkem řízení dle § 19 OSŘ (v návaznosti na § 7 OZ resp. § 23 NOZ), neboť její 

neexistence představuje neodstranitelný nedostatek podmínek řízení a řízení je nutné 

zastavit (srov. § 104 odst. 1 OSŘ). Dále je třeba zkoumat, zda mají účastníci řízení 

procesní způsobilost dle § 20 OSŘ, avšak v případě jejího nedostatku nejsou následky 

tak vážné, neboť tento nedostatek lze odstranit ustanovením procesního zástupce. 

K účastenství ve sporném řízení se ještě váží následující instituty, jež v řízení 

                                                 
41 Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/doprovodne-predpisy/7-vlada-schvalila-velkou-cast-
doprovodne-legislativy.html 
42 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
145 



19 
 

nesporném nepřichází v úvahu: přistoupení dalšího účastníka, záměna účastníků, 

procesní nástupnictví, společenství účastníků, vedlejší a hlavní intervence. V řízení 

nesporném je možné pouze přibrání účastníka (§ 94 odst. 3 a 4 OSŘ). 

Jak institut přistoupení dalšího účastníka, tak záměna účastníků slouží 

k napravení nedostatku věcné legitimace, jež vyvstala za řízení43. Otázku přistoupení 

účastníka řeší občanský soudní řád v prvém odstavci § 92. Přistoupení se děje na návrh 

žalobce, podmínkou je svolení soudu, a v případě, že osoba přistupuje na stranu žalující, 

je třeba souhlasu i dané osoby. Souhlas žalovaného ani osoby přistupující na stranu 

žalovanou není zákonem vyžadován. Záměna účastníků je upravena v § 92 odst. 2 OSŘ 

a spočívá v tom, že žalobce nebo žalovaný může se svolením soudu z řízení vystoupit 

a na jeho místo vstoupí jiná osoba. Tímto institutem se řeší případy, kdy k nabytí věcné 

legitimace nepostačuje institut přistoupení účastníka, ale je třeba úplně nové osoby. 

Příkladem může být spor o náhradu škody, když žalovaný není tím, kdo za škodu 

odpovídá. Návrh na záměnu účastníků podává žalobce a žalovaný s ním musí souhlasit, 

stejně jako osoba, která přistupuje na straně žalující. Významnou odlišností mezi těmito 

dvěma instituty je, že v případě přistoupení pokračuje řízení dále, na rozdíl od záměny 

účastníků, kde řízení začíná od počátku znovu bez jakékoliv vazby na to předchozí.  

Od obou těchto institutů je třeba odlišovat procesní nástupnictví neboli 

univerzální sukcesi (§ 107 OSŘ), neboť u té se nejedná o nedostatek věcné legitimace, 

ale o ztrátu způsobilosti být účastníkem řízení, k čemuž dojde v důsledku smrti 

u fyzické, nebo zániku právnické osoby. Takovou právní událostí dochází k přechodu 

veškerých práv a povinností z účastníka na jinou osobu, jež se tak stává jeho procesním 

nástupcem. Soud usnesením rozhodne, kdo tímto nástupcem je a ten dle § 107 odst. 

4 OSŘ musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení. Ustanovení 

§ 107 odst. 5 OSŘ pamatuje na případy, kdy v řízení nelze pokračovat a dojde k jeho 

zastavení například z důvodu, že práva a povinnosti, jež jsou předmětem řízení, jsou 

vázány na osobu účastníka řízení a při jeho smrti resp. zániku nepřechází na jinou 

osobu44. Od univerzální sukcese je třeba odlišovat sukcesi singulární (§ 107a OSŘ), což 

                                                 
43  K pojmu věcná legitimace srov. Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované 
a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 137: „Věcně legitimován je ten, kdo je podle hmotného práva 
skutečně nositelem tvrzeného subjektivního práva (aktivní věcná legitimace) či povinnosti (pasivní věcná 
legitimace), o nichž soud rozhoduje.“ 
44 Např. rozvod manželství, náhrada nemajetkové újmy (srov. rozh. NS 25 Cdo 5162/2008 dostupné na: 
www.nsoud.cz), a další. 
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je případ, kdy nedochází k přechodu všech práv a povinností účastníka řízení, ale pouze 

některých, o něž v řízení jde45. Žalobce pak může navrhnout, aby nabyvatel takového 

práva nebo povinnosti do řízení vstoupil na místo dosavadního účastníka, jenž pak musí 

stejně jako v případě univerzální sukcese přijmout stav řízení tak, jak je. 

Institut společenství účastníků neboli subjektivní kumulace spočívá v tom, že na 

straně žalující (tzv. aktivní společenství účastníků) nebo žalované (tzv. pasivní 

společenství účastníků) je více osob, takže mezi žalobcem a žalovaným už nejde 

o klasický dvoustranný procesní právní vztah. Ke společenství může dojít různými 

způsoby – jak výše zmíněným přistoupením a záměnou účastníka, tak například 

spojením věcí dle § 112 OSŘ. Občanský soudní řád rozlišuje mezi společenstvím 

samostatným (§ 91 odst. 1 OSŘ) a nerozlučným (§ 91 odst. 2 OSŘ)46, zvláštním druhem 

procesního společenství je pak vedlejší účastenství a tzv. hlavní intervence, o nichž 

bude pojednáno dále. V samostatném společenství (v praxi častějším) každý účastník 

jedná sám za sebe, neboť jeho právo nebo povinnost není závislá na osudu práv nebo 

povinností jiných účastníků, jeho úkony tedy nemají na jejich práva nebo povinnosti 

žádný vliv47. V takovém řízení se rozhoduje jediným rozsudkem, avšak velmi častým 

jevem je vydání částečného rozsudku týkajícího se práv nebo povinností některého ze 

společníků. Nerozlučné společenství je rozdílné v tom, že úkony jakéhokoliv společníka 

zavazují všechny ostatní, přičemž k některým úkonům je třeba souhlasu všech 

společníků, a dále, že rozsudek soudu se vztahuje na všechny účastníky. Typicky jsou 

nerozlučnými společníky dědicové. 

Určitou formou společenství je také institut tzv. hlavní intervence. Ten je třeba 

odlišovat od tzv. vedlejšího účastenství podle § 93 OSŘ představujícího účast další 

osoby na řízení, když tato osoba má právní zájem na jeho výsledku; jedná se tedy 

o jakousi pomoc danému účastníkovi k vítězství ve sporu (k podmínkám vedlejší 

intervence srov. § 93 OSŘ). O hlavní intervenci se podle § 91a OSŘ jedná tehdy, když 

je předmětem řízení věc nebo právo, na něž si činí nárok jiná osoba, která podává proti 

účastníkům tohoto řízení žalobu. Přispívá k větší hospodárnosti řízení, neboť je tímto 

                                                 
45 Například se tak děje postoupením pohledávky nebo prodáním věci, jež je předmětem řízení, třetí 
osobě. 
46  Teoreticky se ještě společenství dále rozlišuje na dobrovolné, jež je v praxi častější, a nucené, 
spočívající v tom, že jeden z účastníků sám nemá věcnou legitimaci. Nuceným společenstvím je tedy 
například přistoupení účastníka dle § 92 odst. 1. 
47 Drápal, L.; Bureš, J.: Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 590 



21 
 

umožněno spojení věcí ex lege dle § 112 OSŘ. Zároveň hlavní intervent nemusí čekat 

s podáním žaloby do skončení původního řízení a soud může posoudit skutkovou 

i právní stránku věci najednou. 

Vzhledem k již zmíněným odlišnostem nesporného řízení od řízení sporného je 

i definice účastníků nesporného řízení jiná, neboť nelze všechna nesporná řízení 

zahrnout do jediné (tj. tzv. první) definice. Na toto řízení se uplatní tzv. druhá a třetí 

definice. Druhá definice je upravena v § 94 odst. 2 OSŘ, podle níž jsou účastníky řízení 

navrhovatel a ti, které zákon za účastníky označuje. Tato definice se uplatňuje nejen 

u nesporných řízení, ale v některých případech také v řízení zajišťovacím (srov. např. 

§ 74 odst. 2 OSŘ) nebo v řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem 

(srov. např. § 181 OSŘ). Stanovení účastníků podle této definice se často může jevit 

jako problematické, neboť např. u řízení o dědictví dle § 175b OSŘ označuje zákon jako 

účastníky dědice, avšak nemusí být od počátku zcela jasné, kdo je dědicem, což se 

potom negativně projevuje v nemožnosti zajistit rovná procesní práva všem účastníkům.  

Ustanovení § 94 odst. 1 OSŘ upravuje tzv. třetí definici účastníků, podle které 

jsou účastníky řízení navrhovatel a ti, o jejichž právech nebo povinnostech má být 

v řízení jednáno. Zde se již nejedná o kompletně procesní určení účastenství (jako je 

tomu u tzv. první definice užívané v řízení sporném dle § 90 OSŘ), neboť jsou zde 

rozhodující okolnosti hmotného práva - určující je, komu dle hmotného práva přísluší 

práva a povinnosti, o nichž má být v řízení jednáno. Tyto osoby také budou soudním 

rozhodnutím ve svém právním postavení přímo dotčeny48 . V praxi mohou nastat 

situace, na něž dopadají jak druhá, tak třetí definice účastníků. Samozřejmě není možné 

je kombinovat, je tak třeba dát přednost zákonnému vymezení účastníků, a tedy druhé 

definici. 

2.2 ŘÍZENÍ SPORNÉ 

Sporné řízení lze považovat za základní druh řízení, neboť dle §2 OSŘ 

„V občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory (…)“. Jedná se 

o spory vzniklé mezi dvěma stranami, které stojí proti sobě, přičemž účastníků řízení 

může být více, ale vždy stojí buď na jedné, nebo druhé straně sporu. Jak již bylo 

uvedeno výše, sporné řízení je ovládáno dispoziční zásadou. Žalobce zahajuje řízení 

                                                 
48 David, L. aj. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 446 
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žalobou, ve které určí okruh účastníků řízení, žalobní návrh, který je poté předmětem 

řízení, a dále s žalobou disponuje – tedy má právo na změnu žaloby a také na její 

zpětvzetí. Soud je poté povinen rozhodnout o celém žalobním návrhu tak, jak jej 

stanovil žalobce, přičemž tento návrh soud nesmí překročit49. Dispoziční zásada v sobě 

nicméně zahrnuje také jiné tzv. dispoziční úkony účastníků, jimiž disponují řízením, 

event. předmětem řízení, mezi něž patří například možnost, aby žalovaný zcela nebo 

zčásti uznal nárok uplatňovaný vůči němu50, dále je tímto úkonem vzájemná žaloba dle 

§ 97 OSŘ nebo soudní smír dle § 99 OSŘ. Druhou zásadou typickou pro sporné řízení 

je zásada projednací. Tato zásada pro účastníky řízení znamená povinnost zejména musí 

vylíčit skutkový stav a označit důkazy. Procesní strany tedy, na rozdíl od nesporného 

řízení, plně nesou břemeno tvrzení i břemeno důkazní; jejich povinností je shromáždit 

veškeré podklady k tomu, aby soud mohl rozhodnout. K tomuto je ale třeba 

poznamenat, že tato zásada v českém právním řádu neplatí bezvýjimečně, neboť je 

možné, aby soud vykonal i důkazy nenavržené účastníky řízení51. 

Ve sporném řízení je vždy jedna strana vítězem a druhá strana poraženým. 

Rozhodnutím soudu původní subjektivní právo získává novou formu, stává se tzv. 

judikátním právem, které je svou podstatou právem procesním, bohatším o právní moc 

a vykonatelnost a projevující se v právu na plnění, ale také na nucené uspokojení 

v exekuci52. 

2.2.1 Zahájení řízení a jeho účinky 

Sporné řízení se zahajuje na návrh, který se nazývá žaloba. Vzhledem k tomu, že 

žalobu lze považovat za jeden ze základů civilního procesu, považuji za vhodné se 

tomuto pojmu blíže věnovat.  

Žalobní právo, tedy nárok na to vyvolat soudní ochranu, je projevem petičního 

práva dle čl. 18 odst. 1 Listiny, podle nějž má každý právo obracet se ve věcech 

veřejného nebo jiného společného zájmu na státní orgány s žádostmi, návrhy 

                                                 
49 Schelleová, I. a kol. Civilní proces. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 133 
50 § 153a OSŘ 
51 srov. § 120 odst. 3 OSŘ 
52 Stavinohová, J.; Hlavsa, P.:  Civilní proces a organizace soudnictví, Brno: Masarykova Univerzita 
Brno, Doplněk Brno, 2003, s. 260 
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a stížnostmi, a dále také práva na soudní ochranu dle § 3 OSŘ53. Soud, který ochranu 

právům poskytuje tak plní dle čl. 90 Ústavy jednu z funkcí státu. Pokud by soud odmítl 

poskytnout ochranu právu, jehož se žalobce domáhá a jež spadá do jeho pravomoci, 

představovalo by to odmítnutí spravedlnosti (tzv. denegatio iustitiae). 

Žaloba je dispoziční procesní úkon žalobce, ve kterém uplatňuje u soudu 

ochranu svého tvrzeného ohroženého nebo porušeného subjektivního práva 

(oprávněného zájmu). Účelem podání žaloby je, aby soud přezkoumal návrh uplatněný 

žalobcem a rozhodl, zda je důvodný54. 

Je třeba, aby žaloba obsahovala zákonem stanovené náležitosti. OSŘ je upravuje 

v § 42 odst. 4 a v § 79 odst. 1. V prvém případě se jedná o stanovení obecných 

náležitostí, jež musí obsahovat každé podání určené soudu (tedy nejen žaloba), zatímco 

druhé ustanovení upravuje navíc zvláštní náležitosti žaloby. 

Žaloby vnitřně dělíme na několik druhů, přičemž hlediska klasifikace jsou různá. 

Literatura55 žaloby třídí podle obsahu petitu (žalobního návrhu), podle účinků, které 

mají být žalobou (resp. rozsudkem) docíleny a podle právního důvodu žaloby (podle 

svého označení). Existují také žaloby označované dle hmotněprávního důvodu, jejichž 

názvy jsou již zakořeněné56. Avšak jediným dělením, které zákon upravuje, je dělení 

podle obsahu petitu. Občanský soudní řád v § 80 uvádí tři druhy žalob -  žaloby 

o osobním stavu (statusové), žaloby na plnění, žaloby na určení; nejedná se však 

o taxativní výčet, neboť vždy se vzhledem k různosti soukromoprávních vztahů může 

objevit ještě další druh žaloby57. 

Statusové žaloby jsou žaloby směřující k tomu, aby soud autoritativně rozhodl ve 

věcech osobního stavu. Ustanovení § 80 písm. a) OSŘ podává pouze příkladný výčet 

nejpoužívanějších druhů statusových žalob. Je třeba podotknout, že řízení ve věcech 

statusových probíhá jak ve sporném, tak v nesporném řízení, přičemž řízení sporné je 

zde spíše výjimečné – jedná se např. o řízení o rozvod manželství, nebo zrušení 

registrovaného partnerství. 
                                                 

53 „Každý má právo domáhat se u soudu ochrany práva, které bylo ohroženo nebo porušeno.“ – srov. 
Drápal, L.; Bureš, J.: Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 5 
54 Stavinohová, J.; Hlavsa, P.: Civilní proces a organizace soudnictví, Brno: Masarykova Univerzita Brno, 
Doplněk Brno, 2003, s. 262  
55 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
204 a násl. 
56 srov. vlastnické žaloby – žaloba reivindikační, žaloba negatorní 
57 srov. Drápal, L.; Bureš, J.: Občanský soudní řád I. § 1 až  200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. 
Beck, 2009, s. 526 
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Žaloby statusové se liší od žalob na plnění i žalob určovacích. Nesměřují k získání 

exekučního titulu (jako žaloby na plnění), ani k vyjasnění nejistých právních poměrů 

(jako žaloby určovací), nýbrž směřují k autoritativní úpravě osobního statusu fyzické 

osoby, který zpravidla nelze upravit jinou než soudní cestou. Rozsudky o těchto 

žalobách vydané mají téměř vždy konstitutivní povahu s účinky ex nunc a jsou závazné 

pro každého, nikoli pouze pro účastníky řízení58. 

Žaloby na plnění jsou nejtypičtějším druhem žalob. Směřují k tomu, aby soud 

rozhodl o splnění povinnosti, jež vyplývá ze zákona, z právního vztahu nebo z porušení 

práva (§ 80 písm. c) OSŘ). Touto povinností může být zaplacení určité částky, nebo jiná 

povinnost spočívající v dare, facere, omittere, či pati. Mezi žaloby na plnění však 

řadíme též žaloby směřující k nahrazení projevů vůle. Vzhledem k tomu, že povinnost 

jako taková již existovala a soud pouze autoritativně deklaruje její existenci, rozsudek 

o těchto žalobách je tak vždy deklaratorní. Rozsudek je zároveň exekučním titulem a 

v petitu žaloby je třeba uvést způsob exekuce (nejedná-li se o povinnost k zaplacení 

určité částky) dle § 258 odst. 2 OSŘ59. Výjimkou jsou žaloby nahrazující projevy vůle, 

které se nevykonávají60. 

Žaloba určovací představuje možnost žalovat na určení existence nebo neexistence 

určitého práva nebo právního vztahu. Ustanovení § 80 písm. c) OSŘ nicméně omezuje 

tyto žaloby pouze na případy, kdy je na takovémto určení naléhavý právní zájem. Tento 

je předpokladem úspěchu ve věci a je tedy třeba jej tvrdit dle § 101 odst. 1 písm. a) 

OSŘ (a tak splnit tzv. břemeno tvrzení). Dle soudní praxe61  „(…) O naléhavý právní 

zájem může zásadně jít jen tehdy, jestliže by bez soudem vysloveného určení, že právní 

vztah nebo právo existuje, bylo buď ohroženo právo žalobce nebo by se 

jeho právní postavení stalo nejistým, což - řečeno jinými slovy - znamená, že buď musí 

jít u žalobce o právní vztah (právo) již existující (alespoň v době vydání rozhodnutí) 

nebo o takovou jeho procesní, případně hmotněprávní situaci, v níž by objektivně v již 

existujícím právním vztahu mohl být ohrožen, případně pro nejisté své postavení by 

mohl být vystaven konkrétní újmě.“ I přesto, že žaloba na určení nebývá příliš častá, je 

                                                 
58 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní, 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
206 
59 Výkon rozhodnutí ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené 
povinnosti. Lze jej provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací 
a výkonů. 
60 srov. § 161 odst. 3 OSŘ 
61 Nález Ústavního soudu ČR III. ÚS 17/95 dostupné na: nalus.usoud.cz 
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třeba jí věnovat pozornost, neboť je významným procesním nástrojem preventivní 

ochrany práv umožňující vnesení právní jistoty do nejistých právních vztahů62. 

Dalšími dispozičními úkony účastníků ve sporném řízení jsou změna žaloby (§95 

OSŘ), zpětvzetí žaloby (§ 96 OSŘ), uznání nároku (§ 153a OSŘ), vzájemná žaloba 

(§ 97 OSŘ) a soudní smír (§ 99 OSŘ). Pro účely této práce nepovažuji za potřebné se 

jimi zabývat podrobně. 

Dle § 82 odst. 1 OSŘ je řízení zahájeno dnem, kdy došel soudu návrh na jeho 

zahájení, přičemž soud o zahájení řízení nijak nerozhoduje. Tento den je dnem zahájení 

řízení i v případě, že žaloba vykazuje nedostatky ve smyslu § 43 odst. 2 OSŘ, nicméně 

v případě neodstranění nedostatků soud žalobu dle povahy nedostatků buď odmítne, 

nebo řízení zastaví, aniž by ve věci rozhodl63.  

Zahájení řízení s sebou nese účinky jak hmotněprávní, tak procesněprávní. Mezi 

hmotněprávní účinky patří to, že dochází ke stavení běhu promlčecích a prekluzivních 

lhůt, nestanoví-li zákon jinak64. Procesněprávními účinky zahájení řízení jsou: vznik 

překážky zahájeného řízení - litispendence (§ 83 OSŘ); vznik překážky perpetuatio fori 

(§ 11 odst. 1 OSŘ); dochází k vyčerpání práva žalobce volit mezi příslušnými soudy 

(§ 11 odst. 2, § 87 OSŘ); soudu plyne povinnost provést řízení i bez dalších návrhů (§ 

100 odst. 1 OSŘ) a účastníkům povinnost součinnosti (§ 6, § 101 odst. 1 OSŘ)65. 

Všechny tyto účinky zpravidla trvají po celou dobu řízení až do jeho pravomocného 

ukončení.  

2.2.2 Průběh řízení 

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

věc byla co nejrychleji projednána a rozhodnuta. Přitom usiluje především o to, aby 

spor byl vyřešen smírně. (§ 100 odst. 1 OSŘ). K postupu v řízení tedy není třeba 

žádných dalších úkonů ze strany účastníků, nicméně soud postupuje v součinnosti 

s nimi, jíž ovšem nelze nijak vynucovat a nečinnost účastníků nemá v zásadě vliv na 

průběh řízení (srov. § 101 odst. 2 OSŘ), avšak může mít za důsledek rozhodnutí 

                                                 
62 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
210 
63 srov. Drápal, L.; Bureš, J.: Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 276 
a násl. 
64 srov. op. sub. 59 výše, s. 529 
65 op. cit. sub. 58 výše, s. 336 a násl. 
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rozsudkem pro uznání nebo pro zmeškání, jak bude zmíněno dále. Soud dále zejména 

zkoumá, zda jsou splněny procesní podmínky, případně se stará o odstranění jejich vad, 

což musí činit po celou dobu řízení66, přičemž nedostatek procesních podmínek resp. 

jeho neodstranění má za následek zastavení řízení. Je-li to třeba, může soud nařídit 

předběžné opatření (§ 102 odst. 1 OSŘ).  

Předseda senátu má podle § 114a OSŘ připravit jednání tak, aby bylo možné věc 

rozhodnout zpravidla při jediném jednání, a za tím účelem zejména vyzve žalovaného 

k vyjádření se k žalobě a činí další vhodná opatření, mezi nimiž považuji za důležité 

zmínit zejména možnost upozornění účastníků na využití mediace (ustanovení vložené 

do OSŘ zák. č. 202/2012 Sb.), neboť tento nový institut může být vhodným 

prostředkem k dosažení mimosoudní dohody mezi účastníky a tím i vyřešení jejich 

sporu (k tomuto institutu blíže v kap. 6). Žalovaný má k vyjádření se soudem 

stanovenou lhůtu, jejíž nedodržení může mít sice za následek uložení pořádkové pokuty 

(§ 53 OSŘ), avšak tato nenahradí jeho vyjádření a tedy ani nenapomáhá k přípravě 

jednání. Z tohoto důvodu existují dva instituty, které mají zajistit, aby příprava jednání 

byla efektivní. Jedná se o tzv. kvalifikovanou výzvu podle § 114b OSŘ, jež je ovšem 

použitelná pouze ve sporném řízení, a přípravné jednání podle § 114c OSŘ. 

Kvalifikovaná výzva žalovanému je na místě tam, kdy to povaha věci nebo 

okolnosti případu vyžadují, přičemž toto posoudí soud. Přitom je třeba mít na mysli, že 

žalovaný může svou obranu resp. vyjádření založit na pouhém popření tvrzení žalobce 

a návrhu, aby soud žalobu zamítl. Proto by kvalifikovaná výzva měla být použita 

zejména v případech, kdy se žaloba jeví jako nesporná a kdy je třeba zjistit námitky 

žalovaného vůči ní. Touto výzvou soud ukládá žalovanému, aby se ve věci ve lhůtě 

vyjádřil, a v případě, že nárok neuzná, aby vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví 

svoji obranu a připojil listinné důkazy, resp. označil i jiné důkazy, jichž se dovolává. 

Lhůta k vyjádření nesmí být kratší než 30 dnů. 

V případě, že se žalovaný bez vážného důvodu včas nevyjádří a nebrání-li mu 

v tom vážné důvody, spojuje s tímto zákon fikci, že nárok, který byl proti němu 

uplatněn v žalobě, zcela uznává a soud pak na základě toho rozhodne rozsudkem pro 

uznání67. Podle některé literatury68 jde o domněnku, k čemuž se spíše taktéž přikláním, 

                                                 
66 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
336 
67 David, L. aj. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 526 
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neboť dikce „má se za to“ by měla představovat právní domněnku, a to navíc 

vyvratitelnou - důkazem opaku. Také NOZ klade důraz na zcela jasné a nepochybné 

zákonné vymezení domněnek a fikcí69 Žalovaný musí být o tomto následku podle 

§ 114b odst. 5 OSŘ poučen. 

Druhým institutem je přípravné jednání podle § 114c OSŘ, jež je vhodné použít 

zejména tehdy, není-li možné rozhodnout bez nařízení jednání a jestliže soud má 

důvody předpokládat, že běžná komunikace s účastníky nepovede k řádné přípravě 

jednání (zejména formou písemných stanovisek), přičemž nejsou zároveň dány 

podmínky pro kvalifikovanou výzvu podle § 114b OSŘ70. Rozdíl oproti kvalifikované 

výzvě spočívá v tom, že přípravné jednání je možné resp. v daných případech nezbytné 

konat i v nesporných řízeních (§ 120 odst. 3 OSŘ). Předvolání k přípravnému jednání, 

jež obsahuje také poučení soudu o následcích nedostavení se a o koncentraci 

přípravného jednání71 , je třeba doručit účastníkům do vlastních rukou. Účelem 

přípravného jednání je, buď aby věc byla vyřešena smírně nebo prostřednictvím 

mediace a řízení tak bylo ukončeno bez vydání rozhodnutí ve věci, anebo aby se jednání 

dostatečně připravilo tak, že bude možné věc rozhodnout. Zejména se tedy vyjasní 

sporné skutečnosti mezi účastníky a stanoví se důkazní prostředky, jež bude třeba 

v jednání provést.  

Nedostavení se k přípravnému jednání má jak pro žalovaného, tak pro žalobce 

poměrně významné a negativní následky. Stejně jako v případě nesplnění kvalifikované 

výzvy, tak i zde nedostavení se žalovaného i přes řádné a včasné předvolání soudu má 

za následek zákonnou fikci, že nárok uznává. Dojde tedy k vydání rozsudku pro uznání 

(§ 153a OSŘ). Výjimkou jsou ovšem řízení uvedená v § 120 odst. 2 OSŘ, u nichž 

k takovémuto následku nemůže dojít. Fikce uznání nároku nenastane, jestliže sama 

žaloba má být odmítnuta anebo jestliže nejsou splněny podmínky řízení72. Pokud se za 

stejných podmínek nedostaví žalobce, soud řízení zastaví. Odborná literatura se zatím 

definitivně neshodla na tom, jak postupovat, pakliže se k přípravnému jednání za 

                                                                                                                                               
68 op. cit. sub. 66 výše, s. 339 
69 srov. například http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/obecna-cast-zakoniku/obecne.html ”Výrazem „má 
se za to, že“ se označuje vyvratitelná právní domněnka, připouštějící důkaz opaku. Výrazem „platí, že“ se 
označuje nevyvratitelná právní domněnka. Výrazem „považuje se za“ nebo „hledí se na“ se označuje 
právní fikce.“ 
70 srov. Drápal, L.; Bureš, J.: Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 800 
71 § 114c odst. 4 OSŘ. Koncentrace nastává ke skončení přípravného jednání.  
72 David, L. aj. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 533 
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splnění všech podmínek nedostaví ani žalobce, ani žalovaný. V takovém případě by se 

pravděpodobně nejprve uplatnila sankce u žalobce a došlo by tedy k zastavení řízení73. 

Významným a relativně mladým institutem v našem právním řádu je 

koncentrace řízení, jejímž účelem je, podobně jako v případě kvalifikované výzvy 

a přípravného jednání, zajistit rychlejší a efektivnější proces. Spočívá v tom, že je-li 

řízení zkoncentrováno, pak se nepřihlíží k novým tvrzením a k novým důkazům 

uplatněným po zákonem stanoveném okamžiku74. Je ovšem třeba mít na paměti, že 

koncentraci, tak jak je v zákoně uvedená, není možné použít na nesporná řízení dle 

§ 120 odst. 2 OSŘ, ale rovněž ani v případě nedostatečného poučení účastníků (§ 118b 

odst. 3 OSŘ). Určité prvky koncentrace lze spatřovat i v procesním postupu v případě 

kvalifikované výzvy podle § 114b OSŘ, dle níž účastník musí vylíčit rozhodné 

skutečnosti a navrhnout důkazy k jejich projednání v soudem stanovené lhůtě, když 

následkem nesplnění této povinnosti je vydání rozsudku pro uznání75. Stejně tak lze 

o koncentraci hovořit i u přípravného jednání, neboť i zde musí dojít ke splnění 

procesních povinností (§ 114c odst. 3 OSŘ) ze strany účastníků do okamžiku jeho 

skončení76.  

Obecně můžeme koncentraci řízení dělit na koncentraci zákonnou, jež je 

stanovena zákonem, a koncentraci soudcovskou, jež je odvislá od rozhodnutí soudu. 

Druhá jmenovaná se již v OSŘ nevyskytuje77, její prvky lze však spatřovat v tom, že 

soudce má možnost na žádost účastníka z důležitých důvodů stanovit lhůtu k doplnění 

(§ 114c odst. 4, § 118b odst. 1 OSŘ)78. 

Koncentraci zákonnou lze nalézt především v ustanovení § 118b a § 205a OSŘ. 

Účastníci totiž mohou uvádět rozhodné skutečnosti a označovat důkazy k jejich 

prokázání pouze do skončení řízení v prvním stupni a v řízení odvolacím již k nim soud 

nebude přihlížet, ovšem s výjimkami, jež jsou uvedeny právě v ustanovení § 205a OSŘ. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o skutečnost svými důsledky pro účastníky poměrně 

významnou, je třeba je ve smyslu § 118a OSŘ včas upozornit na případné nedostatky ve 

                                                 
73 Valenta, J.: Dva roky přípravného jednání v praxi, in Právní rozhledy, roč. 2012, č. 1, s. 18 
74 David, L. aj. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 551 
75 Hamuláková, K.: Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 
2010, s. 48 a násl. 
76 K výjimkám z tohoto ustanovení srov. § 118b OSŘ. 
77 Byla obsažena v ustanovení § 118c OSŘ, které bylo zrušeno zák. č. 7/2009. 
78 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
342 
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vylíčených skutečnostech a vyzvat je k doplnění, a dále je třeba účastníky o tom, že je 

řízení zkoncentrováno, poučit ve smyslu § 119a OSŘ ještě před skončením jednání, 

v němž má být vyhlášeno rozhodnutí. Avšak toto ustanovení se nevztahuje na § 118b 

a § 175 odst. 4 OSŘ79. 

Je tedy třeba mít na mysli, že pokud bylo ve věci provedeno přípravné jednání, 

koncentrace se vztahuje už na okamžik jeho ukončení, a pokud provedeno nebylo, pak 

je spojena s ukončením prvního jednání ve věci (popř. do uplynutí lhůty poskytnuté 

soudem k doplnění). Z uvedeného tedy vyplývá, že pro takový případ není poučovací 

povinnost soudu zákonem stanovena, když nelze použít § 119a OSŘ, a je tedy třeba 

použití analogie s právní úpravou §§ 118b odst. 2 nebo 114c odst. 5 OSŘ80. 

Co se týká uplatnění ustanovení o koncentraci řízení v insolvenčním řízení, 

judikatura zastává názor, že „(…) Při projednání insolvenčního návrhu věřitele 

a rozhodnutí o tomto návrhu se dokazování skutečností potřebných 

k osvědčení dlužníkova úpadku řídí vyšetřovací zásadou. Přiměřené uplatnění 

ustanovení občanského soudního řádu o koncentraci řízení je vyloučeno (…)“81  

Rovněž ve vykonávacím řízení není možné uplatnění ustanovení o koncentraci 

řízení82. Faktem ovšem je, že o koncentraci vykonávacího řízení lze uvažovat, a to 

zejména z důvodu, že dochází k jeho stále většímu prolínání s řízením nalézacím (srov. 

například řešení kauzálních námitek povinných ohledně započtení resp. splnění 

povinnosti – pak dochází i k dokazování v rámci vykonávacího řízení). Současná 

podoba OSŘ vychází z toho, že po vynesení exekučního titulu se závazek téměř 

nevyvíjí, a proto není nutné během exekuce dokazovat, což je ovšem poměrně zastaralý 

pohled na věc neodpovídající současným poměrům83. V ustanovení § 254 odst. 5 

a 6 OSŘ je zakotven tzv. princip úplné apelace ve spojení s vyhledávací zásadou, jež 

stanovuje povinnost soudu k provedení i jiných než účastníky navržených důkazů, je-li 

                                                 
79 Toto ustanovení zakotvuje koncentraci řízení o evropském platebním rozkazu, jež spočívá v tom, že 
k později vzneseným námitkám žalovaného soud nepřihlíží. Námitky je třeba podat ve lhůtě 8 dnů od 
doručení (§ 175 odst. 1 OSŘ). 
80 srov. Hamul’áková, K.: Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení, Praha: 
Leges, 2010, s. 96 a násl. 
81  Usnesení NS ze dne 29. 4. 2010, sp. zn. KSPH 37 INS 4935/2008 dostupné na: 
http://kraken.slv.cz/KSPH37INS4935/2008 
82 srov. např. Drápal, L.; Bureš, J.: Občanský soudní řád II. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, 
s. 2091; David, L. aj. Občanský soudní řád. Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 
1403 
83 Svoboda, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 150 
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to třeba k tomu, aby byl zjištěn skutkový stav. Dle Svobody84 existuje i ve vykonávacím 

řízení pro účastníky břemeno tvrzení a břemeno důkazní ohledně některých skutečností 

(srov. § 256 odst. 2 OSŘ), a poté se tedy neuplatní princip úplné apelace, ale 

mechanismy vlastní tomuto břemenu v nalézacím řízení, jež tedy zahrnují i koncentraci 

řízení. Také v další literatuře 85 se hovoří o potřebě restriktivního uplatňování principu 

úplné apelace ve vykonávacím řízení – je podle ní vyloučené, aby odvolací soud při 

rozhodování zohlednil skutečnosti či důkazy neuplatněné účastníky v řízení před 

soudem prvního stupně, nedovolal-li se jich žádný z účastníků v průběhu odvolacího 

řízení, a to i kdyby vyšly najevo až v odvolacím řízení. Ústavní soud však stále zastává 

názor, že vyhledávací povinnost soudu je neomezená86. Tento tradiční a vžitý pohled na 

vykonávací řízení z důvodu jeho vývoje ovšem nejspíš do budoucna neobstojí. Dle 

mého názoru lze uvažovat, že do budoucna dojde, i vzhledem k výše uvedenému, 

k určitému posunu a vykonávací řízení bude alespoň částečně zkoncentrováno a dojde 

k jeho celkovému přiblížení se k řízení nalézacímu, neboť není možné přehlížet stále 

častější případy, kdy se v jeho rámci řeší nejen procesní záležitosti, ale také otázky 

hmotněprávní (viz výše uvedené námitky). 

Poté, co je jednání připraveno, dojde k jeho nařízení tak, že soud předvolá 

účastníky. Předvolání jim musí být soudem doručeno zpravidla nejméně 10 dnů před 

konáním jednání. V zásadě je jednání veřejné, avšak veřejnost lze vyloučit (srov. § 116 

odst. 2 OSŘ). Možné je také pouze odepřít přístup určitým osobám, pokud například 

hrozí, že by přítomnost takových osob narušila průběh jednání, nebo jde o osoby 

nezletilé, kde důvodem bude ohrožení mravnosti. 

K projednání věci samé nařídí soud jednání, ve kterém je žalobcem přednesena 

žaloba, žalovaný se k žalobě vyjádří, provádí se dokazování a jiné úkony závisející na 

povaze sporu87. 

                                                 
84 op. cit. sub. 80 výše, s. 152 
85 Drápal, L.; Bureš, J.: Občanský soudní řád II. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 2095 
86 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 397/06 ze dne 28.3.2007 
87 Podle § 115a OSŘ není třeba nařizovat jednání ve věci samé, lze-li rozhodnout jen na základě 
předložených listinných důkazů účastníky a účastníci se vzdali práva na projednání věci, případně 
s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Výjimku tvoří věci uvedené v § 120 odst. 2 OSŘ. 
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2.2.3 Dokazování 

Procesním dokazováním rozumíme právem stanovený postup soudu při získávání 

zpráv o skutečnostech důležitých pro rozhodnutí. Při tomto postupu poznává soud svými 

smysly určitou skutečnost přímo, nebo přímo poznává zprávy o této skutečnosti88. 

K problematice dokazování je především třeba mít na mysli zásadní odlišnosti 

v této oblasti mezi řízením sporným a nesporným. Neboť zatímco sporné řízení ovládá 

zásada projednací89, u nesporného řízení jde o její protipól – tedy o zásadu vyšetřovací, 

která soudu ukládá, aby sám vykonal vše potřebné ke zjištění skutkového základu 

rozhodnutí, tedy aby provedl nejen ty důkazy, které účastníci označili, ale i jiné 

potřebné důkazy. Nemůžeme zde tedy hovořit o existenci břemene tvrzení a důkazního 

břemene na straně účastníků, jak je tomu u sporného řízení. Uvedené je upraveno 

v ustanovení § 120 OSŘ, kde třetí odstavec připouští určitou výjimku z projednací 

zásady u sporného řízení a poskytuje soudu možnost, aby provedl i jiné než účastníky 

navrhované důkazy, je-li to potřebné ke zjištění skutkové stavu a především a pouze, 

vyplývají-li tyto důkazy z obsahu spisu. Toto ustanovení tedy v žádném smyslu 

nezakládá vyhledávací povinnost soudu ve sporném řízení.  

Předmět dokazování lze vymezit i negativně, tedy určit, které skutečnosti není 

třeba dokazovat. Jsou jimi skutečnosti obecně známé (tzv. notoriety) nebo známé soudu 

z jeho činnosti, jakož i právní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve Sbírce zákonů 

České republiky (§ 121 OSŘ). Dále ještě ve sporném řízení není třeba dokazovat 

skutečnosti, u nichž není mezi účastníky sporu a lze je tedy považovat za jejich shodná 

tvrzení (§ 120 odst. 4 OSŘ). K usnadnění dokazování soudu navíc slouží skutkové 

i právní domněnky, fikce, prejudiciální otázky a úvaha soudu. 

Co se týká průběhu dokazování, lze jej rozdělit na čtyři stádia. Předně jde 

o navrhování důkazů, což je úkolem účastníků, avšak v nesporném řízení i úlohou 

soudu (viz. výše). Dále je třeba, aby soud navržené důkazy opatřil, což činí v rámci 

přípravy jednání. Za tím účelem především předvolává svědky, zajistí znalecké 

posudky, uloží osobám, které mají u sebe listinu, aby ji předložily (tzv. ediční 

povinnost), zajistí předmět ohledání, předvolá k výslechu účastníky atp.90. Je povinností 

                                                 
88 Stavinohová, J.: Občanské právo procesní. Řízení nalézací. Iuridica Brunensia 1996, s. 149 
89 viz kapitola 2 této práce: (projednací zásada) znamená, že účastníci nesou břemeno, resp. povinnost 
tvrzení a důkazní. 
90 op. cit. sub. 88, s. 152 
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účastníků a svědků, kteří byli řádně předvoláni, aby se k výslechu dostavili, jinak jim 

hrozí sankce (uložení pokuty nebo předvedení), což představuje poměrně důležitou 

odlišnost od rozhodčího řízení, v němž rozhodce resp. rozhodčí soud nemá žádné právní 

prostředky k tomu, aby účastníky ani svědky k jejich účasti donutil (srov. k tomu blíže 

v kap. 6).  

Další fází je provádění důkazů. To se zpravidla děje při jednání, v souladu se 

zásadou přímosti, nicméně důkaz lze provést i mimo jednání, případně může být 

k provedení důkazu dožádán jiný soud, je-li to účelné. Avšak za každých okolností je 

třeba, aby se procesní strany mohly s důkazy seznámit a umožnit jim přítomnost při 

provádění důkazů mimo jednání (není-li tu nebezpečí z prodlení – srov. kap. 4.3).  

Poslední fázi představuje hodnocení důkazů, jež je v rukou soudu a děje se 

v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů (srov. § 132 OSŘ), tedy je věcí soudu, 

jak důkazy zhodnotí a jakou relevanci jednotlivých důkazním prostředkům přizná. 

Jedinou výjimkou je stanovení důkazní síly veřejné listiny, u níž platí tzv. presumpce 

správnosti a její obsah lze vyvrátit jedině dokázáním opaku, na rozdíl od listiny 

soukromé, u níž stačí její obsah pouze popřít 91. Výsledek toho, jak soud důkazy 

zhodnotil, se poté můžeme dozvědět z odůvodnění rozhodnutí a mělo by zaznít již 

v jednací síni soudu při jeho vyhlášení, v každém případě však musí být obsaženo 

v písemném vyhotovení rozhodnutí. Z odůvodnění musí vyplývat, že spor je v těch 

a v těch skutečnostech a že ve vztahu k jedné skutečnosti byly hodnoceny důkazy právě 

tak, jak byly hodnoceny92. 

Podle ustanovení § 125 OSŘ za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž 

lze zjistit stav věci, a zákon pak obsahuje jejich demonstrativní výčet. Jinými než 

v zákoně vyjmenovanými důkazními prostředky mohou být například fotografie, 

záznamy na magnetofonových páskách atp. Při provádění jednotlivých důkazních 

prostředků je třeba dodržovat zákonem stanovený postup, a pokud by takový nebyl 

upraven, pak jej má určit soud.  

Důkazní prostředky můžeme rozdělit na přímé a nepřímé, když o přímých 

hovoříme pouze v případě ohledání místa, věci nebo osoby, ostatní prostředky jsou 

nepřímé. Na přímé a nepřímé můžeme rovněž členit i samotné důkazy podle vztahu 

                                                 
91 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Linde 2011, s. 
244 
92 Jirsa, J.: Novinky v civilním řízení soudním. 1. vydání. Praha: LexisNexis CZ, s.r.o., 2005, s. 116 
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k dokazované skutečnosti, když přímé důkazy přímo potvrzují nebo vyvracejí určitou 

skutečnost (např. svědek vypovídá o tom, co viděl), zatímco nepřímé důkazy (tzv. 

indicie) potvrzují nebo vyvracejí určitou skutečnost pomocí jiné skutečnosti, u jejich 

hodnocení jde tedy o složitější proces93. 

2.2.4 Soudní rozhodnutí 

Cílem občanského soudního řízení je ochrana práv a právem chráněných zájmů 

jeho účastníků. Tento cíl je přitom naplněn vydáním autoritativního rozhodnutí soudu, 

jehož předmětem je určitý v návrhu uplatněný nárok, subjektivní právo nebo zákonem 

chráněný zájem, jde tedy o tzv. věc samou (tzv. meritorní rozhodnutí). Předmětem 

rozhodnutí soudu však může být i jiná otázka, zejména procesního charakteru, s níž se 

soud musí vypořádat. Pak hovoříme o tzv. rozhodnutí nemeritorním, jež je ovšem 

rovněž nedílnou součástí soudního řízení, neboť přispívá ke spravedlivému řešení věci 

samé a zajišťuje zdárný průběh řízení94. 

Je však třeba mít na mysli, že občanské soudní řízení může být ukončeno i jinak 

než vydáním rozhodnutí ve věci samé. Tak tomu bude v případě uzavření smíru mezi 

účastníky95, nebo dojde-li k zastavení řízení. 

Co je podkladem soudního rozhodnutí záleží na tom, zda jde o věc samu, nebo 

nikoli. Jedná-li se o rozhodnutí meritorní, tedy ve věci samé, pak je podkladem 

rozhodnutí soudem zjištěný skutkový stav (§ 153 OSŘ)96. Výjimky ovšem představují 

ustanovení zákona, která jako podklad pro určité formy rozhodnutí stanovují jiné 

okolnosti. Typicky se tak bude jednat o platební rozkaz, rozsudek pro uznání a rozsudek 

pro zmeškání. K tomu srov. dále. Avšak jedná-li se o rozhodnutí nemeritorní, tedy 

procesní, slouží jako podklad záležitost, jež byla potřeba v řízení vyřešit. 

Rozhodnutí můžeme členit, kromě výše zmíněného členění na meritorní 

a nemeritorní, také na rozhodnutí konstitutivní a deklaratorní, a dále rovněž podle toho, 

jaký subjekt je vydal. Velmi důležitým kritériem členění je jejich forma, když 

rozlišujeme rozsudek, usnesení a platební rozkaz. To, jakou formou má být 

                                                 
93 Drápal, L., Bureš, J.: Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2009, s. 883 
94 Stavinohová, J.: Občanské právo procesní. Řízení nalézací. Iuridica Brunensia 1996, s. 159 
95 Soudem schválený smír má účinky pravomocného rozsudku (§ 99 odst. 3 OSŘ), jde tedy v určitém 
smyslu rovněž o rozhodnutí ve věci samé. 
96 Je třeba mít stále na zřeteli rozdíly v řízení sporném a nesporném, jež se týkají uvádění důkazů 
k prokázání tvrzených skutečností. K tomu blíže v kapitole 2.2.3 této práce. 
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v jednotlivých případech rozhodnuto, stanoví zákon, avšak obecně lze říci, že ve věci 

samé soud rozhoduje rozsudkem (§ 152 odst. 1 OSŘ), kromě výjimek uvedených 

v zákoně, kdy se rozhoduje usnesením – například o uzavření smíru. 

Rozsudky můžeme členit dle obsahu jejich výroku na rozsudky na plnění, 

rozsudky na určení a rozsudky o osobním stavu. Jde tedy přirozeně o stejné členění, 

jako v případě žalob, kde hovoříme o dělení dle obsahu petitu. Dále rozlišujeme 

rozsudky konstitutivní a deklaratorní (dle právních účinků, jež sleduje), a rozsudky 

konečné, částečné a mezitímní podle toho, jak byl předmět řízení v rozsudku postižen 

resp. vyčerpán. 

Rozsudek se vždy vyhlašuje veřejně, a to jménem republiky, přičemž při 

vyhlášení výrokové části musí všichni přítomní povstat. Co se týká samotného obsahu 

rozsudku jako nejformálnějšího druhu rozhodnutí, musí vždy obsahovat úvodní část 

(označení soudu, soudců, účastníků), výrok, odůvodnění a poučení o možnosti podat 

opravný prostředek. Nejdůležitější částí rozsudku (ale i jiného druhu rozhodnutí) je 

přitom výrok, jež vyjadřuje svůj závěr o otázce, která byla předmětem rozhodování ve 

věci samé nebo o konkrétní procesní otázce. Ve sporném řízení je pak výrok odpovědí 

soudu na žalobcův návrh, formulovaný v žalobě97. 

 Mezi rozsudkem a usnesením existuje řada rozdílů, jež vyplývají z povahy 

nároků, o nichž se rozhoduje, a z přípustnosti řádných a mimořádných opravných 

prostředků; totiž proti rozsudku soudu prvního stupně lze odvolání podat vždy, zatímco 

v případě usnesení jej lze podat pouze v zákonem vymezených případech98. Dalším 

rozdílem je zejména úprava doručování, když rozsudek se doručuje účastníkům vždy, 

a to do vlastních rukou (§ 158 OSŘ), zatímco usnesení pouze za určitých okolností 

(srov. § 168 OSŘ). Rovněž vzhledem k tomu, že usnesení je formálně jednodušším 

druhem soudního rozhodnutí, často tak není nutné, aby obsahovalo odůvodnění. 

Důležitou vlastností soudního rozhodnutí je jeho právní moc a vykonatelnost. 

Právní moc představuje vlastnost rozhodnutí, kterou toto dodatečně, po splnění určitých 

podmínek, nabývá. Jde o to, že rozhodnutí je konečné, závazné a nezměnitelné. 

Rozlišujeme tzv. formální právní moc, jež představuje konečnost rozhodnutí, které 

předpokládá dle § 159 OSŘ jeho řádné doručení a nemožnost jej napadnout odvoláním. 

Buď je tedy odvolání proti takovému rozhodnutí nepřípustné, nebo marně uplynula 
                                                 

97 Drápal, L., Bureš, J.: Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2009, s. 1024 
98 Stavinohová, J.: Občanské právo procesní. Řízení nalézací. Iuridica Brunensia 1996, s. 161 
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lhůta k jeho podání. Materiální právní moc znamená závaznost rozhodnutí a jeho 

nezměnitelnost, z čehož pak vyplývá tzv. překážka věci pravomocně rozhodnuté99. 

Vykonatelnost je vlastností rozhodnutí, jež umožňuje jeho vynutitelnost resp. 

vynutitelnost v něm uložených povinností i proti vůli daného účastníka řízení. 

Podmínky vzniku a účinků vykonatelnosti jsou však rozdílné, podle toho, o jakém 

předmětu řízení se rozhodnutí vyslovuje100. A tak rozsudek ukládající určité plnění 

nabývá vykonatelnosti, jakmile uplyne lhůta k plnění 101. Není-li však v rozsudku 

uložena povinnost k plnění, stává se tento rozsudek vykonatelným okamžikem nabytí 

právní moci (§ 161 OSŘ). Pokud však jde o usnesení, v němž nebyla uložena povinnost 

k plnění, to je vykonatelné, jakmile bylo doručeno, a není-li třeba jej doručovat102, 

jakmile bylo vyhlášeno nebo vyhotoveno. Zvláštním případem je tzv. předběžná 

vykonatelnost, jež je zákonem stanovena pro dva případy, a to pro rozsudky ukládající 

plnění výživného nebo pracovní odměny za poslední tři měsíce, a navrácení dítěte ve 

věcech mezinárodních únosů (§ 162 OSŘ). Jejich podstatou je, že lhůta k plnění běží již 

od doručení těchto rozsudků účastníkům, a nikoli tedy až od právní moci rozsudku. 

Blíže se otázce vykonatelnosti rozhodnutí věnuje kapitola 3.2. 

V určitých specifických případech občanský soudní řád umožňuje vydat 

meritorní rozhodnutí bez toho, že by nařídil jednání. Jde o rozhodnutí vydané v tzv. 

rozkazním řízení, které je upraveno v § 172 a násl. OSŘ. Takové rozhodnutí se pak 

nazývá platební rozkaz. Předpokladem k tomu, aby mohlo k rozkaznímu řízení dojít a to 

mohlo skončit vydáním platebního rozkazu, je, že žalobou je uplatňováno právo na 

zaplacení peněžité částky a toto právo přitom vyplývá z žalobcova tvrzení, které 

v žalobě uvádí. Avšak i pokud jsou splněny uvedené podmínky, stále záleží jen na 

úvaze soudu, zda v konkrétním případě platební rozkaz vydá103. Soudu tedy nic nebrání, 

aby namísto vydání platebního rozkazu nařídil ústní jednání, a tedy z vlastní iniciativy 

zahájil nalézací řízení, domnívá-li se, že žalobní petit nemá oporu ve hmotněprávních 

                                                 
99 § 159a odst. 5 OSŘ: Jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti 
výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osoby věc projednávána znovu. 
100 op. cit. sub. 96 výše, s. 170 
101 K tomu srov. § 160 OSŘ. 
102 § 168 odst. 2 OS: Usnesení doručí soud účastníkům, je-li proti němu odvolání nebo dovolání nebo 
jestliže to je třeba pro vedení řízení anebo jde-li o usnesení, kterým se účastníkům ukládá nějaká 
povinnost. 
103 To neplatí pro evropský platební rozkaz (§ 174b OSŘ) a směnečný a šekový platební rozkaz (§ 175 
OSŘ), kterými se však v této práci nebudu hlouběji zabývat.  
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skutečnostech vylíčených v návrhu104. Platební rozkaz ovšem nemůže být i přes splnění 

uvedených podmínek vydán, není-li znám pobyt žalovaného nebo má-li být žalovanému 

platební rozkaz doručen do ciziny (§ 172 odst. 2 OSŘ). V souvislosti s doručením 

platebního rozkazu je dále stanovena podmínka doručení do vlastních rukou 

s vyloučením náhradního doručení (§ 173 OSŘ) 105. Jde o to, aby byly vyloučeny 

pochybnosti, zda se platební rozkaz dostane do rukou žalovaného, když je mu nařízeno 

peněžité plnění, aniž by věc byla projednána.  

Spojuje-li zákon účinky pravomocného platebního rozkazu s účinky 

pravomocného rozsudku, vyjadřuje jen to, že žalovaný – třebaže platební rozkaz byl 

vydán bez slyšení stran, jen na základě skutkových tvrzení žalobce – tím, že proti němu 

nepodal odpor, jako by vyjádřil vůli podrobit se rozhodnutí soudu o povinnosti zaplatit 

peněžité plnění. Vzhledem k tomu, že právní moc rozsudku soudu prvního stupně zákon 

vždy spojuje s „nepodáním“ odvolání, tedy s rozhodnutím účastníka podrobit se 

rozhodnutí soudu, není a v tomto smyslu nemůže být rozdílu mezi účinky pravomocného 

rozsudku a účinky platebního rozkazu, proti němuž nebyl podán odpor.106 

Odpor proti platebnímu rozkazu musí žalovaný podat do 15 dnů od doručení, 

jinak platební rozkaz nabývá účinků pravomocného rozsudku. Odpor není třeba 

odůvodňovat, postačí, vyplývá-li z podání žalovaného, že jde o odpor. To však neplatí, 

byla-li spolu s platebním rozkazem žalovanému doručení tzv. kvalifikovaná výzva dle 

§ 114b OSŘ. Pak totiž, v případě, že se žalovaný ve stanovené lhůtě nevyjádří a ani 

soudu nesdělí vážný důvod, který mu v tom brání (případně takový důvod ani nemá), 

dojde sice podáním odporu ke zrušení platebního rozkazu, avšak soud pak rozhodne pro 

žalovaného negativně rozsudkem pro uznání. 

2.3 ŘÍZENÍ NESPORNÉ 

Jak bylo uvedeno výše, občanský soudní řád se o nesporném řízení výslovně 

nezmiňuje, avšak v teorii i praxi se tento termín běžně používá. Od řízení sporného jej 

odlišuje řada zvláštních znaků, které byly poznamenány v kapitole 2 pojednávající 

                                                 
104 Svoboda, K.: Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2012, s. 18 n. 
105  Je třeba mít ovšem na paměti, že podmínka doručení platebního rozkazu do vlastních rukou 
žalovaného je splněna, i když odepře jeho přijetí. (§ 50c OSŘ: Odepře-li adresát nebo příjemce 
písemnosti přijmout doručovanou písemnost, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy přijetí 
písemnosti bylo odepřeno; o tom musí být adresát nebo příjemce písemnosti poučen.) 
106 Drápal, L., Bureš, J.: Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2009, s. 1160 
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o nalézacím řízení. V občanském soudním řádu jsou nesporná řízení upravena ve třetí 

části v hlavě páté nazvané „zvláštní ustanovení“. 

Jak již bylo zmíněno výše, aktuálně probíhající rekodifikace soukromého práva 

si vyžaduje rovněž nezbytnou harmonizaci základního procesního předpisu, jímž je 

občanský soudní řád. Dalším a neméně významným důvodem změn v právu civilního 

procesu je to, že nalézací řízení je v občanském soudním řádu stále koncipováno jako 

jednotný proces, tedy bez potřebného vymezení a odlišení řízení sporného 

a nesporného, jež se v mnoha aspektech poměrně značně liší, jak již bylo uvedeno výše. 

V souvislosti s potřebnou harmonizací občanského soudního řádu se uvažovalo 

o několika variantách. Za vhodnou, avšak nakonec nezrealizovanou lze hodnotit tu 

variantu, jež měla za cíl vytvoření kompletně nového kodexu civilního procesu. To však 

bohužel nebylo reálné uskutečnit vzhledem k vyšší časové potřebě, která by ale tvůrcům 

z důvodu potřebné účinnosti kodexu již od 1.1.2014 nemohla být poskytnuta a rovněž 

by to pro praxi znamenalo kromě studia nového občanského zákoníku ještě studium 

procesního předpisu, a to v poměrně krátké časové lhůtě107.  

Vybranou variantu řešení tedy představuje novelizace občanského soudního 

řádu, jež bude ovšem nadále upravovat výlučně řízení sporná, a přijetí nového zákona 

o zvláštních řízeních soudních použitelný pro řízení nesporná a jiná zvláštní řízení. Jde 

o úpravu typickou pro evropské státy, s nimiž máme společnou právní historii (zejména 

Rakousko, Německo), a rovněž v určitém smyslu jde o návrat k právní úpravě 

nalézacího řízení na našem území za první republiky, kdy byla úprava sporného 

a nesporného řízení oddělena a upravena dvěma zákony.  

Občanský soudní řád ovšem i nadále zůstává obecným procesním předpisem 

a zákon o zvláštních řízeních soudních bude ve vztahu k němu předpisem speciálním. 

Ve svém důsledku bude největší změnou právě „pouze“ zmíněné rozdělení nalézacího 

řízení do dvou předpisů, neboť do ZŘS budou z velké části převzata ta ustanovení 

občanského soudního řádu, která se týkají nesporných a jiných zvláštních řízení. 

Nejedná se tedy o zásadně novou právní úpravu 

Zákon o zvláštních řízeních soudních se člení na tři části, z nichž první je část 

obecná, která obsahuje obecná ustanovení týkající se nesporných a jiných zvláštních 

řízení a jež jsou všem těmto řízením společná. Další část se již věnuje samotným 

                                                 
107 K tomu více: Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku 931, dostupné na www.psp.cz 
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nesporným a jiným zvláštním řízením a člení se do několika hlav. Poslední část je 

nazvána Závěrečná ustanovení. Považuji za důležité poukázat na to, že zákon 

o zvláštních řízeních soudních obsahuje taxativní výčet takovýchto řízení, a proto se na 

jiná než tam uvedená řízení nebude vztahovat. 

Poměrně nejasné se jeví zařazení tzv. řízení ve věcech rodiněprávních, kdy 

zákon do své úpravy pojímá rovněž například řízení o rozvod manželství, které se řadí 

spíše mezi sporná řízení. Někteří autoři108 vyjadřují názor, že i za situace, když se druhý 

manžel k návrhu na rozvod připojí, nelze toto považovat za návrh společný, jak podle 

nich nesprávně činí zmíněný zákon. S tím nelze než souhlasit, neboť jde o řízení 

nepochybně svou povahou sporné a jeho zařazení do tohoto zákona opět stírá potřebnou 

hranici mezi spory a nespory. 

Další problematiku představuje obecná část zákona, jež by ideálně měla 

upravovat pouze odlišnosti od sporného řízení, když občanský soudní řád zůstává 

i nadále obecným procesním předpisem. Avšak není tomu tak, zákon se naopak snaží 

o úplné oddělení všech institutů, čímž dochází k duplikaci různých ustanovení, jejímž 

výsledkem je shodný text na dvou místech, jak je tomu například u úpravy věcné 

a místní příslušnosti a účasti státního zastupitelství. Často jde o pouhé mechanické 

oddělení jednotlivých institutů, jež by si přitom mnohem více zasloužily větší 

zrevidování, jež speciální úprava nesporných a jiných zvláštních řízení vyžaduje. 

3. VYKONÁVACÍ  ŘÍZENÍ 

Účelem vykonávacího řízení je, aby v případě dobrovolného nesplnění 

povinnosti uložené rozhodnutím soudu, bylo její splnění autoritativně vymoženo 

prostřednictvím státního donucení. 

V souvislosti s vykonávacím řízením je třeba se zmínit o problematice 

používané terminologie. Občanský soudní řád z roku 1963 používá pojem výkon 

rozhodnutí, čímž došlo ke změně předchozí terminologie, kdy se používal termín 

exekuce pocházející z latiny. Současný termín výkon rozhodnutí se v praxi příliš neujal, 

ale spíše se dává přednost termínu exekuce, neboť je tento termín tradiční a mnohem 

                                                 
108např. Winterová, A.: K připravovaným změnám v civilním procesu (kritické a jiné poznámky). Právní 
rozhledy, roč. 2012, č. 23-24, s. 836; Haderka, J.: Rozvod a rozvodové řízení od účinnosti zákona č. 
91/1998 Sb. Právní obzor, 1998, č. 6 
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více vžitý. Nicméně i přes to je třeba tyto dva pojmy odlišovat vzhledem k tomu, že 

v důsledku přijetí exekučního řádu v roce 2001 je exekucí činnost provozovaná 

soudními exekutory za účelem autoritativního vynucení plnění, zatímco výkon 

rozhodnutí je označením pro činnost soudů. Avšak tyto činnosti se nijak neliší ve svém 

účelu, jímž je tedy autoritativní vynucení splnění povinnosti, a cíl obou těchto činností 

je také totožný. Na odlišnosti, jež vykazuje průběh těchto řízení, bude upozorněno dále. 

Pro účely této práce považuji za vhodné používat dále pojem „exekuce“ jak pro výkon 

rozhodnutí podle části šesté OSŘ, tak i pro exekuci podle EŘ, zejména pokud se týká 

průběhu vykonávacího řízení. V případě odlišností bude na tyto upozorněno. Pojem 

exekuce se dále používá též v souvislosti s vynucováním rozhodnutí vydaných ve 

správním nebo daňovém řízení, tedy v jiných řízeních než je civilní proces109.  

Vzhledem k tomu, že zákonem č. 396/2012 Sb. byl občanský soudní řád 

s účinnosti od 1.1.2013 značně novelizován, je třeba se k této nové úpravě blíže 

vyjádřit. Nejzásadnější změnou je to, že došlo v určitém smyslu ke zrušení 

dvoukolejnosti výkonu rozhodnutí a exekuce. Oprávněný již nebude mít možnost 

výběru, zda se obrátí s výkonem rozhodnutí na soud, nebo zda zvolí soudního 

exekutora, ale nyní se musí obrátit pouze na soudního exekutora a soud bude moci 

provádět výkon rozhodnutí pouze pro rozhodnutí uvedená v § 251 odst. 2 OSŘ110. 

Rozsah zmíněné novely ovšem není tak značný, jak se původně předpokládalo111, neboť 

lze říci, že byla odstraněna dvoukolejnost pouze v tom smyslu, že již nebude možné 

soudně vykonávat rozhodnutí, která lze vykonat prostřednictvím správní či daňové 

exekuce. V ostatních případech v zásadě i nadále existuje pro oprávněného možnost 

výběru mezi soudním výkonem rozhodnutí a exekucí. Cílem zavedení této nové úpravy 

bylo snížení agendy soudů a její částečné převedení na jiné orgány. V posledních letech 

také docházelo ke snižování počtu nařízených soudních výkonů rozhodnutí, neboť 

oprávnění spíše volili možnost obrátit se na soudního exekutora, u něhož délka řízení 

byla poměrně kratší, zlepšila se vymahatelnost práva a toto řízení sebou přinášelo i jiné 

výhody jako například absenci soudního poplatku za zahájení řízení a vedení exekuce 

                                                 
109 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní, 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
476; Ke střetu exekucí viz zák. č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně 
probíhajících výkonů rozhodnutí. 
110 Doležalová, L.: Zásadní změny v exekučním řízení. Bulletin advokacie; roč. 2012, č. 12, s. 28 
111 srov. např. Co se změnilo od 1.1.2013? Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/co-se-zmenilo-
od-1-1-2013-88312.html 
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všemi vhodnými způsoby, tedy nejen těmi, které jsou navrženy v soudním výkonu 

rozhodnutí112. S ohledem na uvedené se tedy stále častěji objevovala otázka, zda je 

nutné a zároveň vhodné zachovávat možnost obrátit se s výkonem rozhodnutí na soud, 

když stejně poměrně více osob využívá soudní exekutory. Tato otázka tedy byla 

částečně vyřešena zmíněnou novelou, jež přináší v exekučním řízení další změny, 

kterým se budu blíže věnovat v kapitole 3.4. 

3.1 SPECIFICKÉ ZÁSADY OVLÁDAJÍCÍ EXEKUCI 

I přes specifičnost určitých zásad vykonávacího řízení (k dalším zásadám srov. 

kap. 1.2.1) se i zde uplatní právo na spravedlivý proces. Znamená to tedy, že i přes to, 

že povinný dobrovolně nesplnil jemu uloženou povinnost a je třeba jejího plnění, má 

v řízení procesní práva, neboť je jeho účastníkem. Povinný má například právo podat 

návrh na odklad exekuce (§ 54 EŘ), návrh na zastavení exekuce (§ 55 EŘ), právo podat 

vylučovací žalobu (§ 267 OSŘ) nebo odporovou žalobu (§ 267a OSŘ). 

Od uvedených prostředků obrany povinného je třeba odlišit zásadu zákonné 

ochrany povinného, jež stojí na tom, že výkon rozhodnutí může sloužit pouze 

k uspokojení práva oprávněného, nesmí povinnému způsobit újmu ve větším rozsahu 

a nesmí neúměrně snížit jeho existenční úroveň113. Ochrana povinného se projevuje 

například tím, že není možné provést exekuci jinak, než způsoby stanovenými zákonem 

(§ 58 odst. 1 EŘ). Dále také v tom, že zákon přímo vylučuje některé věci (např. osobní 

potřeby nebo věci potřebné k  podnikání) z exekuce. 

Ve vykonávacím řízení se dále objevují specifické zásady, které jsou typické 

pouze pro toto řízení. Mezi tyto patří zásada přednosti, zásada pořadí a zásada 

poměrného uspokojení. Uplatní se v případech, kdy se na použití výtěžku z exekuce má 

účastnit více oprávněných, ale také pokud jeden oprávněný vůči povinnému uplatňuje 

více pohledávek. Zásada přednosti představuje přednostní uspokojení určitého druhu 

pohledávek (typicky se jedná o pohledávky výživného při provádění exekuce srážkami 

ze mzdy 114). Zásada pořadí (priority) znamená, že pohledávky jsou uspokojeny 

                                                 
112 Korbel, F.; Prudíková, D.: Velké změny exekučního práva od 1. ledna 2013; Právní rozhledy; roč. 
2013, č. 1, s. 1 
113 Schelleová, I.; Lamka, R. Exekuce v zrcadle právních předpisů (I. Průběh exekučního řízení). Brno: 
Key Publishing, s.r.o., 2007, s. 20 
114 srov. § 280 odst. 2 OSŘ 
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v určitém pořadí v závislosti na čase 115 . Konečně zásada poměrného uspokojení 

(proporcionality) určuje, že v případě, kdy nedojde k uspokojení pohledávek v jejich 

plné výši, jsou uspokojeny poměrně (např. § 280 odst. 3 OSŘ, § 3 odst. 2 zák. 

č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů 

rozhodnutí). 

Za další specifické zásady uplatňující se ve vykonávacím řízení lze považovat 

zvláštní principy ovládající pouze exekuci dle exekučního řádu. Hovoříme tam jednak 

o principu pořadí exekučních příkazů, tedy jde o povinnost exekutorů provádět exekuce 

v pořadí podle okamžiku doručení, a jednak o zákazu upřednostňování případů, které by 

pro exekutory byly výnosnější. 

3.2 EXEKUČNÍ TITUL 

Exekučním titulem nebo titulem pro výkon rozhodnutí se rozumí určitá listina 

vydaná k tomu oprávněným orgánem, která má předepsanou formu, v níž se ukládá 

určité osobě povinnost něco v určité době plnit116. Nemusí se ovšem nutně jednat pouze 

o rozhodnutí soudu, jak bude zmíněno dále. 

Vynutitelné cestou výkonu rozhodnutí nebo exekuce jsou jen taková rozhodnutí, 

která stanovují povinnost k plnění v právním smyslu (povinnost něco dát, něco konat, 

něčeho se zdržet nebo něco strpět). Jde o rozhodnutí, která jsou materiálně 

vykonatelná117. 

Exekuční titul představuje podklad, který je nutný k výkonu rozhodnutí nebo 

exekuci a jako takový musí splňovat určité stanovené náležitosti. V první řadě musí jít 

o vykonatelné rozhodnutí (§ 251 odst. 1 OSŘ). K tomu je třeba, aby byly splněny 

formální a materiální náležitosti. Formální náležitostí jsou upraveny v ustanoveních 

týkajících se nalézacího řízení. Dle § 160 odst. 1 OSŘ je rozsudek vykonatelný, jakmile 

uplyne lhůta k plnění; pokud v rozsudku není uložena povinnost k plnění, pak je 

vykonatelný, jakmile nabyl právní moci (§ 161 odst. 2 OSŘ)118. Lhůta k plnění (tzv. 

pariční lhůta) je upravena v § 160 OSŘ, avšak je také možné, aby některé rozsudky byly 

předběžně vykonatelné. Takovými jsou rozsudky, u nichž je pariční lhůta stanovena 

                                                 
115 srov. § 280 odst. 3, § 3 zák. č. 119/2001 Sb. 
116 Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, s. 17 
117 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
479 
118 K nabytí právní moci rozsudku srov. § 159 OSŘ 
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odlišně – počítá se od okamžiku doručení rozhodnutí tomu, kdo má plnit (§ 160 odst. 

4 OSŘ). Typickým předběžně vykonatelným je rozsudek odsuzující k plnění výživného, 

ale i jiná rozhodnutí, jak je uvedeno v § 162 OSŘ. K vykonatelnosti usnesení srov. 

§ 171 OSŘ.  

Materiální náležitosti, jež musí exekuční titul (vykonatelné rozhodnutí) splnit, 

aby jej bylo možné vykonat, jsou stanoveny v § 261a OSŘ. V rozhodnutí musí být 

označeny oprávněné a povinné osoby, musí zde být vymezen rozsah a obsah povinností, 

k jejichž splnění byl výkon rozhodnutí navržen, a musí zde být určena lhůta ke splnění 

povinnosti. Výjimku z uvedeného tvoří výkon usnesení o nařízení prodeje zástavy, kde 

je kromě označení povinné a oprávněné osoby třeba označit zástavu a výši zajištěné 

pohledávky s příslušenstvím (§ 261a odst. 4 OSŘ). To, zda je exekuční titul 

z materiálního hlediska vykonatelný, posuzuje soud jako jeden z předpokladů pro 

nařízení výkonu rozhodnutí119. 

Po uplynutí pariční lhůty aniž by došlo k plnění ze strany povinného je třeba na 

rozhodnutí vyznačit doložku vykonatelnosti, neboť ta je nutnou náležitostí, aby 

rozhodnutí mohlo být exekučním titulem. Opatří ji soud, který ve věci rozhodoval 

v prvním stupni (§ 261 odst. 2 OSŘ120), jinak ji vyznačí orgán, který jej vydal (resp. 

schválil, v případě dohody o smíru) dle § 275 odst. 1 OSŘ. 

Výčet exekučních titulů je uveden v OSŘ v §§ 251 a 274 OSŘ, přičemž v praxi 

nejčastějším exekučním titulem je vykonatelné rozhodnutí soudu vydané v civilním 

soudním řízení121 podle § 251 OSŘ. 

3.3 DRUHY A ZPŮSOBY EXEKUCE 

Podle toho, zda je exekuce vedena pro uspokojení peněžitého nebo nepeněžitého 

plnění, rozlišujeme druhy exekuce. Za určitý specifický, třetí druh lze považovat výkon 

rozhodnutí o výchově nezletilých dětí a styku s nimi (včetně předběžného opatření dle 

§ 76a OSŘ) a rovněž výkon předběžného opatření dle § 76b OSŘ, u nichž je upraven 

                                                 
119 Drápal, L.; Bureš, J.: Občanský soudní řád II. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 2182 
120 srov. § 261 odst. 3 OSŘ 
121 Podmínkou je, že se musí jednat o rozsudek, jenž ukládá povinnost k plnění (srov. § 80 písm. b) OSŘ). 
Jedinými rozsudky ve věcech osobního stavu (srov. § 80 písm. a) OSŘ), které se vykonávají, jsou ty 
uvedené v §§ 272, 273, 273a OSŘ, jež se týkají nezletilých dětí a § 273b OSŘ, jež se vztahuje na výkon 
předběžných opatření ve věcech domácího násilí. 
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specifický postup obsažený v ustanoveních § 272 až 273b OSŘ a nelze je vymáhat 

exekucí, ale pouze soudním výkonem rozhodnutí. 

Od druhů exekuce je třeba odlišit způsoby jejího provedení. Jde o způsoby od 

sebe odlišné podle toho, jakou má uložená povinnost povahu. Důležitým faktem, 

v němž se projevuje zásada ochrany povinného, je, že výčet způsobů, jakými lze 

exekuci provést, je taxativní (§ 58 odst. 1 EŘ). Tradičně lze tyto způsoby dělit na ty, 

kterými se vymáhá zaplacení peněžité částky, a na exekuce k vymožení práv na 

nepeněžitá plnění122. V exekučním řádu je přitom navíc stanoven zvláštní postup pro 

výběr způsobu vymáhání peněžitého plnění, jenž by měl být exekutorem dodržen, 

nebrání-li to účelu exekuce (k tomu více v kap. 3.4). 

Povinnost, jíž se ukládá zaplacení peněžité částky lze dle § 59 odst. 1 EŘ 

vymáhat srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, prodejem 

movitých věcí a nemovitostí, postižením podniku, zřízením exekutorského zástavního 

práva k nemovitostem, správou nemovitosti a pozastavením řidičského oprávnění. 

Posledně zmíněný způsob exekuce je přitom novinkou zavedenou s účinností od 

1.1.2013 a je možné jej použít pouze k vymáhání nedoplatku výživného na nezletilé dítě 

(§ 71a EŘ), a rovněž pouze v exekučním řízení, nikoli tedy v případě soudního výkonu 

rozhodnutí (srov. § 258 OSŘ). Pokud jde o soudní výkon rozhodnutí, nelze z uvedených 

způsobů vymáhání peněžitého plnění použít správu nemovitosti, naopak navíc lze 

plnění vymáhat příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu123. 

Způsoby vymáhání nepeněžitého plnění se v úpravě občanského soudního 

a exekučního řádu shodují a jsou dány titulem. Lze je provést vyklizením, odebráním 

věci, rozdělením společné věci a provedením prací a výkonů (§ 258 odst. 2 OSŘ; § 59 

odst. 2 EŘ). 

3.4 PRŮBĚH EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ 

Exekuční řízení je ovládáno zásadnou dispoziční, jak již bylo uvedeno v kapitole 

1.2.1 této práce, a proto může být zahájeno pouze na návrh. V případě, že návrh 

obsahuje vady, uplatní se i v exekučním řízení ustanovení § 43 OSŘ, a tedy exekutor 

                                                 
122 Drápal, L.; Bureš, J.: Občanský soudní řád II. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 2064 
123 Tento způsob exekuce, i přes jeho opomenutí ve výčtu uvedeném v § 59 EŘ byl výslovně upraven v 
§ 65a EŘ a bylo možné jej tedy počítat mezi způsoby exekuce. Uvedené ustanovení však bylo 
k 31.12.2012 zrušeno. 
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navrhovatele vyzve k opravě a zároveň mu poskytne poučení o tom, jak má tuto opravu 

návrhu provést124. Soudní výkon rozhodnutí se odlišuje v tom, že je oprávněnému 

stanovena povinnost uvést v návrhu způsob, jakým má být exekuce provedena, 

neplyne-li to z povahy věci, jak tomu bude v případě exekuce nepeněžité pohledávky125 

(§ 261 odst. 1 OSŘ), a rovněž musí oprávněný označit majetek dlužníka, jež bude 

možné v soudním výkonu rozhodnutí postihnout. V případě exekuce naopak oprávněný 

zásadně způsob jejího provedení navrhnout nemusí, jeho zvolení je tak plně v rukou 

exekutora (§ 47 odst. 1 EŘ), stejně tak jako zjišťování majetku dlužníka, jak bude 

uvedeno dále. K návrhu je dále třeba připojit exekuční titul (§ 38 odst. 2 EŘ). Soud 

nebo exekutor je přitom povinen návrh přezkoumat v tom smyslu, zda navrhovaný 

rozsah exekuce postačuje k uspokojení pohledávky oprávněného a zároveň posuzuje, 

zda navrhovaný způsob je vhodný. 

Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný, přičemž účastníkem 

může být i manžel povinného za situace, kdy jsou exekučním příkazem postiženy věci, 

práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů126. 

U podání návrhu narážíme na určité odlišnosti, když v případě návrhu na soudní 

výkon rozhodnutí se tento podává u příslušného soudu (věcně příslušným je okresní 

soud, místně příslušným je obecný soud povinného), zatímco u exekuce dle exekučního 

řádu je třeba tento návrh doručit exekutorovi. Exekuci přitom provede ten exekutor, 

jehož v návrhu oprávněný označí (§ 28 EŘ) a tento je také povinen do 15 dnů od 

doručení návrhu požádat soud o pověření ho provedením exekuce. Zde dochází 

k poměrně významné změně, neboť od 1.1.2013 již soudy nebudou exekuci nařizovat, 

ale pouze pověří jejím provedením exekutora formou opatření soudu, které ale není 

rozhodnutím127, a tedy proti tomuto opatření nelze podat odvolání. Od počátku letošního 

roku se tak stává jediným možným opravným prostředkem v exekučním řízení návrh na 

zastavení exekuce. Další zásadní změnu představuje zavedení tzv. předžalobní výzvy. 

Jde o povinnost věřitele vyzvat dlužníka k včasnému uhrazení dluhu, a to nejméně sedm 

                                                 
124 Toto představuje novinku od 1.1.2013, tedy že věřitelé se mohou s návrhy obracet přímo na exekutora, 
jež provede jeho první kontrolu. 
125 Schelleová, I., Lamka, R.: Exekuce v zrcadle právních předpisů (I. Průběh exekučního řízení). Brno: 
Key Publishing, s.r.o., 2007, s. 38 
126 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Linde 2011, 
s. 506 
127 K úpravě před 1.1.2013 srov. Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné 
vydání, Praha: Linde 2011, s. 509 
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dní před tím, než se obrátí na soud nebo exekutora. Pokud tak věřitel neučiní, znamená 

to pro něj ztrátu nároku na náhradu nákladů nalézacího řízení, kde soud rozhoduje 

o právu vymáhat jeho dluh128. O zahájení exekučního řízení hovoříme od chvíle, kdy je 

návrh na provedení exekuce doručen soudnímu exekutorovi129, jenž je poté povinen 

zaslat dlužníkovi výzvu, aby závazek ve lhůtě 30 dnů splnil. 

Pokud dlužník ve stanovené lhůtě závazek nesplní, vydá exekutor tzv. exekuční 

příkaz (§ 47 EŘ), jímž se rozumí příkaz k provedení exekuce některým (resp. i více) ze 

zákonem stanovených způsobů. Proti exekučnímu příkazu není odvolání přípustné, 

jedinou možností je pro povinného tedy podání návrhu na zastavení exekuce, je-li toto 

důvodné (§ 55 EŘ). Exekučním příkazem pak začíná postihovat dlužníkův majetek. 

K tomu je nezbytné, aby exekutor zjistil všechen majetek dlužníka, jenž může být 

předmětem exekuce, k čemuž má řadu oprávnění vůči třetím osobám, které by mohli 

takové informace o majetku mít (například soudy, banky…), a tyto pak mají povinnost 

je exekutorovi poskytnout130. 

Co se týká výběru způsobu provedení exekuce, je třeba, aby exekutor zvolil 

takový, který se jeví jako vhodný vzhledem k poměru závazků povinného a ceny 

předmětu, jímž má být dosaženo splnění tohoto závazku. Je-li to vhodné, lze zvolit 

několik způsobů provedení. Exekuční řád přitom v druhém odstavci § 58 upřednostňuje 

při vymáhání peněžitých pohledávek přikázání pohledávky, srážky ze mzdy a jiných 

příjmů a zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech, přičemž je-li 

uspokojení pohledávky těmito způsoby neúspěšné nebo neúčelné, teprve pak se 

přistoupí k provedení exekuce prodejem movitých věcí, nemovitostí, nebo podniku131. 

Oddálit provedení exekuce je možné tzv. odkladem, a to v zásadě na návrh 

povinného132. Tímto institutem právní úprava reaguje jednak na mimořádné poměry 

povinného (osobní, sociální nebo hospodářské), a jednak se jím vystihuje přechodná 

situace, když z určitých důvodů panuje nejistota, zda výkon bude možné skutečně 

provést či dokončit133. O návrhu na odklad musí exekutor rozhodnout, přičemž do té 

                                                 
128 Ježek, M.: Jak vyzrát na exekuce. 1. vydání, Praha: Albatros Media, a.s., 2013, s. 14 
129 Exekutor však může začít provádět exekuci až tehdy, udělí-li mu exekuční soud pověření k jejímu 
provedení. (§ 35 odst. 2 EŘ) 
130 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Linde 2011 s. 
511 
131 op. cit. sub. 116 výše, s. 513 
132 Exekutor však může exekuci odložit i bez návrhu, lze-li očekávat, že bude zastavena.(§ 54 odst. 6 EŘ) 
133Kurka, V.; Drápal L.: Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, a.s., 2004 s. 332 
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doby nekoná nic, co by směřovalo k provedení exekuce. V případě, že odklad povolí, 

stanoví rovněž, na jakou dobu, a po jejím uplynutí pokračuje v provádění exekuce i bez 

návrhu. 

Co se týká skončení exekuce, může nastat několik variant. Z nich je pro 

oprávněného nejpříznivější ta, kdy exekuce byla úspěšná, a tedy došlo k vymožení 

plnění od dlužníka. Pak se nevydává žádné formální rozhodnutí. To se nevydává ani 

v případě, kdy byla exekuce úspěšná pouze zčásti. Věřitel pak může dále na dlužníkovi 

vymáhat zbytek neuspokojené pohledávky. Může dojít ale také k situaci, kdy exekuce 

není úspěšná, tj. je bezvýsledná, a plnění se tedy nepodařilo uspokojit. Pak je opět na 

věřiteli, jak bude nadále plnění po dlužníkovi vymáhat. 

Třetí variantou skončení exekuce je její zastavení. Ta může být exekutorem 

zastavena i bez návrhu, ale pouze souhlasí-li s tím oprávněný (§ 55 odst. 4 EŘ). Návrh 

na zastavení exekuce musí oprávněný podat v subjektivní lhůtě 15 dnů a je třeba uvést 

důvod. Důvodů pro zastavení exekuce je poměrně mnoho a shodují se s důvody pro 

zastavení soudního výkonu rozhodnutí uvedenými v § 268 OSŘ. Tyto důvody lze 

shrnout jako uplatnění zásady ochrany povinného, kdy nebylo-li při exekuci dbáno 

ustanovení, která stanoví formální a věcné podmínky pro její nařízení nebo byla-li při 

provádění exekuce porušena ustavení daná na ochranu dlužníka, je taková exekuce 

nepřípustná a byla-li již nařízena, musí být zastavena134. K rozhodnutí o zastavení je 

ovšem třeba, aby ostatní účastníci exekuce s takovým návrhem souhlasili135. Nicméně 

i za situace, kdy některý z účastníků exekuce s návrhem nesouhlasí, je možné, aby mu 

exekutor i přesto vyhověl. 

4. ZAJIŠŤOVACÍ  ŘÍZENÍ 

Řízení zajišťovací je zvláštním druhem civilního procesu zahrnujícím instituty, 

které jsou svou povahou natolik specifické, že je nemůžeme zařadit pod jiný druh řízení. 

Společné je jim to, že slouží k předběžnému poskytnutí ochrany porušených nebo 

ohrožených práv136, nicméně o předmětném právu v zajišťovacím řízení rozhodnuto 

                                                 
134 Schelleová, I., Lamka, R.: Exekuce v zrcadle právních předpisů (I. Průběh exekučního řízení). Brno: 
Key Publishing, s.r.o., 2007, s. 49 
135 K vyjádření přitom mají 30 denní lhůtu, po jejímž marném uplynutí exekutor a zastavení rozhodne. (§ 
55 odst. 3 EŘ)  
136 Schelleová, I. a kol. Civilní proces. 1.vydání, Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 137 
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není, a tedy se v případě tohoto řízení nejedná o překážku rei iudicatae137. O totožném 

právu tedy může být dále rozhodováno v nalézacím řízení a může být také předmětem 

řízení vykonávacího. Odlišnost ovšem v tomto případě představuje soudem schválená 

smírčí dohoda, jež má účinky pravomocného a vykonatelného rozhodnutí138. 

V občanském soudním řádu jsou instituty zajišťovacího řízení upraveny v druhé 

části nazvané „Činnost soudu před zahájením řízení“, přičemž název je ne zcela 

odpovídající vzhledem k tomu, že provedením některých procesních úkonů zařazených 

do této druhé části taktéž dochází k zahájení řízení před soudem139. Druhá část 

občanského soudního řádu je dále členěna do dvou hlav, přičemž do první hlavy 

nazvané „Předběžná řízení“ řadíme smírčí řízení a řízení o určení otcovství souhlasným 

prohlášením rodičů. Hlava druhá je nazvána jako „Předběžná opatření a zajištění 

důkazu“ a sem řadíme předběžná opatření, zajištění důkazu, zajištění předmětu 

důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví. 

Někdy se mezi instituty zajišťovacího řízení řadí ještě zřízení soudcovského 

zástavního práva na nemovitostech (§ 338b a násl. OSŘ), neboť v určitém smyslu má 

zajišťovací charakter140, nicméně dle úpravy občanského soudního řádu je řazeno mezi 

způsoby výkonu rozhodnutí.  

4.1 PŘEDBĚŽNÁ ŘÍZENÍ 

4.1.1 Smírčí řízení 

Smírčí řízení upravuje občanský soudní řád v § 67 až 69. Cílem smírčího řízení 

je uzavření smíru. Tento institut umožňuje, aby se sporné strany dohodly, a pokud soud 

takovou dohodu schválí, účastníci získají soudní smír, který má charakter 

pravomocného a vykonatelného rozhodnutí141. Tento smír se nazývá prétorský, neboť 

                                                 
137 překážka věci pravomocně rozhodnuté; srov. David, L. aj. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 
Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 725: Překážka věci pravomocně rozsouzené je dána v případě 
kumulativního naplnění dvou podmínek: totožnosti účastníků a totožnosti předmětu řízení. 
138 srov. § 69 a § 99 OSŘ. 
139 srov. Drápal, L.; Bureš, J.: Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 
410 
140 Podle Drápal, L.; Bureš, J.: Občanský soudní řád II. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 
2572 o zajišťovací funkci hovoříme z toho důvodu, že na rozdíl od ostatních způsobů výkonu rozhodnutí 
nebude (nemůže být) pohledávka uspokojena, ale jen zajištěna pro případ, že nebude splněna ani 
dodatečně. 
141 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní, 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
321 
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k jeho uzavření dochází v předběžném řízení, oproti smíru uzavřeném v průběhu již 

zahájeného řízení upraveném v § 99 OSŘ. 

Smírčí řízení lze provést pouze ve věcech patřících pod civilní pravomoc 

soudů142, a dále také jen připouští-li to povaha věci. Tak tomu není ve věcech osobního 

stavu (například není možný rozvod manželství smírem), ve věcech, ve kterých lze 

řízení zahájit i bez návrhu (§ 81), a dále ve věcech, ve kterých je dle hmotného práva 

vyloučena dispozitivní úprava vzájemných právních poměrů účastníky. K zahájení 

řízení dochází na návrh účastníka, v praxi je přitom časté, že účastníci si již svá práva 

a povinnosti dohodli mimo soud a pouze chtějí tuto dohodu stvrdit soudním smírem. 

Vzhledem k tomu, že je pro toto řízení typická dobrovolnost, soud nemůže účastníky 

nutit k tomu, aby se dostavili, vyjádřili, nebo vyžadovat jakoukoli jinou součinnost.  

Celé řízení je neformální, nezjišťuje se skutkový stav ani se neprovádí 

dokazování, soud pouze zkoumá, zda jsou splněny podmínky pro uzavření smíru, 

zejména zda tento je v souladu s právními předpisy. Dle § 69 OSŘ platí ustanovení § 99 

(soudní smír) i pro toto smírčí řízení. Dle tohoto ustanovení pokud účastníci smír 

uzavřou, soud rozhodne o jeho schválení resp. neschválení usnesením. V případě, že 

dojde k jeho schválení, má toto usnesení účinky pravomocného rozsudku (a tedy je 

i vykonatelné). Odvolání není přípustné (§ 202 odst. 1 písm. h) OSŘ), nicméně toto 

usnesení je napadnutelné žalobou na neplatnost smíru (§ 99 odst. 3 OSŘ), žalobou na 

obnovu řízení (§ 228 odst. 2 OSŘ „ lze-li důvody obnovy schvalovat i na předpoklady, za 

nichž byl smír schvalován“) a žalobou pro zmatečnost (§ 229 odst. 1 a 2 OSŘ). 

Argumentem a contrario dovodíme, že proti usnesení o neschválení smíru je možné se 

odvolat. 

4.1.2  Řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů 

Řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů vycházející z § 52 zák. 

č. 94/1963 Sb., o rodině143 je upraveno v § 73 OSŘ a jeho cílem je předcházení sporům 

o určení otcovství. Je na místě v situaci, kdy se tzv. první domněnka otcovství manžela 

                                                 
142 srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 30.6.1965 sp. zn. 5 Cz 31/66: Nejde-li o věc, kterou 
projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení, není dána také pravomoc soudu k smírčímu 
řízení podle ustanovení § 67 a násl. OSŘ.  
143  tzv. druhá domněnka otcovství: „Za otce se jinak považuje muž, jehož otcovství bylo určeno 
souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo soudem.“. V novém občanském 
zákoníku je tato úprava převzata do ustanovení § 779 
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matky nemohla uplatnit, nebo bylo úspěšné popření otcovství manželem matky 

a nedošlo k souhlasnému prohlášení rodičů o otcovství před matričním úřadem144. 

Toto řízení může být zahájeno i bez návrhu a svou povahou se řadí mezi řízení 

nesporná. Na rozdíl od smírčího řízení, pro které je typická dobrovolnost, v tomto 

případě již soud může vynucovat dostavení se účastníků například ukládáním pokut. 

Účastníky tohoto řízení jsou matka dítěte a dále muž, kterého matka označila za otce 

dítěte. Soud dle § 73 odst. 1 OSŘ tohoto muže vyslechne, zda uznává, že je otcem, Dle 

judikatury145 přitom „(…)Pouhý projev žalovaného v řízení o určení otcovství, že je 

ochoten uznat otcovství, nezbavuje soud povinnosti, aby zjišťoval, zda žalovanému 

svědčí domněnka otcovství (…) a zda závažné okolnosti nevylučují jeho otcovství, a aby 

rozhodl na základě takto zjištěného skutkového stavu věci.“ . Řízení je ukončeno 

souhlasným prohlášením rodičů o otcovství (toto soud poté oznámí matričnímu orgánu), 

ale také v případě, že matka neuvede otce dítěte, nebo muž neuzná své otcovství; matka 

poté může podat žalobu na určení otcovství soudem ve smyslu § 54 zákona o rodině
146. 

4.2 PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ 

Některé životní situace vyvolávají nutnost v zájmu právní bezpečnosti fyzických 

nebo právnických osob zajistit okamžitou, byť dočasnou, procesní ochranu, kterou by 

nebylo možné se zřetelem na bezprostředně hrozící újmu zajistit v potřebném čase 

obvyklým stanoveným způsobem. K zajištění tohoto cíle zákon upravuje institut 

předběžného opatření.147 

Dle § 74 odst. 1 OSŘ soud může před zahájením řízení nařídit předběžné 

opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že 

by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. Avšak existují také předběžná opatření 

vydaná v průběhu řízení (srov. § 102 OSŘ); jedná se o případy, kdy nejsou splněny 

všechny podmínky k tomu, aby soud mohl rozhodnout ve věci. Občanský soudní řád 

rozlišuje dva druhy předběžných opatření – obecná a zvláštní. O zvláštních předběžných 

opatřeních dle § 76a a 76b OSŘ bude pojednáno v příslušných následujících kapitolách. 

                                                 
144 David, L. aj. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 303 
145 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 1 Cz 80/69 ze dne 27.2.1969, IS ASPI: JUD 1038 CZ 
146 Schelleová, I. a kol. Civilní proces. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 315 
147 op. cit. sub. 144 výše, s. 307 
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Obecná předběžná opatření mohou být vydána buď před zahájením řízení ve 

věci, nebo v jeho průběhu148. Jejich nařízení je možná jak na návrh, tak také bez návrhu 

v případě, že se jedná o předběžné opatření ve věci, ve které soud může řízení zahájit 

i bez návrhu. OSŘ v § 76 upravuje demonstrativně možné případy předběžných 

opatření, přičemž lze jimi uložit zejména: 

- placení výživného v nezbytné míře; 

- odevzdání dítěte do péče druhého z rodičů nebo do péče toho, koho označí soud; 

- poskytnutí alespoň části pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru 

a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje; 

- složení peněžité částky nebo věci do úschovy u soudu; 

- nenakládat s určitými věcmi nebo právy; 

- něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet. 

K rozhodnutí o předběžném opatření je soud povinen přistoupit neprodleně, 

vydává se ve formě usnesení, proti němuž je přípustné odvolání, bez jednání a bez 

dokazování149. Usnesení je dle § 76d OSŘ vykonatelné vyhlášením a dle § 76e OSŘ 

výrok tohoto vykonatelného usnesení je závazný jen pro účastníky řízení a pro ty, 

kterým byla předběžným opatřením uložena povinnost, přičemž v případě zvláštního 

předběžného opatření dle § 76a OSŘ je výrok závazný pro každého. 

Dle § 76 odst. 3 OSŘ je možné, aby soud omezil trvání předběžného opatření jen 

na určitou dobu, a dále také může uložit navrhovateli, aby v soudem určené lhůtě podal 

u soudu návrh na zahájení řízení (to neplatí v případech, kdy lze řízení zahájit i bez 

návrhu). Zákonem jsou dále taxativně stanoveny případy, kdy předběžné opatření 

zaniká ex lege bez dalšího: 

- navrhovatel nepodal v zákonné lhůtě nebo ve lhůtě soudem určené návrh na 

zahájení řízení; 

- návrhu ve věci samé nebylo vyhověno; 

- návrhu ve věci samé bylo vyhověno a uplynulo 15 dní od vykonatelnosti 

rozhodnutí ve věci; 

- uplynula určená doba, po kterou mělo trvat. 

V případě, že pominuly důvody, pro které bylo předběžné opatření nařízeno, 

soud jej usnesením zruší (§ 77 odst. 2 OSŘ). Dle § 77a OSŘ v případě, že předběžné 
                                                 

148 srov. Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 31/97 ze dne 4.6.1997, IS ASPI: JUD 31439 CZ 
149 Schelleová, I. a kol. Civilní proces. 1. vydání, Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 317 
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opatření zaniklo nebo bylo zrušeno, je navrhovatel povinen nahradit škodu a jinou újmu 

každému, komu předběžným opatřením vznikla. Odpovědnost je v tomto případě 

objektivní, s možností liberace, pokud ke škodě došlo jinak (např. vis maior). Tato 

povinnost navrhovatele neplatí, pokud bylo návrhu ve věci samé vyhověno, nebo bylo-li 

právo navrhovatele uspokojeno. Lze uzavřít, že náhrada škody a jiné újmy tedy přichází 

v úvahu tehdy, bylo-li předběžné opatření vydáno neoprávněně a k zajištění této 

náhrady slouží právě jistota, kterou je navrhovatel povinen složit nejpozději v den 

podání návrhu soudu150. 

4.2.1 Zvláštní předběžné opatření na ochranu nezletilých dětí podle § 76a 

OSŘ 

Ustanovení § 76a OSŘ upravuje zvláštní předběžné opatření pro případy, kdy je 

nutné zajištění okamžité péče o nezletilé děti. Zvláštním je proto, že obecné předběžné 

opatření dle § 76 odst. 1 písm. a) a b) OSŘ není k řešení nastalé situace dostačující, 

zejména proto, že je nutné její okamžité řešení. Dle § 76a odst. 1 OSŘ je předpokladem 

vydání takovéhoto předběžného opatření buď situace, kdy se nezletilé dítě ocitlo bez 

jakékoliv péče, nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo 

narušeny. Avšak vydání předběžného opatření dle § 76a OSŘ nepřichází v úvahu 

v případech, kdy je život nebo zdraví dítěte ohroženo, ale může být převzato do ústavní 

péče bez svého písemného souhlasu151. 

Dojde-li tedy k výše popsaným situacím, předseda senátu předběžným 

opatřením nařídí, aby bylo nezletilé dítě na nezbytně nutnou dobu umístěno ve vhodném 

prostředí, které v usnesení označí152. Předběžným opatřením je možné dítě taktéž svěřit 

do pěstounské péče na přechodnou dobu. Jedná se o dobu, než bude možné vydat 

rozhodnutí o osvojení dítěte. Svěření do pěstounské péče se tedy rovněž považuje za 

vhodné prostředí. Návrh na vydání předběžného opatření dle § 76a OSŘ může podat 

pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností (srov. § 75 odst. 1 OSŘ). V případě, že 

                                                 
150 Jistota dle § 75b odst. 1 OSŘ činí 10 000 Kč a v obchodních věcech 50 000 Kč. V případě nesplnění 
této povinnosti navrhovatelem soudu návrh na předběžné opatření odmítne. 
151 srov. § 38 a násl. zák. č. 373/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách) 
152 § 76a odst. 1 OSŘ: „Vhodným prostředím se rozumí výchovné prostředí u osoby nebo zařízení 
způsobilého zajistit nezletilému dítěti řádnou péči s ohledem na jeho fyzický a duševní stav, jakož 
i rozumovou vyspělost a umožnit realizaci případných jiných opatření stanovených předběžným 
opatřením.“ 
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by takovýto návrh podala jiná osoba, soud jej zamítne pro nedostatek věcné legitimace, 

což však nevylučuje nařízení předběžného opatření podle ustanovení § 76 odst. 

1 OSŘ153. Soudem příslušným k rozhodnutí v této věci je okresní soud, v jehož obvodu 

je sídlo navrhovatele, tedy obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Ovšem pokud 

bude návrhu vyhověno, tak poté, co dojde k provedení výkonu předběžného opatření, 

tento soud věc neprodleně předá soudu příslušnému dle § 88 písm. c), tedy soudu, 

v jehož obvodu má nezletilé dítě bydliště (jedná se o tzv. výlučnou příslušnost). Pro 

návrh je třeba brát v potaz nejen náležitosti obecné dle § 42 odst. 4 OSŘ, ale také 

speciální náležitosti upravené pouze pro tento návrh v § 75 odst. 3 OSŘ. Musí tedy 

navíc obsahovat: 

- jméno nezletilého dítěte, 

- jména, povolání a bydliště ostatních účastníků, jsou-li navrhovateli známa, 

- vylíčení rozhodujících skutečností odůvodňujících nařízení předběžného 

opatření, 

- označení osoby, které má být dítě předáno do péče 

- výslovné označení, že se jedná o předběžné opatření podle § 76a OSŘ. 

Totiž v případě „Zjistí-li soud v průběhu řízení o předběžném opatření podle 

§ 76a OSŘ, že okolnosti případu sice nasvědčují provedení zatímní úpravy poměrů 

nezletilého dítěte, avšak podmínky uvedené v ustanovení § 76a odst. 1 OSŘ nejsou 

splněny, může nařídit předběžné opatření podle § 76 odst. 1 písm. b) OSŘ. V takovém 

případě však zároveň se zamítnutím návrhu na vydání předběžného opatření dle 

§ 76a OSŘ musí zahájit z úřední povinnosti řízení o předběžném opatření ve smyslu 

ustanovení § 74 OSŘ a neopomene učinit nutná opatření k zajištění řádného zastoupení 

nezletilého dítěte.“ 154 Obdobně soud postupuje i v situaci, kdy by z návrhu nebylo 

patrno, že se navrhovatel domáhá nařízení předběžného opatření dle § 76a OSŘ. Soud 

by pak tento návrh považoval za návrh na nařízení obecného předběžného opatření dle 

§ 76 odst. 1 písm. b) OSŘ. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o akutní situaci vyžadující pro nezletilé dítě 

bezodkladné řešení, nemusí být při nařízení předběžného opatření dle § 76a odst. 1 OSŘ 

                                                 
153 David, L. aj. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 314 
a 328 
154 Srov. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 26 Co 228/2001 ze dne 28.5.2001, in Soudní 
rádce, roč. 2002, č. 4, s. 123 
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ani při jeho provedení zastoupeno. Usnesení o jeho nařízení soud vyhlásí (příp. vydá) 

a doručí účastníkům až při provedení jeho výkonu. Dalším specifikem je, že musí být 

vydáno bezodkladně, avšak není-li nebezpečí z prodlení, pak až do uplynutí 24 hodin 

(§ 75c odst. 2 OSŘ).  

Nařízené předběžné opatření podle § 76a OSŘ trvá dle § 76a odst. 3 OSŘ jeden 

měsíc od jeho vykonatelnost155. Tato doba může být prodloužena za určitých podmínek, 

nesmí však přesáhnout šest měsíců. Pokud bylo před jejím uplynutím zahájeno řízení ve 

věci samé, trvá předběžné opatření do doby, než se stane vykonatelným rozhodnutí, 

jímž se toto řízení končí156. Podle § 76a odst. 6 OSŘ mohou rodiče nezletilého, orgán 

sociálně-právní ochrany dětí a opatrovník (§ 76a odst. 3 OSŘ) kdykoliv podat návrh na 

zrušení předběžného opatření, o němž musí soud rozhodnout bezodkladně, nejpozději 

do sedmi dnů; pokud byl soudem takový zamítnut, je možné jej opakovat ze stejných 

důvodů až po uplynutí 14 dnů od právní moci rozhodnutí. Co se týká zrušení tohoto 

předběžného opatření obecně, platí § 77 odst. 2 OSŘ, tedy že předseda senátu jej zruší, 

jestliže pominou důvody, pro které bylo nařízeno. 

4.2.2 Zvláštní předběžné opatření na ochranu před domácím násilím 

podle § 76b OSŘ 

Úpravu zvláštního předběžného opatření podle § 76b OSŘ před tzv. domácím 

násilím přinesl do občanského soudního řádu zákon č. 135/2006 Sb. Cílem úpravy je 

„(…)řešit jev domácího násilí prostřednictvím jasně formulované vůle státu chránit 

ohroženou osobu a zamezit dalšímu jednání osoby násilné, tedy jednoho členě obydlí 

vůči druhému, a to zejména cestou možnosti jeho krátkodobého vykázání z místa, v němž 

spolu dotčené osoby žijí.“157 

Návrh na nařízení předběžného opatření dle § 76b OSŘ podává osoba ohrožená, 

a to za situace, kdy je jednáním účastníka, proti němuž návrh směřuje, vážným 

způsobem ohrožen její život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost. Soud může uložit 

tomuto účastníkovi zejména, aby: 

                                                 
155 K vykonatelnosti srov. § 273a OSŘ. 
156 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní, 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
332 
157 důvodová zpráva k zákonu č. 135/2006 Sb. 
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- dočasně opustil společné obydlí, jakož i jeho bezprostřední okolí, nebo do něj 

nevstupoval, 

- se zdržel setkávání s navrhovatelem a navazování kontaktů s ním. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o výčet demonstrativní, je vždy na soudu, aby 

zvolil nejvhodnější, a tedy i jinou formu opatření, tak, aby co nejlépe splňovalo daný 

účel. O návrhu na nařízení předběžného opatření dle § 76b OSŘ rozhoduje soud 

usnesením, přičemž musí rozhodnout bezodkladně, a není-li tu nebezpečí z prodlení pak 

do 48 hodin od podání návrhu (§75c odst. 2 OSŘ). V usnesení uloží účastníku, proti 

kterému návrh směřuje, povinnosti, jež musí splnit. V případě, že by povinnosti této 

osobě uložené byly nepřiměřené jeho oprávněným zájmům, je podle § 76b odst. 

2 možné, aby soud (i bez návrhu) stanovil určité výjimky vyplývající z plnění těchto 

povinností jemu uložených předběžným opatřením. 

Je třeba podotknout, že vyhovět návrhu na nařízení předběžného opatření dle 

§ 76b OSŘ je možné pouze v případě, že ohrožení navrhovatele jednáním účastníka 

stále trvá, nebo jestliže je tu nebezpečí jeho opakování, neboť bylo-li toto protiprávní 

jednání ukončeno a nemůže-li být opakováno, pak musí být návrh zamítnut158. Stejně 

jako v případě předběžného opatření dle § 76a OSŘ platí i zde, že pokud nejsou splněny 

podmínky pro nařízení předběžného opatření dle § 76b OSŘ, je i přesto možné nařídit 

tzv. obecné předběžné opatření dle § 76 odst. 1 písm. f) OSŘ, jsou-li splněny podmínky 

pro jeho vydání. Dále je stejně upraveno také doručování vyhotoveného usnesení 

o nařízení předběžného opatření podle § 76b odst. 1 OSŘ – tedy účastníkům se doručuje 

až při provedení jeho samotného výkonu (§ 273b odst. 2 OSŘ)159. Dle § 76b odst. 

3 OSŘ doba trvání tohoto předběžného opatření podle je jeden měsíc od jeho 

vykonatelnosti, avšak navrhovatel může podat návrh na prodloužení této doby 

v případě, že bylo před jejím uplynutím zahájeno řízení ve věci samé160, celkově 

nicméně může trvat nejvíce jeden rok (§ 76b odst. 4 OSŘ).  K jeho zániku tedy dojde ex 

lege uplynutím dané doby (srov. § 77 odst. 1 písm. d) OSŘ). 

                                                 
158 Drápal, L.; Bureš, J.: Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 457 
159 srov. § 76c odst. 1, věta prvá OSŘ 
160 David, L. aj. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 333: 
„Řízením ve věci samé by mělo být řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí, o rozvod manželství, 
neplatnost či neexistenci manželství, o vypořádání společného bydlení, o vypořádání majetkových 
vztahů.“ 
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4.3 ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZU 

Zajištění důkazu je upraveno v § 78 a § 78a OSŘ. Jedná se o institut, jež 

umožňuje zajistit důkaz ještě před zahájením řízení ve věci samé, a to i přes to, že 

dokazování se provádí podle § 122 odst. 1 OSŘ při jednání161. Jedná se o případy, kdy 

existuje obava, že později důkaz nebude možno provést vůbec nebo ho sice bude možné 

později provést, avšak pouze s velkými obtížemi (§78 odst. 1 OSŘ). Typickým 

příkladem je výslech těžce nemocného svědka, u něhož je obava, že později již nebude 

možné výslech uskutečnit z důvodu jeho horšícího se zdravotního stavu. Institut 

zajištění důkazu tedy umožňuje provedení důkazu dříve, než je obvyklé. Zajištění 

důkazu před zahájením řízení se provádí na návrh, avšak je možné, že podobná situace 

může nastat i v průběhu řízení. V takovém případě může soud přistoupit za stejných 

předpokladů k zajištění důkazu i bez návrhu (§ 102 odst. 2 OSŘ). 

Zajištění důkazu soud provede způsobem předepsaným pro důkaz, o který jde162, 

přičemž účastníci ve věci samé mají právo být u zajištění důkazu přítomni, není-li tu 

nebezpečí z prodlení (§ 78 odst. 3 OSŘ). O zajištění důkazu soud nevydává žádné 

rozhodnutí, dochází pouze k předvolání osob, které mají být účastníky řízení ve věci, 

pro které se důkaz zajišťuje, avšak pouze není-li tu nebezpečí z prodlení. Pokud tomu 

tak je, může soud zajistit důkaz i bez přítomnosti těchto osob a jeho zajištění poté 

zaprotokolovat. 

V případě, že soud neshledá nutnost provést zajištění důkazu, návrh zamítne 

usnesením, které doručí navrhovateli, jenž se proti němu může odvolat163. 

Ustanovení § 78a OSŘ upravuje případy, kdy může být zajištění důkazu 

provedeno notářským nebo exekutorským zápisem. Jedná se o situace, kdy se 

předmětný skutkový děj udál v přítomnosti notáře nebo soudního exekutora, nebo kdy 

jej tyto osoby osvědčily. Notářský i exekutorský zápis je veřejnou listinou (§ 134 OSŘ), 

uplatní se zde tedy předpoklad správnosti takové listiny. 

Ustanovení § 78f odst. 1 OSŘ stanoví, kdy zajištění předmětu důkazního 

prostředku zaniká ex lege. Je tomu tak v případě, jestliže: 

- navrhovatel nepodal ve lhůtě určené soudem žalobu, 

                                                 
161 srov. § 114a odst. 2 písm. d) OSŘ pojednávající o přípravném jednání – Předseda senátu zajistí, aby 
bylo možno při jednání provést potřebné důkazy (…) 
162 Způsoby provedení jednotlivých důkazních prostředků jsou upraveny v § 126 až 131 OSŘ. 
163 David, L. aj. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 345 



56 
 

- v řízení o věci samé byl proveden důkaz ohledáním zajištěného předmětu 

důkazního prostředku, 

- řízení o věci samé bylo pravomocně skončeno, aniž by v něm byl proveden 

důkaz ohledáním zajištěného předmětu důkazního prostředku. 

Zajištění předmětu důkazního prostředku však může také zrušit soud usnesením, 

pokud pominuly důvody, pro které bylo nařízeno (§ 78f odst. 2 OSŘ). Jak v případě 

zániku, tak v případě zrušení je nutné vrátit předmět důkazního prostředku tomu, kdo jej 

soudu předložil, nebo komu byl soudem odebrán (§ 78f odst. 3 OSŘ). 

4.4 ZAJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU DŮKAZNÍHO PROSTŘEDKU VE 

VĚCECH TÝKAJÍCÍCH SE PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv 

z duševního vlastnictví je upraveno v § 78b OSŘ. Jedná se o samostatný institut 

specifické povahy, odlišný od zajištění důkazu dle § 78 a 78a OSŘ. Je možné jej před 

zahájením řízení o věci samé provést na návrh toho, kdo osvědčil porušení práva 

z duševního vlastnictví. Za účelem provedení důkazu lze zajistit: 

- zboží, popřípadě přiměřený vzorek zboží, jehož výrobou mohlo být porušeno 

právo z duševního vlastnictví, 

- materiál a nástroje, které byly použity k výrobě nebo rozšiřování tohoto zboží 

- dokumenty týkající se tohoto zboží. 

Specifickým institutem je tedy tento proto, že umožňuje fyzické zabavení zboží 

(event. materiálů, nástrojů a dokumentů k tomu se vázajících). Stejně jako zajištění 

důkazu dle § 78 OSŘ je možné i tento provést již v průběhu řízení, a to i bez návrhu  

(§ 102 odst. 4 OSŘ). Pro zánik a zrušení tohoto zajištění platí taktéž ustanovení  

§ 78f OSŘ. 

5. INSOLVENČNÍ  ŘÍZENÍ   

Úprava insolvenčního řízení je zakotvena v insolvenčním zákoně, jež s účinností 

od 1. 1. 2008 nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Insolvenční 

zákon přinesl zejména větší transparentnost a otevřenost řízení, rozšíření práv věřitelů, 
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zcela novou úpravu doručování, a celkově podrobnější úpravu úpadkového práva164. 

Z původně dvou řízení (konkursního a vyrovnávacího) se stalo řízení jediné – 

insolvenční. Zcela nově byl upraven hrozící úpadek a také jiné formy řešení úpadku než 

pouze likvidační - tedy konkurs, na němž stála předchozí úprava. Alternativu konkursu 

představovalo v minulé úpravě vyrovnání, avšak to bylo minimálně využíváno, 

i vzhledem k nedostatečné právní úpravě. Insolvenční zákon spíše stojí na sanačních 

způsobech řešení úpadku. Nově je dále upraven insolvenční rejstřík, jež přinesl posílení 

důvěry v insolvenční řízení, neboť se jedná o veřejný seznam obsahující elektronické 

spisy insolvenčních řízení. Úpadky bank, pojišťoven a jiných finančních institucí jsou 

řešeny zcela mimo obecnou úpravu insolvenčního zákona, z důvodu své specifičnosti. 

Insolvenční řízení jako jeden z druhů civilního procesu představuje postup, 

jakým se podle insolvenčního zákona řeší situace tzv. úpadku dlužníka. Zákon rozlišuje 

dvě formy úpadku, a to platební neschopnost, jež může být důvodem zahájení 

insolvenčního řízení u všech subjektů, a dále předlužení, které se ovšem může týkat 

pouze dlužníka, který je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou165. 

Platební neschopnost je upravena v § 3 odst. 1 IZ, podle nějž je dlužník v úpadku, 

jestliže má nejméně dva věřitele, závazky více jak 30 dnů po splatnosti a není schopen 

je plnit. Tyto tři podmínky úpadku musí být splněny kumulativně. Druhý odstavec 

tohoto ustanovení obsahuje vyvratitelné domněnky, podle nichž lze usuzovat, že 

dlužník není schopen plnit své závazky. Mnohost věřitelů je podmínkou také v případě 

předlužení, jehož další podmínkou je, dle § 3 odst. 3 IZ, že souhrn dlužníkových 

závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Zahájit insolvenční řízení je však také možné 

z důvodu hrozícího úpadku podle § 3 odst. 4 IZ, o nějž jde v případě, kdy lze se 

zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně 

a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Úpadek je dále negativně 

definován v § 6 IZ, který z působnosti insolvenčního zákona některé subjekty vylučuje 

(srov. také § 365, § 366 a § 367 odst. 1 IZ). Cílem insolvenčního řízení je co nejvyšší 

a zásadně poměrné uspokojení věřitelů z dlužníkova majetku166.  

                                                 
164 Pohl, T.: Základní principy nové právní úpravy řešení úpadku v České republice. Bulletin advokacie, 
roč. 2007, č. 11, s. 19  
165 Hásová, J.; Moravec, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 6 
166 Usnesení VS ze dne 10.7.2009 sp. zn. KSPA 56 INS 1418/20091, VSPH 355/2009-A dostupné na : 
http://kraken.slv.cz/1VSPH355/2009 (…)Insolvenční řízení může mít smysl jedině za předpokladu, že 
v majetkové podstatě existuje majetek, z něhož by mohly být – v závislosti na způsobu řešení úpadku 
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Co se týká subjektů řízení je pro insolvenční řízení typická jejich značná 

početnost, což je relativně neobvyklým jevem v porovnání s řízením nalézacím nebo 

vykonávacím. Důvodem je nejen velký počet věřitelů, ale také účast zvláštních 

subjektů, jako jsou orgány věřitelů (srov. § 46 a násl. IZ) nebo insolvenční správce, jež 

je velmi důležitým subjektem, bez něhož nemůže žádné insolvenční řízení od 

rozhodnutí o úpadku dlužníka probíhat167 . V zásadě na něm je závislá rychlost 

a úspěšnost řízení. Taxativně jsou subjekty insolvenčního řízení upraveny v § 9 IZ 

a řadíme mezi ně insolvenční soud, dlužníka, věřitele uplatňující svá práva vůči 

dlužníkovi, insolvenčního správce, a dále státní zastupitelství a likvidátora dlužníka, což 

jsou ovšem dva subjekty, jež nefigurují v každém řízení. Oproti tomu účastníky řízení 

jsou dle § 14 IZ pouze dlužník a věřitelé, jež vůči němu uplatňují právo, přičemž 

vedlejší účastenství není přípustné.  

5.1 PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ 

Insolvenční řízení je řízením jednotným, které má však dvě fáze. První fáze je 

pro všechny způsoby řešení úpadku společná a skládá se ze zahájení řízení, přihlašování 

pohledávek atp., zatímco fáze druhá se již odlišuje v závislosti na způsobu řešení 

úpadku. 

 Insolvenční řízení se zahajuje na návrh opatřený úředně ověřeným nebo 

elektronickým podpisem navrhovatele, a je zahájeno dnem, kdy tento dojde věcně 

příslušnému soudu (§ 97 odst. 1, 2 IZ)168. Návrh na zahájení řízení může podat dlužník, 

nebo kterýkoliv z věřitelů (§ 97 odst. 3 IZ), avšak je třeba mít na paměti, jakým 

způsobem má být úpadek dlužníka řešen, neboť například u oddlužení je aktivně 

legitimován k podání návrhu pouze dlužník (§ 389 odst. 2 IZ), zatímco u reorganizace 

je nutné zohlednit ustanovení § 316 odst. 3 IZ, jež upravuje, kdy je reorganizace 

nepřípustná. Návrh na zahájení insolvenčního řízení z důvodu hrozícího úpadku může 

podat pouze sám dlužník. 

                                                                                                                                               
dlužníka – alespoň částečně uspokojeny pohledávky věřitelů.(…)Bude–li zjištěno, že dlužník nemá 
majetek užitelný pro účely insolvenčního řízení, nedává zákon žádného podkladu pro další pokračování 
v řízení(…)“ 
167 Insolvenční správce upravuje zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích 
168 Věcně příslušnými soudu jsou krajské soudy dle § 9 odst. 4 OSŘ ve spojení s § 85a OSŘ. K místní 
příslušnosti srov. § 85 OSŘ. 
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Je třeba, aby insolvenční návrh kromě obecných náležitostí splňoval určité 

speciální náležitosti, které soudu umožňují posoudit, zda jsou dány předpoklady 

k rozhodnutí o úpadku; věřitel musí k návrhu připojit přihlášku splatné pohledávky, jež 

má vůči dlužníkovi, a podává-li návrh dlužník je zejména povinen k návrhu připojit 

seznam majetku, závazků, zaměstnanců a listiny dokládající úpadek169. Na tomto místě 

je důležité zmínit, že pokud návrh nesplňuje zákonem předepsané náležitosti, soud 

k opravě návrhu navrhovatele nevyzývá (neuplatní se zde tedy § 43 OSŘ) a návrh 

odmítne. Jde tedy o poměrně značnou odlišnost od nalézacího řízení, kde soud vždy 

v opravě návrhu vyzývá. 

Zahájení řízení soud dle § 101 IZ oznámí vyhláškou (na úřední desce soudu), 

kterou zároveň doručí účastníkům, a dále o zahájení vyrozumí příslušné, v zákoně 

stanovené subjekty (§ 102 IZ). Účinky zahájení řízení, které v zásadě trvají až do 

skončení řízení, jsou upraveny v § 109 IZ, a patří mezi ně zejména omezení dlužníkova 

práva disponovat s majetkem, jež je součástí jeho majetkové podstaty (§111 odst. 

1 IZ)170, dále nemožnost uplatnit pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty 

žalobou, je-li možné je uplatnit přihláškou, a také již zmíněný (srov. kap. 1.3.3) dopad 

na výkon rozhodnutí či exekuci týkající se dlužníka, které lze zahájit, avšak nelze je 

provést. 

Zvláštním institutem v insolvenčním řízení je tzv. moratorium upravené v § 115 

a násl. IZ, jež představuje jakousi ochranu dlužníka a v zásadě znamená, že po určitou 

dobu, jakou moratorium trvá (nejdéle 3 měsíce s možností prodloužení) soud nemůže 

rozhodnout o úpadku. Tímto institutem je teda dán dlužníkovi prostor k tomu, aby 

úpadek překonal nebo se s věřiteli dohodl. Návrh na vyhlášení moratoria může podat 

pouze dlužník, který je podnikatelem a není právnickou osobou v likvidaci; v návrhu 

musí doložit skutečnosti, které odůvodňují jeho vyhlášení. Dlužník má dále také 

povinnost připojit písemné prohlášení většiny jeho věřitelů, že s vyhlášením moratoria 

souhlasí. Soud musí o vyhlášení moratoria rozhodnout poměrně rychle, hned do 

následujícího dne od obdržení návrhu. Proti odmítnutí návrhu má dlužník právo podat 

odvolání. Moratorium zaniká uplynutím doby, nebo před jejím uplynutím rozhodnutím 

                                                 
169 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
602 
170 Majetkovou podstatou se dle § 2 odst. 1 písm. e) IZ rozumí majetek určený k uspokojení dlužníkových 
věřitelů, rozsah majetkové podstaty je dále vymezen v hlavě šesté v § 205 a násl. IZ. 
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soudu, zamítnutím nebo odmítnutím insolvenčního návrhu nebo zastavením řízení, ale 

také podáním insolvenčního návrhu dlužníkem, bylo-li moratorium vyhlášeno před 

zahájením insolvenčního řízení.  

Pokud nedojde k vyhlášení moratoria, soud postupuje v řízení tak, aby bylo 

možné rozhodnout o úpadku. K jednání soud pouze v některých případech, mezi něž 

patří situace, kdy návrh byl podán věřitelem nebo několika věřiteli, neboť je nezbytné 

prokázání toho, že dlužník se skutečně v úpadku nachází171 . Nejedná se ovšem 

o klasické dokazování jako v nalézacím řízení, ale nezbytné je podle § 131 IZ pouze 

osvědčení rozhodných skutečností – k prokázání tedy postačí pouhá pravděpodobnost 

příslušných skutkových tvrzení. Byl-li insolvenční návrh podán dlužníkem, není třeba 

nařízení jednání, pokud jsou rozhodné skutečnosti osvědčeny údaji v návrhu nebo 

přiloženými listinami (§132 IZ). Soud může v řízení rozhodnout buď nemeritorně, a to 

jednak výše zmíněným odmítnutím návrhu, nebo zastavením řízení z důvodu zpětvzetí 

návrhu. Meritorně rozhoduje buď zamítnutím návrhu, zejména neshledá-li, že se 

dlužník nachází v úpadku172, nebo tak, že návrhu vyhoví. 

V případě, že je osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že je dlužník v úpadku, 

soud vydá rozhodnutí o úpadku (ve formě usnesení), jež musí obsahovat náležitosti 

uvedené v § 136 odst. 2 IZ. Zejména je v něm obsažen výrok o úpadku, ustanovení 

insolvenčního správce (jež je od tohoto okamžiku nezbytnou součástí insolvenčního 

řízení a to bez něj nemůže pokračovat), příslušné výzvy věřitelům i dlužníkům úpadce 

a termín věřitelské schůze173 . Usnesení se doručuje účastníkům a insolvenčnímu 

správci, případně i jiným osobám, a je třeba o něm vyrozumět v zákoně uvedené státní 

instituce. Odvolat se proti tomuto usnesení může pouze dlužník, pokud bylo 

rozhodnutím vyhověno návrhu věřitelů (§ 141 IZ). 

Poté, co insolvenční soud rozhodl o úpadku podle § 136 odst. 1 IZ, je třeba, aby 

rozhodl také o způsobu jeho řešení. V některých zákonem stanovených případech může 

insolvenční soud vydat pouze jedno rozhodnutí, a rozhodnout tak jak o úpadku, tak 

                                                 
171 To neplatí v případě, že dlužník návrhu neodporoval nebo lze-li o návrhu rozhodnout jen na základě 
listinných důkazů předložených účastníky (§ 133 odst. 1 IZ). 
172 Návrh může být ovšem zamítnut také z důvodu nedostatečného majetku dlužníka podle § 142 písm. d) 
a § 144 IZ. 
173 Věřitelská schůze je spolu s věřitelským výborem (pokud je přihlášených věřitelů více než 50) 
a zástupcem věřitelů věřitelským orgánem. Jedná se o zvláštní procesní subjekty, jež vznikají 
v insolvenčním řízení z důvodu mnohosti věřitelů a jejichž posláním je ochrana práv věřitelů 
a reprezentace jejich zájmů. (§ 46 a násl. IZ)  
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o způsobech jeho řešení (srov. §148 IZ). Pokud ovšem takové podmínky nejsou 

splněny, je třeba vydat dvě samostatná rozhodnutí a pak je třeba, aby se schůze věřitelů 

usnesla o způsobu řešení úpadku. Podle tohoto usnesení, jsou-li splněny zákonné 

podmínky, soud rozhodne.   

5.2 ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU 

Úpadek lze řešit pouze jedním ze čtyř způsobů taxativně stanovených v § 4 odst. 

1 IZ, přičemž tato lze rozdělit do dvou skupin. Prvou skupinu tvoří likvidační způsoby 

řešení úpadku, jež vedou k tomu, že úpadce je napříště prakticky vyřazen 

z ekonomických aktivit174. Do této skupiny řadíme konkurz a dále také tzv. zvláštní 

způsoby řešení úpadku. Jak již bylo zmíněno výše, v předchozí právní úpravě 

úpadkového práva bylo likvidační řešení téměř jediným způsobem řešení úpadku, neboť 

sanační řešení v podobě institutu vyrovnání resp. nuceného vyrovnání nebylo v praxi 

příliš užíváno. V současné úpravě úpadkového práva je kladen důraz spíše na řešení 

sanační, jež tvoří druhou skupinu způsobů řešení úpadku. Spočívá v tom, že dlužník 

může nadále pokračovat ve své ekonomické aktivitě, což může vést v určitém slova 

smyslu k ozdravení jeho ekonomických aktivit a věřitelé jsou často uspokojeni ve 

větším množství než v případě likvidačního řešení. Mezi sanační řešení řadíme 

reorganizaci, jež se může týkat pouze podnikatelských subjektů, a oddlužení, které je 

obecné, určené především pro nepodnikatele. 

6. ROZHODČÍ  ŘÍZENÍ 

Rozhodčí řízení jako jeden z druhů civilního procesu představuje alternativní 

způsob řešení sporů, jež se historicky používalo zejména k řešení obchodních 

a pracovních sporů. V rozhodčím řízení je rozhodování o sporu mezi účastníky místo 

soudu svěřeno soukromým osobám, kterým tuto pravomoc udělili ú častníci sporu svou 

dohodou (rozhodčí smlouvou). Tato dohoda nicméně musí splňovat požadavky 

stanovené zákonem, neboť se jedná o významný zásah do státní moci, když stát 

umožňuje, aby spory neřešili soudy jako státní orgány, ale již zmíněné soukromé osoby. 

                                                 
174 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
597 
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Zákonem upravujícím rozhodčí řízení je zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení 

a o výkonu rozhodčích nálezů.  

Orgány rozhodujícími v rozhodčím řízení mohou být jak rozhodci ustanovení 

dohodou stran ad hoc vždy pro konkrétní spor, tak stálé rozhodčí soudy (tzv. 

institucionální rozhodčí řízení). Dle § 13 odst. 1 RŘ stálé rozhodčí soudy mohou být 

zřízeny pouze jiným zákonem nebo jen tehdy, pokud jejich zřízení jiný zákon výslovně 

připouští; a jen takové instituce mohou vydávat své statuty a řády, které musí být 

uveřejněny v Obchodním věstníku (§ 13 odst. 2 RŘ).  

Hlavní odlišností od rozhodců jmenovaných stranami ad hoc je tedy v tom, že 

rozhodčí soudy mají stálý charakter, často vydávají předpisy upravující procesní 

postupy, tedy lze říci, že jsou v určitém smyslu zárukou větší profesionality, neboť ta je 

zde minimálně u osoby předsedy senátu vyžadována. Dále je pro institucionalizované 

rozhodčí řízení typická větší autorita a důvěra instituce, jež řízení zajišťuje, což má za 

následek obvykle dobrovolné splnění rozhodčích řízení bez jakýchkoliv námitek nebo 

soudní obrany. Oproti tomu nevýhodou je povinnost hradit správní poplatky, a dále 

možný vznik průtahů v řízení, neboť lhůty k provedení určitých úkonů jsou stanovené 

v procesních předpisech těchto institucí175. 

Lze usuzovat, že rozhodčí řízení ad hoc na druhou stranu leží více v rukou stran 

procesu, neboť ty mají nad jeho průběhem větší kontrolu a pravidla procesu je možné 

upravit dle charakteru sporu. V současnosti existují v ČR tři stálé rozhodčí soudy – 

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČŘ a Agrární komoře ČR, Rozhodčí soud při 

Českomoravské komoditní burze Kladno a Rozhodčí soud při Burze cenných papírů 

Praha. 

Aktuálně můžeme pozorovat nárůst zájmu o rozhodčí řízení, jež se stalo běžným 

způsobem řešení sporů. Zejména je tento druh řízení z důvodu své rychlosti využíván 

podnikateli k řešení sporů z obchodních vztahů. Avšak velmi často je užíván také 

k řešení sporům ze spotřebitelských smluv, v nichž proti podnikateli stojí slabší smluvní 

strana této smlouvy, tedy spotřebitel, jehož postavení bylo třeba posílit. 

Přijetím novely zákona o rozhodčím řízení zákonem č. 19/2012 Sb. došlo 

s účinností od 1. 4. 2012 k posílení záruky ve spotřebitelských sporech, jež zavádí 

možnost přezkumu rozhodčích nálezů pro rozpor s hmotným právem a dále například 
                                                 

175 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
648 
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povinnost, aby pravidla rozhodčího řízení nevydaná stálými rozhodčími soudy byla 

k rozhodčí smlouvě připojena v příloze176. Dále jsou nově stanoveny některé požadavky 

na osobu rozhodce – musí jím být osoba bezúhonná (§ 4 RŘ), a v případě sporů ze 

spotřebitelských smluv navíc jen osoba zapsaná v seznamu rozhodců vedeném 

Ministerstvem spravedlnosti, ve kterém mimo jiné může být zapsána pouze osoba 

mající vysokoškolské vzdělání v oboru právo. 

Další novinkou je ustanovení týkající se povinnosti podnikatele poskytnout 

spotřebiteli vysvětlení možných dopadů rozhodčí doložky ještě před uzavřením 

spotřebitelské smlouvy (§ 3 odst. 4 RŘ) a požadavky stanovené v § 3 odst. 5 RŘ 

týkající se formální stránky rozhodčí smlouvy. Není zcela jasné, jaké má právní 

důsledky na rozhodčí smlouvu nerespektování, resp. nedůsledné zohlednění výše 

zmíněných ustanovení, když se o neplatnosti výslovně vyjadřuje jen § 3 odst. 3 RŘ. 177 

Podle mého názoru je k vyhovění zákonné dikce „náležité vysvětlení s dostatečným 

předstihem“ třeba podat toto vysvětlení podnikatelem v takové formě, aby se spotřebitel 

mohl v klidu a s rozmyslem s rozhodčí smlouvou seznámit. Tento požadavek lze 

nejlépe splnit tak, že toto „náležité vysvětlení“ podnikatel přímo zahrne do rozhodčí 

smlouvy jako její ustanovení a poté již o splnění jeho povinnosti nemůže být pochyb. 

Případně je možné uvažovat i o možnosti jiného písemného zpracování, jež sice není 

v zákoně formálně požadováno, nicméně lze usuzovat, že ústní forma není zmíněné 

dikci zcela vyhovující. Dále je také nově stanovená bezvýjimečná povinnost 

odůvodnění rozhodčího nálezů v případě sporů ze spotřebitelských smluv (§ 25 odst. 

2 RŘ). 

K rozhodčímu řízení v určitém smyslu řadíme taktéž právní úpravu mediace, 

nově upravenou zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů. 

Doposud byla mediace v českém právním řádu upravena pouze v rámci trestního 

řízení178. Mediace zde však existovala i před tím, ovšem bez opory v zákonné úpravě. 

Současnou právní úpravu lze tedy hodnotit jako pozitivní, neboť zvyšuje důvěryhodnost 

tohoto institutu a tím pravděpodobně dojde i ke zvýšení jeho využívání. Mediace 

představuje určitý postup smírného vyřešení sporu za pomoci třetí nezúčastněné osoby 

                                                 
176 Vlastník, J.: Právo na spravedlivý rozhodčí proces? Právní rozhledy, roč. 2012, č. 1, s. 1 
177 Sadecký, L.: Rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv po novele zákona o rozhodčím řízení a 
o výkonu rozhodčích nálezů. Právní rozhledy, roč. 2012, č. 5, s. 153 
178 zák. č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě 
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(mediátora), jehož cílem je uzavření mediační dohody. V určitém smyslu je možné 

mediaci přirovnat ke smíru, avšak třetí nezúčastněnou osobou v tomto případě není 

soud, ale osoba od něj odlišná, proto je třeba mediaci spíše řadit k řízení rozhodčímu. 

Výše uvedený zákon o mediaci přináší také změny do úpravy občanského soudního 

řádu, kdy například soud může, je-li to vhodné a účelné, upozornit účastníky řízení na 

možnost využití mediace, nařídit setkání s mediátorem, a případná odměna mediátora je 

také zahrnuta v nákladech řízení. Hlavní výhodou mediace je, stejně jako v případě 

rozhodčího řízení, vyřešení sporu mimo soudní řízení, a tedy absence soudního 

poplatku179. Pro soudy znamená snížení nápadu. 

6.1 ROZHODČÍ SMLOUVA 

Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou 

sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž 

projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu nebo o nichž to stanoví 

zvláštní zákon, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud 

(rozhodčí smlouva). (§2 odst. 1 RŘ) 

Rozhodčí smlouva představuje pro strany právního vztahu možnost, aby se 

dohodly, že majetkové spory z tohoto právního vztahu vzniklé budou rozhodovány 

v rozhodčím řízení. Touto smlouvou tedy dojde k vyloučení pravomoci soudu a tím i 

k relativní nemožnosti podat žalobu v civilním soudním řízení. Avšak i přes existenci 

rozhodčí smlouvy je možné, aby v takovém případě byl spor rozhodován v soudním 

řízení. Klíčovým je v tomto případě ustanovení § 106 OSŘ, jež upravuje možnost 

žalovaného včas uplatnit námitku existence rozhodčí smlouvy v situaci, kdy účastník 

sporu (žalobce) podá žalobu k soudu. Jestliže je námitka žalovaným uplatněna včas 

(tedy podle § 106 odst. 1, věta prvá OSŘ nejpozději při prvním úkonu žalovaného ve 

věci samé), a je-li důvodná (tedy existuje-li platná rozhodčí smlouva uzavřená mezi 

účastníky sporu), soud řízení zastaví usnesením, jehož součástí není výrok o postoupení 

věci rozhodci nebo rozhodčímu soudu180. Pokud žalovaný takovou námitku nepodá, 

soud nebude zjišťovat existenci rozhodčí smlouvy z úřední povinnosti a věc projedná. 

Stejně bude postupovat i v případě, kdy žalovaný sice uplatní zmíněnou námitku, ale 

                                                 
179 To však neplatí v řízení u stálých rozhodčích soudů, kde účastníci mají povinnost platit za řízení 
správní poplatky. 
180 Drápal, L.; Bureš, J.: Občanský soudní řád II. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 714 
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účastníci řízení prohlásí, že na rozhodčí smlouvě netrvají. Jestliže by soud pokračoval 

v řízení o podané žalobě i přes včas a důvodně podanou námitku žalovaným, 

představoval by takový postup vadu řízení ve smyslu § 229 odst. 1 písm. a) OSŘ, 

a představoval by tak důvod ke zrušení případného rozhodnutí ve věci na základě 

žaloby pro zmatečnost181. 

K otázce věcné použitelnosti rozhodčího řízení je třeba se hlouběji zabývat výše 

zmíněným ustanovením § 2 odst. 1 RŘ. Použitelnost je poměrně široká, avšak 

rozhodčím řízením nelze řešit veškeré spory vzniklé mezi subjekty daných právních 

vztahů. V prvé řadě se musí jednat o spory majetkové, k jejichž projednání a rozhodnutí 

by jinak byla dána pravomoc soudu, upravená v § 7 OSŘ182. Další podmínkou je, aby 

bylo možné o předmětu sporu uzavřít smír dle § 99 OSŘ, z čehož vyplývá, že rozhodčí 

smlouvu nebude možné sjednat zejména ve věcech nesporného řízení, u nichž to jejich 

povaha nepřipouští, neboť subjekty nemohou s předmětem řízení disponovat183. Zákon 

dále vylučuje možnost uzavřít rozhodčí smlouvu v majetkových sporech vzniklých 

v souvislosti s exekucí a v incidenčních sporech. 

Rozhodčí smlouvy můžeme dělit podle toho, zda se týkají jednotlivého již 

vzniklého sporu (smlouva o rozhodci), nebo zda se týkají všech sporů, které by 

v budoucnu mohly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních 

vztahů (rozhodčí doložka). Toto dělení rozhodčích smluv upravuje § 2 odst. 3 ZRŘ. 

Smlouva o rozhodci se tedy uzavírá za situace, kdy spor mezi stranami již vznikl. 

V některých případech je tato smlouva jedinou možností, jak podřídit spor mezi 

stranami rozhodčímu řízení, neboť v praxi nebylo možné uzavřít rozhodčí smlouvu ještě 

před vznikem sporu, jak je tomu například ve sporech o náhradu škody způsobenou 

porušením zákonné povinností184. Co se týká možnosti uzavření smlouvy o rozhodci, je 

nutné sledovat, zda již některá ze stran sporu nepodala žalobu k soudu, neboť v takovém 

případě by žalovaná strana musela uplatnit námitku existence rozhodčí smlouvy (srov. 

§ 15 odst. 2 ZRŘ). Rozhodčí doložka naopak míří na v budoucnu vzniklé spory 

z daného právního vztahu a platí, že není nutné, aby byla přímo obsažena ve smlouvě, 

                                                 
181 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
655 
182 Dle § 7 odst. 1 OSŘ „V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní 
věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahů, pokud je podle 
zákona neprojednávají a nerozhodují jiné orgány.“ 
183 Schelle, K., Schelleová, I. Rozhodčí řízení. Praha: Eurolex Bohemia 2002, s. 49 
184 Klein, B.; Doleček, M. Rozhodčí řízení. Praha: Aspi, a.s., 2007, s. 22 
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neboť postačí, pokud je rozhodčí doložka součástí obchodních nebo jiných podmínek, 

jimiž se řídí hlavní smlouva, jak je upraveno v § 3 odst. 2185. 

Podle § 3 odst. 1 RŘ musí být rozhodčí smlouva uzavřena písemně, jinak je 

neplatná. K otázce rozhodčí smlouvy uzavírané pro řešení sporů ze spotřebitelských 

smluv viz výklad v kapitole 6.1. 

Z důvodu mnoha náležitostí, jež musí rozhodčí smlouva obsahovat (přičemž 

v případě, týká-li se řešení sporů ze spotřebitelských smluv, se navíc jedná o další 

náležitosti uvedené v § 3 odst. 3 až 5 RŘ), mohou v praxi nastat situace, kdy rozhodčí 

smlouva všechny potřebné náležitosti neobsahuje a je tedy třeba určit, zda je platná či 

neplatná. V zásadě lze platnost rozhodčí smlouvy zpochybnit buď námitkou vznesenou 

v rozhodčím řízení zahájeném na základě této smlouvy (§ 15 odst. 2 RŘ), nebo určovací 

žalobou podanou k obecnému soudu186.  

6.2 PRŮBĚH ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ A ROZHODNUTÍ 

Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy žaloba došla 

stálému rozhodčímu soudu nebo rozhodci uvedenému v odst. 2. Podání žaloby má tytéž 

právní účinky, jako kdyby byla v této věci podána žaloba u soudu. (§ 14 odst. 1 RŘ) 

Zákon nestanovuje, jaké náležitosti by podaná žaloba měla splňovat, z § 30 RŘ 

lze nicméně usuzovat, že musí splňovat obecné náležitosti podání upravené v § 42 OSŘ. 

Co se týká místa konání rozhodčího řízení, v § 17 je stanoveno tak, že se koná 

v místě dohodnutém stranami a není-li takto určeno, pak v místě určeném rozhodci 

s přihlédnutím k oprávněným zájmům stran. K místu řízení je třeba podotknout, že 

zákon o rozhodčím řízení je možné použít pouze v případě, že místo řízení je na území 

České republiky, v opačném případě se použije právní úprava státu, ve kterém se 

rozhodčí řízení koná (lex fori)187. Prioritně by tedy dle zákona o rozhodčím řízení místo 

řízení mělo být určeno dohodou stran, přičemž je dostačující, pokud strany v dohodě 

uvedou stát a obec, kde se má řízení konat, avšak v případě, že dle rozhodčí smlouvy 

má v řízení rozhodovat stálý rozhodčí soud, není již takové dohody třeba, neboť místo 

                                                 
185 srov. § 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník: Část obsahu smlouvy lze určit také 
odkazem na všeobecné obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi nebo 
odkazem na jiné obchodní podmínky, jež jsou stranám uzavírajícím smlouvu známé nebo k návrhu 
přiložené. 
186 Klein, B.; Doleček, M. Rozhodčí řízení. Praha: Aspi, a.s., 2007, s. 30 
187 op. cit. sub. 147 výše, s. 89 



67 
 

řízení bývá uvedeno v procesních řádech těchto soudů. To ovšem nevylučuje možnost 

stran, aby se dohodli, že se řízení bude konat na jiném místě. 

Velmi podstatné je stanovení způsobu vedení rozhodčího řízení z hlediska 

procesu. Toto je upraveno v § 19 RŘ, který na první místo staví dohodu stran. 

V případě, že strany takovou dohodu neuzavřou, pak je na místě postup dle zákona 

o rozhodčím řízení, občanského soudního řádu a na posledním místě procesní postup 

stanovený rozhodci. Posledně zmíněné je vlastně možné pouze v případě rozhodčího 

řízení ad hoc, neboť je-li rozhodčí řízení vedeno před stálými rozhodčími soudy, pak je 

procesní postup upraven v procesním řádu příslušného soudu. Rozhodci mají v tomto 

případě postupovat v řízení tak, aby bez zbytečných formalit a při poskytnutí stejné 

příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn skutkový stav věci potřebný pro 

rozhodnutí sporu (§ 19 odst. 2 RŘ). 

Základní zásadou, jež ovládá rozhodčí řízení, je zásada rovnosti stran v řízení. 

Zpravidla je rozhodčí řízení ústní, přičemž vždy je neveřejné. 

Postup v rozhodčím řízení se dále nijak zvlášť neodlišuje od nalézacího řízení 

sporného. Po zahájení řízení podáním žaloby je tato obvykle také zaslána žalovanému 

k vyjádření, následně proběhne ústní jednání. Každá ze stran musí postupovat v řízení 

samostatně, v zásadě nemá její neúčast nebo nečinnost na průběh řízení dopad, avšak 

pokud k tomuto došlo z důvodů nezaviněných touto stranou, na její návrh rozhodci 

učiní přiměřená opatření, aby jí byl umožněn zmeškaný úkon učinit dodatečně 

(§ 21 RŘ). 

V zásadě je rozhodčí řízení ukončeno vydáním rozhodčího nálezu, jež je vydán 

v případě, že řízení končí rozhodnutím o žalobním nároku, nebo jestliže je stranami 

uzavřen smír188, přičemž stejně jako v obecném soudním řízení platí, že cílem řízení je 

smírné vyřešení sporu, rozhodci v tomto smyslu mají tedy také na strany sporu působit. 

Jinak může být rozhodčí řízení ukončeno usnesením v případech, kdy se nevydává 

rozhodčí nález. Ať už se jedná o rozhodčí nález nebo usnesení, je třeba jej opatřit 

podpisem, odůvodněním a doručit jej. Rozhodčí nález musí být usnesen většinou 

rozhodců, vyhotoven písemně a podepsán alespoň většinou rozhodců (§ 25 odst. 1 RŘ). 

Další náležitostí je odůvodnění, avšak strany se mohou dohodnout, že jej není třeba, což 

ovšem neplatí v případě sporů ze spotřebitelských smluv. V takovém případě rozhodčí 
                                                 

188 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
664 
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nález musí odůvodnění obsahovat vždy a navíc ještě poučení soudem o právu podat 

návrh na zrušení nálezu soudu (§ 25 odst. 2 ZRŘ). 

V rozhodčím řízení se rozhoduje podle platného práva, ledaže by strany pověřily 

rozhodce k rozhodování podle zásad spravedlnosti. Opět je zde ovšem výjimka 

v případě sporů ze spotřebitelských smluv, kde rozhodci vždy rozhodují podle právních 

předpisů na ochranu spotřebitele (§ 25 odst. 3 RŘ). Rozhodčí nález musí být stranám 

doručen, poté má účinky pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu (§ 28 RŘ), 

je tedy exekučním titulem189. Vzhledem k tomu, že rozhodčí orgán není orgánem 

státním, nemůže vůči stranám uplatnit žádnou formu donucení, což se projevuje jak ve 

zmíněných případech dokazování, tak pokud jde o výkon rozhodčího nálezu, jež není 

možné převést na rozhodčí orgán a je třeba, aby byl proveden soudem190. 

Rozhodčí nález může být na návrh strany sporu zrušen soudem, je-li splněn 

některý z taxativně uvedených důvodů v § 31 RŘ. 

                                                 
189 srov. § 274 odst. 1 písm. c) OSŘ, § 40 odst. 1 písm. c) EŘ 
190 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha 2011, s. 
661 



69 
 

ZÁVĚR 

Civilní proces jako jeden z druhů soudního řízení představuje postup soudu, 

případně jiného rozhodujícího orgánu (např. rozhodců), jehož úlohou a cílem je ochrana 

subjektivních práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Základním principem 

fungování soudnictví je přitom právo na spravedlivý proces, zakotvené v Listině 

a Ústavě. Civilní proces je navenek jednotný. Můžeme jej však členit do několika 

druhů, jež ovšem stojí na společném základě, a proto existují určité zásady a instituty 

pro všechny druhy totožné. Mimo to má ale každý jednotlivý druh civilního procesu 

určité individuální zvláštnosti, specifické pouze pro ten který druh. 

Ve své práci jsem se snažila co nejvýstižněji vymezit jak samotný pojem 

civilního procesu, tak i jeho jednotlivé druhy, a v jejich rámci pak upozornit na 

nejzásadnější skutečnosti s nimi související. 

Mezi druhy civilního procesu řadíme řízení nalézací, vykonávací, zajišťovací, 

insolvenční a rozhodčí. V soudní praxi nejfrekventovanějším je přitom řízení nalézací, 

jež představuje určitý základ, od něhož se ostatní druhy často odvíjí nebo na něj 

navazují. V jeho rámci přitom existují ještě řízení sporné a nesporné. Avšak je třeba mít 

na mysli, že i přes to, že civilní proces můžeme rozdělit do výše zmíněných druhů, bylo 

by nesprávné zabývat se jimi nezávisle na sobě, neboť nelze opomíjet jejich vzájemnou 

provázanost. Ve své práci jsem se tedy soustředila zejména na porovnání dílčích 

institutů souvisejících s jednotlivými druhy civilního procesu. 

Základním druhem civilního procesu je řízení nalézací, v němž soud tzv. nalézá 

právo. V případě, že pravomocný rozsudek, jímž je nalézací řízení zpravidla ukončeno, 

není dobrovolně splněn druhou stranou, je možné jeho realizaci vynutit v řízení 

vykonávacím. Můžeme tedy říci, že tato dvě řízení spolu představují dva základní druhy 

civilního procesu, neboť za určitých podmínek řízení vykonávací na nalézací řízení 

navazuje. 

Zajišťovací řízení v sobě zahrnuje instituty, jež jsou svou povahou natolik 

specifické, že je nelze zařadit pod jiný druh řízení. Jde o předběžná řízení, předběžná 

opatření a zajištění důkazu. Lze je společně charakterizovat jako prostředky k zajištění 

ochrany práv, jež jsou obvykle realizovány před zahájením samotného řízení. 
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Insolvenční řízení v sobě v určitém smyslu zahrnuje jak řízení nalézací (a to 

zejména nesporné), tak řízení vykonávací. Jde však o proces svou povahou specifický. 

Představuje možnost, jak řešit situaci úpadku dlužníka, a to za předpokladu mnohosti 

věřitelů, což je prvek, který toto řízení nejzásadněji odlišuje od řízení vykonávacího. 

Rozhodčí řízení představuje zvláštní druh civilního procesu, svou 

charakteristikou nejblíže podobný nalézacímu řízení spornému. Je možností řešení 

sporu v případě, že strany tento nechtějí předložit k rozhodování soudu, ale nezávislým 

a nestranným rozhodcům, event. rozhodčímu soudu. Specifikem je, že strany si mohou 

v rozhodčí smlouvě, jež je podmínkou k tomu, aby spor mohl být projednán v rámci 

rozhodčího řízení, určit, že se spor bude například rozhodovat podle zásad spravedlnosti 

a nikoli dle právních předpisů. Rozhodnutí vydané v rozhodčím řízení (rozhodčí nález) 

je exekučním titulem a v případě dobrovolného nesplnění lze toto vynutit ve 

vykonávacím řízení. V současné době lze v praxi sledovat značný nárůst zájmu o toto 

řízení. V rámci rozhodčího řízení jsem dále považovala za vhodné zmínit se o poměrně 

nové úpravě mediace. 

Oblast civilního procesu je postižena řadou novel, jež činí jeho základní předpis, 

kterým je občanský soudní řád, značně nepřehledným a rovněž i zastaralým, vzhledem 

k době svého vzniku. Této oblasti se však dotýká v současné době probíhající 

rekodifikace soukromého práva, jež by ji měla upřesnit a zjednodušit. Nejvýznamnější 

změnu přitom bude představovat rozštěpení nalézacího řízení do dvou právních 

předpisů, když celá oblast nesporných řízení a dále tzv. zvláštních řízení, jež jsou i přes 

svou spornou povahu určitým způsobem odlišná od řízení sporných (jako např. řízení 

o rozvod manželství), bude předmětem úpravy zákona o zvláštních řízeních soudních. 

Občanský soudní řád by měl tedy nadále pojímat už pouze řízení sporná. 
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SHRUNUTÍ  (SUMMARY) 

 The attempt of this diploma thesis is to give a comprehensive analysis of all of 

the components of civil procedure. Civil procedure represents the united process on the 

outside, but is differentiated inside. We can distinguish five types of civil procedure and 

within the finding procedure two other types - controversial and uncontroversial. All of 

these types are constructed on the same basis which is right to a lawful trial. This is the 

basic principle of justice in general. Considering the scope of this area the diploma 

thesis focuses on the determination of the elements that are common to some types, and 

within the frame of the particular types mainly on answering the present questions 

connected with them. By the characteristics of the finding procedure the attempt is to 

determinate the principal differences between controversial and uncontroversial 

procedure and, in connection with that, also to outline the future course in this area. In 

the chapters concerned with execution and insolvency procedure, the thesis is 

concentrating primarily on the determination of requirements which must be met to 

carry out these procedures. In connection with execution procedure there is also 

outlined this year´s amendment, which means some kind of transfer of the judicial 

execution on the executors. Within the frame of arbitration procedure, the attempt of the 

thesis is to specify the necessary conditions that must be met to file a proposal to solve 

a dispute to the arbiters, and also to point out some possible difficulties in this area. 

 

.
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SEZNAM  KLÍ ČOVÝCH  SLOV 

� civilní proces – civil procedure 

� sporné – controversial 

� zásady - principles 
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SEZNAM  POUŽITÝCH  ZKRATEK 

� OSŘ – zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

� Ústava – ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

� Listina – Listina základních práv a svobod 

� Úmluva – Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

� EŘ – zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 

řád) 

� IZ – zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

� RŘ – zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů 

� ObchZ – zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

� NOZ – zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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