
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

Právnická fakulta 

 

 

 

Lukáš Kantořík 

 

 

Předběžná opatření v civilním řízení 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Tomáš Pohl 

Katedra občanského práva 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu) : březen 2018 



  

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, že všechny použité 

zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 127.166 znaků včetně 

mezer.  

 

 

         

 

              Lukáš Kantořík 

 

 

 

V Praze dne  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval panu JUDr. Tomáši Pohlovi za jeho ochotný přístup při 

vedení této diplomové práce, za jeho odborné rady a připomínky.  

   



  

Obsah 

 

Úvod ................................................................................................................................................ 6 

1. Pojem předběžného opatření ....................................................................................................... 7 

1.1. Druhy předběžných opatření ................................................................................................ 7 

1.2. Účel předběžného opatření ................................................................................................... 8 

1.3. Předběžné opatření před 1. lednem 2014 .............................................................................. 9 

1.4. Předběžná opatření po 1. lednu 2014 .................................................................................... 9 

2. Předběžná opatření dle OSŘ ....................................................................................................... 9 

2.1. Pravomoc a příslušnost ......................................................................................................... 9 

2.1.1. Pravomoc ....................................................................................................................... 9 

2.1.2. Příslušnost .................................................................................................................... 10 

2.2. Okruh účastníků řízení ........................................................................................................ 10 

2.3. Předpoklady pro nařízení předběžného opatření ................................................................ 11 

2.4. Zahájení řízení o předběžném opatření .............................................................................. 12 

2.5. Poplatková povinnost ......................................................................................................... 13 

2.6. Jistota .................................................................................................................................. 13 

2.7. Řízení o návrhu na vydání předběžného opatření .............................................................. 15 

2.8. Obsah předběžného opatření .............................................................................................. 16 

2.9. Právní moc, vykonatelnost a závaznost usnesení o nařízení předběžného opatření ........... 19 

2.10. Neplatnost právních jednání ............................................................................................. 20 

2.11. Zánik a zrušení předběžného opatření .............................................................................. 21 

2.11.1. Zánik předběžného opatření ....................................................................................... 21 

2.11.2. Zrušení předběžného opatření .................................................................................... 22 

2.12. Náhrada škody .................................................................................................................. 23 

2.13. Opravné prostředky - odvolání ......................................................................................... 24 

3. Předběžná opatření dle ZŘS ...................................................................................................... 25 



  

3.1. Předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí ............................................... 25 

3.1.1. Místní a věcná příslušnost ............................................................................................ 26 

3.1.2. Zahájení řízení ............................................................................................................. 27 

3.1.3. Náležitosti návrhu ........................................................................................................ 27 

3.1.4. Účastníci ...................................................................................................................... 30 

3.1.5. Lhůta k rozhodnutí o návrhu ........................................................................................ 32 

3.1.6. Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí

 ................................................................................................................................................ 32 

3.1.7. Jednotlivé povinnosti ukládané předběžným opatřením ve věcech ochrany proti 

domácímu násilí ..................................................................................................................... 35 

3.1.8. Vykonatelnost předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí ........ 36 

3.1.9. Doba, po kterou trvá předběžné opatření ..................................................................... 38 

3.1.10. Řízení odvolací .......................................................................................................... 39 

3.1.11. Prodloužení předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí .............. 42 

3.2. Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte ..................................................... 46 

3.2.1. Místní příslušnost ......................................................................................................... 47 

3.2.2. Zahájení a rozhodování o předběžném opatření .......................................................... 48 

3.2.3. Doba, po kterou trvá předběžné opatření ..................................................................... 50 

3.2.4. Zrušení předběžného opatření ...................................................................................... 51 

3.2.5. Řízení o odvolání ......................................................................................................... 52 

Závěr .............................................................................................................................................. 54 

Seznam zkratek ............................................................................................................................. 56 

Seznam použitých zdrojů .............................................................................................................. 57 

Abstrakt ......................................................................................................................................... 61 

Abstract ......................................................................................................................................... 62 

 



 

6 

 

 

Úvod 

Cílem této diplomové práce představení předběžného opatření, které patří mezi 

zajišťovací instituty civilního procesního práva. Toto předběžné opatření nastupuje v případech, 

kdy je třeba předběžně a zatímně upravit poměry účastníků, a to do okamžiku konečného 

rozhodnutí ve věci samé. Jedná se o rozhodnutí dočasné, které nastaví pravidla účastníkům 

do nabytí účinnosti meritorního rozhodnutí. Návrh na nařízení předběžného opatření lze však 

podat i po zahájení řízení, pokud je třeba poměry účastníků upravit právě až po zahájení řízení. 

Navrhovatel může podat návrh na nařízení předběžného opatření i z obavy ohrožení výkonu 

rozhodnutí. Základním principem předběžného opatření a celého procesu rozhodování je jeho 

rychlost, kdy zákon stanoví maximální lhůty, ve kterých soud o návrhu musí rozhodnout.  

Hlavním důvodem výběru tohoto tématu autorem je na straně jedné poměrně časté 

využívání předběžného opatření, ale i efektivní způsob a rychlost celého řízení, v rámci kterého 

se předběžné opatření projednává, když na druhé straně je ochrana práv účastníků omezena jeho 

dočasností. Vzhledem k tomu, že se problematikou domácího násilí, případně dětí bez řádné 

péče, zabývají častěji média, oběti domácího násilí nemají takovou obavu obrátit se na soud. 

Stejně tak roste počet předběžných opatření ohledně péče o nezletilé děti, neboť daleko více dětí 

zůstává bez náležité péče.  

Autor práci rozdělil na čtyři hlavní kapitoly. V první kapitole se autor zabývá především 

pojmem předběžného opatření, jeho druhy a účelem předběžného opatření. Také tato kapitola 

obsahuje historii vývoje předběžného opatření jednak před 1. lednem 2014, tak i po tomto datu. 

Druhá kapitola práce se věnuje institutu předběžného opatření upraveného v občanském soudním 

řádu. Tato kapitola je dle autora stěžejní, neboť obsahuje obecnou úpravu předběžného opatření, 

ze které vychází i předběžná opatření zvláštní, a to vzhledem k zásadě subsidiarity. Autor 

se zde také zaměřil na celý proces řízení, včetně pravomoci a příslušnosti soudu, jeho obsazení, 

okruhu účastníků a rozhodnutí o předběžném opatření. Obsahem třetí a čtvrté kapitoly jsou 

předběžná opatření upravená v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 

označována jako předběžná opatření zvláštní. Ve třetí kapitole autor blíže rozvádí předběžná 

opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí. Ve čtvrté a poslední kapitole se autor zabývá 

předběžnou úpravou poměrů dítěte. Autor v posledních dvou kapitolách rozebírá jednotlivá 

ustanovení zákona a vysvětluje jejich obsah.  
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1. Pojem předběžného opatření 

Předběžné opatření je důležitým procesním institutem občasného práva, jehož hlavním 

smyslem je předběžná a tedy prozatímní úprava právních poměrů účastníků, která rovněž připadá 

v úvahu při obavě z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí. Občanské soudní řízení zná dvě 

možnosti podání předběžného opatření, a to jednak před zahájením řízení ve věci samé (§ 74 a 

násl. OSŘ), anebo po jeho zahájení (§ 102 OSŘ). „Společným znakem je však vždy, že jde o 

rozhodnutí prozatímního charakteru, které má ochránit navrhovatele. Jde o ochranu jeho 

porušeného nebo ohroženého práva.“
1
 

1.1. Druhy předběžných opatření 

Občanské soudní řízení zná dva základní druhy předběžných opatření, a to obecná, která 

upravuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též „OSŘ“) a zvláštní, která jsou 

upravena zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále též „ZŘS“). 

Od 1. 1. 2014 je účinný rovněž nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále též „OZ“). OZ přinesl i řadu změn v občanském právu procesním. Do té doby jednotný 

civilní proces se rozdělil a upravují jej dva samostatné předpisy, a to OSŘ pro sporná řízení 

a ZŘS pro nesporná a jiná zvláštní řízení. Samozřejmě je mezi těmito předpisy vztah subsidiarity 

a speciality, když ZŘS je speciální vůči OSŘ. Obecná předběžná opatření upravuje 

§ 74 a násl. OSŘ. Předběžné opatření upravující zatímní poměry účastníků může být vydáno 

v souvislosti s jakýmkoliv řízením.  

Zvláštní předběžné opatření je upraveno v ZŘS a jedná se o předběžné opatření ve věci 

ochrany proti domácímu násilí, dle § 400 a násl. ZŘS a předběžné opatření ve věci úpravy 

poměrů nezletilých dětí, dle § 452 a násl. ZŘS. Může být do zvláštních předběžních opatření 

zařazeno i řízení o plnění povinnosti z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva, 

dle § 342 a násl. ZŘS.  

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

(dále též „Insolvenční zákon“), rovněž upravuje předběžná opatření, tato úprava se samozřejmě 

                                                 

 

 

1
 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. nezměněné 

vydání. Praha: Leges, 2015, str. 321 
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liší oproti obecné úpravě předběžných opatření v OSŘ, a to ohledně institutu doručování, okruhu 

účastníků řízení, povinnosti platit jistotu a nebo možnost zahájit řízení i bez návrhu.  

Institut předběžného opatření se objevuje i v zákoně č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení 

a výkonu rozhodčích nálezů (dále též „Rozhodčí zákon“), a to v jeho § 22: „ukáže-li 

se v průběhu rozhodčího řízení nebo i před jeho zahájením, že by mohl být ohrožen výkon 

rozhodčího nálezu, může soud na návrh kterékoli strany nařídit předběžné opatření.“ 

Autor této práce se zaměří na obecná předběžná opatření, které jsou upraveny v OSŘ 

a dále na zvláštní předběžná opatření ve věcech nezletilých dětí a ochrany před domácím 

násilím, jejichž úprava se nachází v ZŘS. 

 

1.2. Účel předběžného opatření 

Ze shora uvedeného vyplývá, že podstatou předběžného opatření je ochrana práv 

navrhovatele, pokud byla porušena, anebo došlo k ohrožení jejich výkonu. „Účelem předběžných 

opatření je poskytnout ochranu právům účastníků v případech, kdy nelze vyčkávat 

až na rozhodnutí ve věci samé.“
2
 Jak již bylo výše uvedeno, předběžné opatření dopadá 

na situace, kdy je třeba poskytnout prozatímní procesní ochranu, aby navrhovateli nevznikla 

újma, ke které by mohlo dojít při využití pouze „standardních“ procesních institutů.  

Ochrana, která je předběžným opatřením navrhovateli poskytnuta, trvá pouze do doby 

rozhodnutí ve věci samé, jedná se tedy o řešení dočasné, respektive zatímní. Nejedná se však 

o ochranu absolutní, je omezena ústavními pravidly, „při rozhodování o návrhu na nařízení 

předběžného opatření je třeba mít na zřeteli, že základním smyslem předběžného opatření 

je ochrana toho, kdo o jeho vydání žádá, zároveň ale musejí být respektována ústavní pravidla 

ochrany toho, vůči komu předběžné opatření směřuje (čl. 90 Ústavy); avšak ochrana toho, vůči 

komu předběžné opatření má směřovat, nemůže dosáhnout takové míry, aby prakticky 

znemožnila ochranu oprávněných zájmů druhé strany (…)“.
3
  

 

                                                 

 

 

2
 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, s. 225. 

3
 nález Ústavního soudu ze dne 12.3.2002, sp. zn. III. ÚS 394/01 
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1.3. Předběžné opatření před 1. lednem 2014 

Před 1. 1 2014 byla předběžná opatření upravena komplexně v OSŘ. Tato úprava 

obsahovala i zvláštní typy předběžných opatření, a to v § 76a zákona č. 99/1963 Sb., občanského 

soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (dále též „Původní OSŘ“), 

kde se jednalo o úpravu předběžných opatření ve věcech péče o nezletilé a v § 76b Původního 

OSŘ, kde se jednalo o úpravu předběžných opatření ve věcech domácího násilí.  

 

1.4. Předběžná opatření po 1. lednu 2014 

S nabytím účinnosti OZ bylo nutné novelizovat i občanské procesní instituty, k čemuž 

došlo příchodem ZŘS a novelou Původního OSŘ. Do ZŘS byla přesunuta právní úprava institutu 

předběžného opatření v souvislosti s péčí o nezletilé a předběžného opatření ve věcech ochrany 

proti domácímu násilí. V OSŘ pak zůstala pouze úprava obecných předběžných opatření. 

V § 1 odst. 2 ZŘS je uvedeno „nestanoví-li tento zákon jinak, použije se občanský soudní řád“
4
. 

Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, že jednak ZŘS je k OSŘ ve vztahu subsidiárním a OSŘ 

je ve vztahu k ZŘS jako lex generalis. Z § 1 odst. 3 ZŘS „nevyplývá-li z povahy jednotlivých 

ustanovení něco jiného, použijí se ustanovení tohoto zákona vedle občanského soudního řádu“
5
 

vyplývá vztah subsidiarity ZŘS a OSŘ. 

 

 

2. Předběžná opatření dle OSŘ 

2.1. Pravomoc a příslušnost 

2.1.1. Pravomoc 

Pravomoc soudu k nařízení předběžného opatření je dána v případě, že předběžné 

opatření se týká věci, ohledně níž má pravomoc meritorně rozhodnout a pokud tomu tak není, 

tak soud nemůže ani v takovéto věci nařídit předběžné opatření. V případě pravomoci se jedná 

                                                 

 

 

4
 ustanovení § 1 odst. 2 ZŘS. 

5
 ustanovení § 1 odst. 3 ZŘS. 



 

10 

 

 

o podmínku řízení a soud tedy musí postupovat dle § 103 OSŘ a přihlížet k tomu i bez návrhu 

(z úřední povinnosti), zda je tato podmínka splněna kdykoli za řízení a pokud ano, tak musí 

ve věci rozhodnout. Není-li tomu tak, jde o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení a soud 

aplikuje § 104 OSŘ a řízení o nařízení o nařízení předběžného opatření zastaví. 

 

2.1.2. Příslušnost 

Příslušnost soudu je možno vymezit jako určení jednotlivých soudů, které jsou povinny 

v občanskoprávním řízení věci daného druhu projednat a rozhodnout. Tato příslušnost 

se rozlišuje na věcnou, místní a funkční.  

Věcná příslušnost soudu pro předběžné opatření je zakotvena v § 74 odst. 3 OSŘ, 

tak že „příslušným k nařízení předběžného opatření je soud, který je příslušný k řízení o věci, 

nestanoví-li zákon jinak“
6
. Z citovaného vyplývá, že se dostáváme do § 9 OSŘ, neboť věcně 

příslušným k nařízení předběžného opatření je soud, který je příslušný i pro řízení o věci. 

Obdobné i je to i pro místní příslušnost soudu pro nařízení předběžného opatření, když 

je to ten soud, u něhož je dána místní příslušnost pro řízení o věci dle § 84 až 89a OSŘ. 

Pokud nastane případ, že návrh na nařízení předběžného opatření je podán u věcně nebo 

místně nepříslušného soudu, soud postupuje stejně, jako kdyby se jednalo o řízení o věci. Zákon 

v § 74 až 77a OSŘ totiž neupravuje nepříslušnost soudu a ani podpůrně neodkazuje na ostatní 

ustanovení OSŘ a je tedy nutno dovodit s ohledem na systematičnost rozdělení OSŘ, 

že se použijí i na řízení o předběžném opatření ustanovení části první OSŘ. 

2.2. Okruh účastníků řízení 

I pro řízení o předběžném opatření musí být splněný obecný předpoklad pro účastníka 

řízení v jakémkoliv civilním řízení, který je dán § 19 OSŘ, dle kterého má způsobilost 

být účastníkem řízení, ten kdo má právní osobnost nebo ten, komu ji zákon přiznává.
7
 

Účastníky řízení o předběžném opatření je navrhovatel (respektive žalobce) a dále ten, 

koho označí navrhovatel jako žalovaného. Vzhledem k tomu, že řízení o předběžném opatření 

je řízení sporné, je to právě žalobce, který rozhodne o okruhu účastníků řízení. Avšak může 

                                                 

 

 

6
 ustanovení § 74 odst. 3 OSŘ. 

7
 ustanovení § 19 OSŘ. 
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nastat situace, že navrhovatelem pro řízení o předběžném opatření je žalovaný, pokud žalovaný 

podá návrh na nařízení předběžného opatření již v zahájeném řízení.  

Pokud bylo rozhodováno ve věcech jiným orgánem podle části páté OSŘ, „účastníky 

řízení jsou žalobce a ti, kdo byli účastníky v řízení před správním orgánem (§250a odst. 1), tudíž 

jsou i účastníky řízení i o předběžném opatření. I v tomto případě platí také 

§250a odst. 2 ukládající soudu povinnost usnesením, proti kterému není odvolání přípustné 

přibrat do řízení účastníka, který se řízení neúčastní, jakmile soud jeho účastenství zjistí.“
8
 

Z uvedeného vyplývá, že pokud probíhalo řízení před správním orgánem, tak je kromě 

navrhovatele účastníkem řízení o předběžném opatření i ten, kdo byl účastníkem řízení před 

správním orgánem. 

Analogicky je možno v řízení o vydání předběžného opatření použít i § 92 OSŘ – změna 

v okruhu účastníků, § 93 OSŘ – vedlejší účastenství a § 107 a § 107a OSŘ – procesní 

nástupnictví. 

2.3. Předpoklady pro nařízení předběžného opatření 

Předpoklady pro nařízení předběžného opatření jsou dva, a to za prvé potřeba zatímní 

úpravy poměrů účastníků a zadruhé obava, že výkon soudního rozhodnutí bude ohrožen.  

Ta skutečnost, že je dána potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků se odvíjí od okolností 

konkrétního případu. Účastníci tedy mají možnost domáhat se vydání rozhodnutí nejrůznějšího 

obsahu. Ochranu lze poskytnout oprávněnému účastníku uložením povinnosti druhému 

účastníku, případně i jinému, lze-li to po něm spravedlivě žádat. Z uvedeného vyplývá, 

že při rozhodování o návrhu na nařízení předběžného opatření je nutno jednak zohlednit to, 

že smyslem předběžného opatření je ochrana oprávněného účastníka, ale na druhé straně musejí 

být respektována i ústavní pravidla ochrany druhého účastníka, vůči němuž předběžné opatření 

směřuje.
9
 Ochrana tohoto druhého účastníka nemůže dosáhnout takové míry, aby prakticky 

znemožnila ochranu oprávněných zájmů druhé strany.
10

 Předběžné opatření nelze vydat, 

                                                 

 

 

8
 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, s. 806. 

9
 článek 90 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

10
 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12.3.2002, sp. zn. III. ÚS 394/01. 
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kde by nešlo o úpravu právních, ale faktických vztahů mezi účastníky a rovněž ani tam, 

kde by nešlo o úpravu pouze předběžnou, ale ve svých důsledcích již o úpravu konečnou.  

Druhým předpokladem pro nařízení předběžného opatření je obava, že by výkon 

soudního rozhodnutí byl ohrožen. K prokázání této obavy, pak nepostačí, pokud bude 

navrhovatel pouze tvrdit, že druhý účastník, vůči němuž návrh na nařízení předběžného opatření 

směřuje, nesplnil povinnost řádně a včas. Navrhovatel musí tvrdit a prokázat, respektive doložit 

spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření, ještě další skutečnosti, z nichž bude možno 

dovodit obavu z ohrožení výkonu rozhodnutí. Nařízení tohoto typu předběžného opatření 

vyžaduje, aby oprávněnému účastníku svědčilo rozhodnutí nebo listina, která je titulem 

pro zahájení výkonu rozhodnutí (exekuci). Předběžné opatření lze tedy nařídit pouze 

do okamžiku, než se rozhodnutí stane vykonatelným nebo pokud oprávněný účastník prokáže, 

že ze závažných důvodů nemohl začít s vymáháním splnění uložených povinnost skrze exekuci 

či výkon rozhodnutí. Pokud již bylo vydáno vykonatelné rozhodnutí, které je exekučním titulem, 

tak většinou nebudou dány důvody pro nařízení předběžného opatření pro obavu, že by výkon 

soudního rozhodnutí byl ohrožen, a to proto, že oprávněný účastník se může domoci svých práv 

prostřednictvím podáním návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí či exekuce. 

 

2.4. Zahájení řízení o předběžném opatření 

Soud může předběžné opatření nařídit dle § 75 odst. 1 OSŘ jen na návrh, a to se týká 

jak předběžných opatření před zahájením řízení dle části třetí OSŘ, tak i předběžných opatření 

před zahájením řízení podle části páté OSŘ ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. 

Tento návrh musí obsahovat vedle obecných náležitostí uvedených v  § 42 odst. 4 OSŘ, také 

náležitosti týkající se řízení o předběžném opatření, které jsou upraveny v § 75 odst. 2 OSŘ.  

Dle odborného komentáře
11

 by mělo vylíčení dalších skutečností odůvodňujících nařízení 

předběžného opatření obsahovat i údaj o tom, jaký má v úmyslu podat navrhovatel návrh ve věci 

samé. Teprve při splnění těchto náležitostí může soud navrhovateli uložit, dle § 76 odst. 3 OSŘ, 

podání návrhu na zahájení řízení v jím určené lhůtě. Soud je návrhem na nařízení předběžného 

opatření vázán a je možno jej měnit pouze do doby než o tomto návrhu soud rozhodne.  

                                                 

 

 

11
 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 233. 
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Vzhledem k tomu, že soud rozhoduje o návrhu na nařízení předběžného opatření 

v zákonem stanovené lhůtě 7 dnů, musí navrhovatel dle § 75 odst. 3 OSŘ připojit k návrhu 

listiny, jichž se dovolává. Pokud navrhovatel listiny nepřipojí, tak zákon nevylučuje možnost, 

aby soud navrhovatele k předložení listin vyzval, ale pro tento postup není dán dostatek času, 

jelikož sedmidenní zákonná lhůta pro nařízení předběžného opatření je lhůtou maximální 

a ve své podstatě by měl soud o návrhu rozhodnout bezodkladně. Soud při rozhodování o návrhu 

na nařízení předběžného opatření dokazování neprovádí, a proto pro vyhovění návrhu je nutné, 

aby navrhovatel listinami, které připojí k návrhu na nařízení předběžného opatření, prokázal 

splnění obecných předpokladů pro nařízení předběžného opatření a rovněž musí osvědčit 

skutečnosti rozhodné pro uložení povinnosti předběžným opatřením. 

2.5. Poplatková povinnost 

Poplatková povinnost se vztahuje i na návrh na nařízení předběžného opatření. Výše 

poplatku činí dle položky 5 sazebníku poplatků zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích 

(dále též „ZOSP“), částku ve výši 1.000,- Kč. Poplatková povinnost vzniká 

dle § 4 odst. 1 písm. h) ZOSP okamžikem uložení povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti 

s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření. Z uvedeného je zřejmé, 

že soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření tedy není splatný již podáním 

návrhu, ale až po právní moci rozhodnutí soudu, který o předběžném opatření rozhodne.  

Soud soudní poplatek vyměří v rozhodnutí o předběžném opatření a zároveň stanoví 

i lhůtu pro jeho zaplacení.  

Připadá v úvahu i osvobození od soudního poplatku, ale s ohledem na krátkou lhůtu 

pro rozhodnutí o předběžném opatření musí navrhovatel spolu s návrhem na nařízení 

předběžného opatření podat i návrh na osvobození od soudních poplatků a doložit své osobní, 

výdělkové a majetkové poměry, které přiznání osvobození od soudních poplatků odůvodňují.  

2.6. Jistota 

Vedle poplatkové povinnosti musí navrhovatel při podání návrhu na nařízení 

předběžného opatření složit jistotu, dle § 75b odst. 1 OSŘ, dle kterého „K zajištění náhrady 

škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatření, je navrhovatel povinen složit 

nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu 
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ve výši 10 000 Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské 

činnosti ve výši 50 000 Kč (…)“.
12

 Z textu zákona je zřejmé, že smyslem složení jistoty je, 

aby byly zajištěny finanční prostředky pro případnou náhradu škody nebo jinou újmu, která 

může vzniknout v důsledku vydání předběžného opatření. Škoda nebo újma pak může vzniknout 

nejenom účastníkům řízení, ale i třetím osobám. Vzhledem k tomu, že složení jistoty podléhá 

každý návrh na nařízení předběžného opatření, kromě výjimky uvedené v § 75b odst. 3 OSŘ, 

došlo částečně k zamezení zneužívání institutu předběžného opatření 

Jistota musí být navrhovatelem složena nejpozději ve stejný den, kdy byl podán návrh 

na nařízení předběžného opatření. Soud k zaplacení jistoty nevyzývá. Pokud podalo návrh 

na nařízení předběžného opatření více navrhovatelů, jsou povinni složit jistotu společně 

a nerozdílně. Soud může dospět k tomu, že jistota, která byla navrhovatel složena, nepostačuje 

k zajištění náhrady škody nebo újmy, v takovém případě navrhovatele vyzve dle § 76h OSŘ, 

aby do tří dnů složil doplatek jistoty. Výši doplatku pak určí soud s přihlédnutím 

ke všem okolnostem daného případu. Lhůta tří dnů je lhůtou zákonnou, a proto nemůže 

být například na žádost navrhovatele, prodloužena. Samozřejmě platí to, že pokud je navrhovatel 

osvobozen od placení jistoty, tak je osvobozen i od placení případného doplatku jistoty.  

Osvobození od placení jistoty je možno rozdělit na dva typy. Za prvé je to osvobození 

věcné, které je upraveno, tak jak již bylo shora uvedeno v § 75b odst. 3 OSŘ a je to ve věcech 

výživného, ve věcech pracovních a ve věcech náhrady újmy na zdraví. V těchto věcech 

je navrhovatel osvobozen od placení jistoty ze zákona vždy. Druhý typ osvobození je osvobození 

osobní, které připadá v úvahu ve všech zbývajících věcech, v nichž se jistota platí a pokud 

navrhovatel splní podmínky pro přiznání osvobození od placení jistoty. Splnění předpokladů 

pro osvobození od soudních poplatků pak musí osvědčit již spolu s návrhem na nařízení 

předběžného opatření. Pokud dospěje k závěru, že jsou splněné podmínky pro osvobození 

od povinnosti platit jistotu, objeví se to v odůvodnění rozhodnutí o předběžném opatření. 

V případě nesplnění podmínek pro osvobození od povinnosti platit jistotu soud návrh na nařízení 

předběžného opatření odmítne dle § 75b odst. 2 OSŘ z důvodu nesložení jistoty. Soud 

o odmítnutí rozhodne i v případě, pokud je jistota složena v nesprávné výši. 

Soudu vzniká povinnost jistotu vrátit, a to v případech, kdy nabylo právní moci usnesení, 

kterým nebylo návrhu vyhověno anebo předběžné opatření nebylo nařízeno, protože návrh 

                                                 

 

 

12
 ustanovení § 75b odst. 1 OSŘ. 
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na nařízení předběžného opatření byl zamítnut, odmítnut, případně bylo zastaveno řízení o tomto 

návrhu. V těchto situacích nemohla škoda nebo jiná újma vzniknout. Pokud soud nařídil 

předběžné opatření, tak jistotu vrátí vždy, když marně uplyne lhůta šesti měsíců, stanovena 

v § 77a odst. 2 OSŘ, „pro podání žaloby na náhradu škody nebo jiné újmy a uplynutím této lhůty 

nárok zanikl, nebo jestliže z pravomocného rozhodnutí o žalobě na náhradu škody nebo jiné 

újmy vyplývá, že jistota nebude použita k uspokojení práva na náhradu škody nebo jiné újmy“.
13

 

Povinnost k vrácení jistoty, pak je dána i v případě, že předběžné opatření zaniklo ze zákona, 

dle § 77 odst. 1 písm. c) OSŘ, nebo bylo předběžné opatření zrušeno pro uspokojení práva 

navrhovatele.  

2.7. Řízení o návrhu na vydání předběžného opatření 

Dle § 75 OSŘ se řízení o předběžném opatření zahajuje na návrh. O tomto návrhu 

rozhoduje soud. Pokud jde o náležitosti návrhu, tak tyto byly autorem popsány v kapitole 2. 

4. této práce. Z povahy řízení pak vyplývá, že soud je návrhem navrhovatele na nařízení 

předběžného opatření vázán.  

Soud nařídí předběžné opatření za situace, kdy návrh na nařízení předběžného opatření 

neodmítl a pokud jsou splněny předpoklady pro vydání předběžného opatření. O návrhu 

na nařízení předběžného opatření rozhoduje soud bez nařízení jednání, tedy bez slyšení účastníků 

a vychází tak pouze ze skutečností, které jsou navrhovatelem tvrzeny v návrhu a dále z důkazů, 

které navrhovatel k návrhu připojí. Z tvrzení a důkazů pak musí být prokázány jak obecné 

předpoklady pro nařízení předběžného opatření, tak i osvědčeny skutečnosti, na základě kterých 

by měl soud ve věci rozhodnout a uložit povinnosti předběžným opatřením. Tyto skutečnosti 

postačí pouze osvědčit, nemusí být jednoznačným způsobem prokázány. Soud rozhoduje 

usnesením.
14

 

Lhůty pro rozhodování o návrhu na předběžné opatření jsou obsaženy 

v § 75c odst. 2 OSŘ, tak že o návrhu na nařízení předběžného opatření musí soud rozhodnout 

bezodkladně. V tomto ustanovení pak je připuštěna možnost, aby soud, pokud nehrozí nebezpečí 

z prodlení, rozhodl do sedmi dnů ode dne podání návrhu. Stejný postup pak samozřejmě platí 
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 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 238. 

14
 ustanovení § 167 odst. 1 OSŘ. 



 

16 

 

 

i pro rozhodování o předběžném opatření po zahájení řízení dle § 102 OSŘ. Pokud musí 

být rozhodnuto bezodkladně, respektive maximálně do sedmi dnů, musejí soudy zorganizovat 

svoji činnost tak, aby příslušný soud mohl o návrhu na nařízení předběžného opatření včas 

rozhodnout, a to i mimo pracovní dobu.  

2.8. Obsah předběžného opatření 

Vlastní obsah předběžného opatření v sobě zahrnuje v podstatě vymezení povinností, 

které můžou být uloženy předběžným opatřením dalšímu účastníku. Tyto povinnosti zákon 

demonstrativně uvádí v § 76 odst. 1 OSŘ. Jak již bylo shora uvedeno, soud je návrhem 

na nařízení předběžného opatření vázán, a to samozřejmě platí i pro to jaká konkrétní povinnost 

má být uložena (jak vymezil navrhovatel v návrhu obsah předběžného opatření) a vztahuje 

se to i na toho, komu má být povinnost předběžným opatřením uložena. Institut předběžného 

opatření je institutem se zatímní neboli dočasnou úpravou, čemuž odpovídá i obsah povinností, 

které lze na základě zákona uložit dalšímu účastníku. Povinnosti, které vyplývají 

z § 76 odst. 1 OSŘ je možno rozdělit do dvou skupin. Prvou skupinou jsou písmena a) – c), 

kdy může být uloženo účastníku, aby platil výživné v nezbytné míře; poskytl alespoň část 

pracovní odměny, jedná-li se o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů 

nepracuje a zákon rovněž umožňuje složení peněžité částky nebo konkrétní věci do úschovy 

u soudu. Dle § 76 odst. 1 písm. a) OSŘ, jak již bylo uvedeno, může být účastníku uloženo, 

aby platil v nezbytné míře výživně a vzhledem k tomu, že je hovořeno o výživném obecně, 

tak se nejedná pouze o nezletilé dítě, ale může to být i výživné mezi manžely, rozvedenými 

manžely, výživné mezi rodiči a zletilými dětmi a ostatními příbuznými, stejně tak mezi partnery 

nebo bývalými partnery z registrovaného partnerství. Dle § 76 odst. 1 písm. b) OSŘ pak může 

být uložena účastníku povinnost poskytnout alespoň část pracovní odměny nebo náhrady mzdy 

či platu, dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále též „ZP“). 

Dle § 76 odst. 1 písm. c) OSŘ může být účastníku uloženo, aby složil peněžitou částku nebo 

věc do úschovy u soudu, což připadá v úvahu v souvislosti s trestním nebo jiným soudním 

řízením. Soud přijímá do úschovy peníze, listiny i jiné movité věci. Druhou skupinou jsou 

písmena d) – e), kde jsou obecně upraveny možnosti účastníku předběžným opatřením uložit, 

aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy, což je písmeno d) anebo, aby něco vykonal, něčeho 

se zdržel nebo něco snášel, obsažené v písmenu e). V daném případě se jedná pouze o obecnou 

úpravu, neboť bude vždy záležet na konkrétních okolnostech případu, jakou povinnost je nutno 

uložit a komu má být uložena. Délku předběžného opatření může časově omezit, tedy stanovit, 

že bude trvat pouze určitý časový úsek. Toto soud může učinit i v situaci, že se navrhovatel 
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tohoto v návrhu nedomáhal. Pro toto časové omezení pak je rozhodné, zda účel předběžného 

opatření vyžaduje buď jen určitou dobu anebo nařízení předběžného opatření na dobu neurčitou. 

Tento časový údaj musí být samozřejmě přesně vymezen přímo ve výroku usnesení, kterým 

se nařizuje předběžné opatření. Uplynutím této doby pak předběžné opatření zaniká. V případě, 

že předběžné opatření zaniká přímo ze zákona dle § 77 odst. 1 písmena a) – c) OSŘ, tak se toto 

ve výroku usnesení o nařízení předběžného opatření neuvádí.  

Dle § 76 odst. 2 OSŘ lze uložit předběžným opatřením povinnost také někomu jinému 

než účastníku řízení, a to za situace, že to po něm lze spravedlivě žádat. V tomto případě se tedy 

povinnost neukládá přímo účastníku řízení, ale třetí osobě. Této třetí osobě je možno uložit 

nějakou povinnost v případě, že tato souvisí se splněním povinnosti uložené právě účastníku 

řízení o předběžném opatření. Třetí osoba má pak možnost podat odvolání proti usnesení 

o nařízení předběžného opatření, ale pouze proti té části usnesení, která se dotýká jejích práv 

a povinností. Z odborného komentáře plyne: „Od uložení povinnosti třetí osobě je třeba 

odlišovat případy, v nichž právní předpisy ukládají povinnosti někomu, kdo nebyl účastníkem 

předběžného opatření, jsou-li potřebné ke splnění povinnosti uložené předběžným opatřením 

účastníku (…)“
15

 V tomto případě se třetí osobě neukládají rozhodnutím soudu o nařízení 

předběžného opatření žádné povinnosti a nemá ani možnost podat proti usnesení o nařízení 

předběžného opatření opravný prostředek, kterým je odvolání. Jedná se například o vydání 

předběžného opatření, které brání dražebníkovi, aby provedl dražbu v původně uveřejněném 

termínu.
16

 

Jak bylo shora uvedeno, v usnesení o nařízení předběžného opatření mohou být účastníku 

uloženy pouze povinnosti specifikované v § 76 odst. 1 OSŘ. Vedle toho však uloží soud 

navrhovateli, aby dle § 76 odst. 3 OSŘ podal v přiměřené lhůtě u soudu návrh na zahájení řízení 

ve věci samé. Z uvedeného plyne, že uložení podání návrhu na zahájení řízení ve věci samé 

dopadá na případy, kdy je podáván na návrh na nařízení předběžného opatření před zahájením 

řízení. Lhůta k podání návrhu na zahájení řízení ve věci samé je lhůtou soudcovskou, záleží tedy 

na komplikovanosti nároku, který má být návrhem uplatňován a vlastním posouzením soudu. 

Soud může, tím, že se jedná o lhůtu soudcovskou, lhůtu prodloužit s ohledem na § 55 OSŘ. 

                                                 

 

 

15
 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 az200za. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 

s. 456. 

16
 § 46a zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 



 

18 

 

 

Je nutno vydat usnesení, ale to jen do konce lhůty stanovené v usnesení o nařízení předběžného 

opatření. Jakmile tato lhůta uplyne, dochází totiž ze zákona k zániku předběžného opatření, 

ve smyslu § 77 odst. 1 písm. a) OSŘ. Usnesení o prodloužení lhůty je třeba doručit účastníkům 

řízení, a to ještě před uplynutím lhůty původní. Soud musí při uložení povinnosti podat návrh 

na zahájení řízení ve věci samé, tento návrh definovat přímo ve výroku usnesení, 

aby navrhovatel věděl jaký návrh na zahájení řízení má podat. Vychází z toho, co je uvedeno 

v návrhu na nařízení předběžného opatření.  

Soud musí rozhodnout o návrhu na nařízení předběžného opatření bezodkladně, 

tak jak mu zákon ukládá v § 75c odst. 2 OSŘ, a jen tehdy nehrozí-li nebezpečí z prodlení, 

tak může být o návrhu na nařízení předběžného opatření rozhodnuto do 7 dnů od jeho podání. 

Jestliže soud rozhodl o nařízení předběžného opatření s tím, že jsou splněny podmínky pro jeho 

bezodkladné nařízení, musí zároveň zvážit, zda okolnosti případu anebo nebezpečí z prodlení 

vyžadují, aby usnesení o nařízení předběžného opatření bylo ihned vyhlášeno. Závisí 

na posouzení konkrétních okolností každé věci, zda soud tento postup zvolí. Usnesení o nařízení 

předběžného opatření se buď vyhlašuje vůči účastníku, kterému je předběžným opatření 

ukládána nějaká povinnost anebo vůči třetí osobě, pokud jí je předběžným opatření ukládána 

povinnost. Soud rozhoduje zpravidla bez nařízení jednání a účastník, případně třetí osoba nejsou 

tedy u soudu přítomni. V takovém případě zákon soudu ukládá, aby usnesení vyhlásil na místě 

samém. Usnesení o nařízení předběžného opatření je vykonatelné vyhlášením účastníku nebo 

třetí osobě, kterým je ukládána povinnost předběžným opatřením. Není tedy třeba usnesení 

navrhovateli vyhlašovat, ale soud se postará, pokud vyhlášení navrhovatel není přítomen, 

aby se o vyhlášení dozvěděl, a to opět bezodkladně. Usnesení o nařízení předběžného opatření 

se vždy vyhotovuje a stejnopis se doručuje účastníkům řízení, případně jejich zástupcům, 

zmocněncům, opatrovníkům a také i třetím osobám, pokud jim předběžné opatření ukládá 

nějakou povinnost. V § 76 odst. 3 OSŘ, pak je upraveno specificky doručování příslušnému 

katastrálnímu úřadu a týká se to případů, kdy se účastníku ukládá povinnost, aby nenakládal 

s určitými nemovitými věcmi, které jsou zapsány v evidenci katastru nemovitostí. Zákon 

pak ukládá pro doručení lhůtu, a to tří dnů, ode dne vyhlášení a nebylo-li vyhlášeno, 

tak do tří dnů od vydání usnesení o nařízení předběžného opatření. Vyhotovené usnesení 

o nařízení předběžného opatření se doručuje buď v podobě písemné anebo elektronické. Kromě 

navrhovatele se ostatním účastníkům řízení o předběžném opatření doručuje i návrh na nařízení 

předběžného opatření, ale to pouze v případě, že návrhu na nařízení předběžného opatření bylo 

vyhověno a doručuje se současně s usnesením o nařízení předběžného opatření. Návrh 
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na nařízení předběžného opatření se pak doručuje proto, že je rozhodováno bez jednání a proto i 

ostatní účastníci by měli být informováni, co je obsahem návrhu, na jehož základě soud 

rozhodoval. Pokud soud návrhu na nařízení předběžného opatření nevyhoví, tedy tento návrh 

odmítne, zamítne nebo řízení o tomto návrhu zastaví, tak usnesení o nařízení předběžného 

opatření se doručuje pouze navrhovateli.    

2.9. Právní moc, vykonatelnost a závaznost usnesení o nařízení předběžného opatření 

Jakmile usnesení nabude právní moci, tak již nelze proti němu podat opravný odvolání, 

neboť uplynula lhůta k jeho podání a takovéto usnesení je závazné a nelze jej změnit. Tato 

vlastnost každého soudního rozhodnutí dává možnost osobě oprávněné vůči osobě povinné, 

aby tato postupovala v souladu s tímto soudním rozhodnutím. Toto soudní rozhodnutí 

je vynutitelné státem prostřednictvím výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Vlastní realizace 

pak nastává v okamžiku, kdy je rozhodnutí vykonatelné.  

Obecně je usnesení soudu vykonatelné, pokud je v něm stanovena lhůta k plnění, 

uplynutím této lhůty a nebyla-li v něm povinnost k plnění uložena, tak je usnesení vykonatelné 

doručením a v případě, že se usnesení nemusí doručovat, tak je usnesení vykonatelné vyhlášením 

či jeho vyhotovením. Vzhledem k tomu, že účelem předběžného opatření je, jak již bylo shora 

uvedeno, poskytnutí ochrany právům účastníků, rychle, pružně a účinně, upravuje zákon 

specificky i vykonatelnost usnesení o nařízení předběžného opatření. Toto specifikum spočívá 

v tom, že usnesení o nařízení předběžného opatření je vykonatelné jeho vyhlášením a pokud 

nedošlo k jeho vyhlášení, tak je usnesení o nařízení předběžného opatření vykonatelné ve chvíli 

jeho doručení účastníku nebo třetí osobě, kterým je ukládána povinnost.
17

 

Pokud je rozhodnutí soudu pravomocné, je to jeden z projevů závaznosti tohoto 

rozhodnutí. Obecně je závaznost rozhodnutí upravena v OSŘ, pokud jde o rozsudek 

v § 159a OSŘ a pro usnesení v § 167 odst. 2 OSŘ. Vedle obecné právní úpravy závaznosti, 

je speciálním ustanovením § 76e OSŘ. Tato speciální úprava znamená, že závaznost usnesení 

o nařízení předběžného opatření se neodvíjí od právní moci, ale zásadně od vykonatelnosti 

usnesení. § 76e OSŘ vymezuje okruh osob, pro které je usnesení o nařízení předběžného 

opatření závazné, určuje tedy osoby, které jsou povinny se jím řídit. Výrok usnesení o nařízení 

předběžného opatření, který je vykonatelný, je závazný zásadně pro účastníky řízení a pro třetí 

                                                 

 

 

17
 ustanovení § 76d OSŘ. 
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osoby, kterým byla předběžným opatřením uložena nějaká povinnost. Zákon však zná případy, 

kdy je výrok vykonatelného usnesení o nařízení předběžného opatření závazný i pro další osoby, 

které jsou v zákoně stanovené, ale pouze v případě, že se jedná o předběžné opatření před 

zahájením řízení ve věci samé, když by bylo, dle tohoto zákona závazné pro další účastníky 

i rozhodnutí ve věci samé. Výrok vykonatelného usnesení o nařízení předběžného opatření 

je závazný také pro soudy a všechny ostatní orgány, ale pouze potud, jak je výrok vykonatelného 

usnesení o nařízení předběžného opatření pro účastníky řízení nebo třetí osoby. Pro soudy 

a všechny ostatní orgány je závazný výrok vykonatelného usnesení o nařízení předběžného 

opatření v tom směru, pokud projednávají mezi účastníky nebo třetími osobami právní vztahy, 

které byly předběžně upraveny právě tímto předběžným opatřením.  

2.10. Neplatnost právních jednání 

Aby byl naplněn účel předběžných opatření, tak zákon stanovuje neplatnost právního 

jednání. Jedná se o taková právní jednání, kterými je porušena povinnost, která byla uložena 

ve výroku vykonatelného usnesení o nařízení předběžného opatření. Tím je zároveň vyzdvižena 

i závaznost výroku vykonatelného usnesení o nařízení předběžného opatření. Pokud výrok 

obsahoval zákaz nakládání s nemovitými věcmi, tak na to zákon pamatuje tím, že vklady práva, 

které se těchto nemovitých věcí týkají a o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto 

příslušným orgánem, prohlašuje za neúčinné. Učiní-li právní jednání účastník řízení, tedy osoba, 

pro kterou je výrok vykonatelného usnesení o nařízení předběžného opatření závazný, případně 

třetí osoba, které byla ve výroku uložena povinnost a samozřejmě i každý, vůči komu je výrok 

závazný ze zákona, kterým dojde k porušení povinnosti uložené ve výroku usnesení, tak zákon 

prohlašuje takováto jednání za neplatná. Hovoříme o absolutní neplatnosti, k níž soud přihlíží 

i ex offo. Co se týče účinků předběžného opatření v případě nakládání s nemovitými věcmi, 

tak jak již bylo shora stručně uvedeno, tak zákon kromě neplatnosti právního jednání, kterým 

byla porušena předběžným opatření uložená povinnost, v případě návrhu na vklad práva ohledně 

této nemovité věci, tento návrh na vklad práva prohlašuje za neúčinný. Zákaz nakládat 

s nemovitou věcí znamená, že ohledně této nemovité věci nemůže být uzavřena darovací nebo 

kupní smlouva, nelze ji zatížit zástavním nebo nájemním právem či služebností. Aby byla 

ochrana navrhovatele zabezpečena co nejúčinněji, tak za neúčinné prohlašuje i ty návrhy 

na vklad práva do katastru nemovitostí, které byly učiněny dříve, než se usnesení o nařízení 

předběžného opatření stalo vykonatelným, tedy ještě než bylo usnesení o nařízení předběžného 

opatření, které ukládá povinnému povinnost nenakládat s nemovitou věcí, vyhlášeno nebo 

doručeno. Z uvedeného je zřejmé, že následek neúčinnosti návrhu na vklad práva do katastru 
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nemovitostí je vázán na návrh, o kterém dosud katastrální úřad nerozhodl. Dle zákona 

to znamená, že příslušný katastrální úřad musí návrh na vklad práva do katastru nemovitostí 

zamítnout, a to pro jeho neúčinnost.  

Výjimku tvoří případ, kdy v usnesení o nařízení předběžného opatření je zákaz 

nenakládat s nemovitou věcí uložen manželům a tato nemovitá věc je ve společném jmění 

manželů, tak nebudou neplatné ty právní úkony manželů, kterými si budou vypořádávat zaniklé 

společné jmění dohodou.
18

 

Z odborného komentáře plyne doporučení, že „(…) je v zájmu navrhovatele již při podání 

návrhu k soudu zaslat návrh na nařízení předběžného opatření zároveň na vědomí i příslušnému 

katastrálnímu úřadu.“
19

  Dle názoru autora je tato možnost sice v zájmu navrhovatele, avšak 

není vůbec v povědomí veřejnosti. 

2.11. Zánik a zrušení předběžného opatření 

2.11.1. Zánik předběžného opatření 

V případě předběžného opatření se jedná pouze o zatímní úpravu poměrů účastníků 

a nehovoříme zde o finálním rozhodnutí ve věci samé. Zákon tedy v § 77 odst. 1 OSŘ upravuje 

případy, kdy dochází k zániku předběžného opatření přímo ze zákona a soud o tom již nemusí 

rozhodovat. Pokud pak již soud nařídil výkon rozhodnutí podle předběžného opatření, které 

ze zákona zaniklo, tak musí tento výkon rozhodnutí zastavit v plném rozsahu, 

dle § 268 odst. 1 písm. b) OSŘ, a to i za situace, že dosud nebyla vymožena povinnost, která 

byla předběžným opatřením uložena.  

Dle § 77 odst. 1 písm. a) OSŘ zaniká předběžné opatření, jestliže došlo k marnému 

uplynutí stanovené, popřípadě prodloužené lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení ve věci 

samé. Jakmile tedy uplynul poslední den této lhůty, tak předběžné zanikne ze zákona a pokud 

je po této lhůtě podán návrh na zahájení řízení ve věci samé, tak soud již k němu nemůže, jako 

k opožděně podanému, přihlížet. V § 77 odst. 1 písm. b) OSŘ je upraven případ zániku 

předběžného opatření, proto, že návrhu ve věci samé nebylo vyhověno. K zániku 

pak samozřejmě dochází v okamžiku, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, když se může 

                                                 

 

 

18
 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.11.2010, sp. zn. 21 Cdo 4817/2009. 

19
 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 249. 
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jednat o odmítnutí návrhu na zahájení řízení ve věci samé, případně jeho zamítnutí, ale také 

o zastavení řízení o návrhu na zahájení řízení ve věci samé. Pro zánik předběžného opatření 

dle § 77 odst. 1 písm. c) OSŘ je rozhodující, že rozhodnutí o návrhu ve věci samé je vykonatelné 

bez ohledu na to, zda toto rozhodnutí již nabylo právní moci. K poslednímu zániku předběžného 

opatření dochází v případě, kdy soud při nařízení předběžného opatření, v jeho výroku dobu 

trvání předběžného opatření výslovně určil, tedy rozhodl, že předběžné opatření bude trvat 

jen po soudem určenou dobu.
20

 

2.11.2. Zrušení předběžného opatření 

K zániku předběžného opatření dochází, tak jak bylo v předchozí kapitole (2.11.1) 

uvedeno, bez soudního rozhodnutí, přímo ze zákona. Ke zrušení předběžného opatření, 

pak je nutné rozhodnutí soudu, a teprve poté předběžné opatření přestane účinkovat. Ve větě 

první § 77 odst. 2 OSŘ je upraveno zrušení předběžného opatření proto, že již pominuly důvody, 

pro které bylo nařízeno. K pominutí důvodů může dojít například proto, „ (…) že předběžné 

opatření splnilo svůj účel a další jeho trvání do doby rozhodnutí ve věci samé není pro ochranu 

práv navrhovatele potřebné nebo jestliže se po nařízení předběžného opatření změnily okolnosti, 

z nichž soud při nařízení předběžného opatření vycházel a které byly pro nařízení předběžného 

opatření podstatné.“
21

 V případě, že soud dospěje k názoru, že již pominuly důvody, pro které 

bylo předběžné opatření nařízeno, tak soud je povinen rozhodnout o zrušení předběžného 

opatření, bez návrhu. Jinak soud zruší předběžné opatření pouze na návrh. Návrh na zrušení 

předběžného opatření může podat kterýkoli účastník řízení, nemusí se jednat pouze 

o navrhovatele. O návrhu na zrušení předběžného opatření rozhoduje soud ve formě usnesení 

a proti tomuto usnesení je odvolání přípustné.  

Ke zrušení předběžného opatření může dojít i tehdy, když navrhovatel ve stanovené lhůtě 

nesloží u soudu doplatek jistoty, což je upraveno ve větě druhé v § 77 odst. 2 OSŘ. Soud vyzve 

navrhovatele ke složení doplatku jistoty v případě, že má za to, že uhrazená výše jistoty 

nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo újmy, anebo povinná osoba, tedy osoba, které byla 
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 ustanovení § 77 odst. 1 písm. d) OSŘ. 
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 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 253. 
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předběžným opatřením uložena povinnost, podala návrh na složení doplatku jistoty
22

, jak již bylo 

blíže rozebráno v kapitole 2. 6. této práce. Pokud nebude ve lhůtě určené ve výzvě soudu 

doplatek jistoty navrhovatelem zaplacen, tak soud předběžné opatření musí zrušit.  

2.12. Náhrada škody 

Novela občanského soudního řádu č. 59/2005 Sb. v § 77a OSŘ zavedla odpovědnost 

navrhovatele za škodu nebo jinou újmu, která byla způsobena předběžným opatřením. Tato 

odpovědnost nastává pouze v okamžiku, jestliže nařízené předběžné opatření zaniklo nebo bylo 

zrušeno, tedy navrhovatel nebyl ve věci úspěšný – nebylo uspokojeno jeho právo ani nebylo 

vyhověno návrhu ve věci samé. Povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu nevzniká jenom vůči 

povinnému, ale jakékoliv osobě, které škoda nebo jiná újma vznikla předběžným opatřením. 

Ze shora uvedeného plyne, že se nemusí jednat pouze o osoby, kterým byla uložena předběžným 

opatřením povinnost, dle § 76 OSŘ.  

Navrhovatel předběžného opatření odpovídá za škodu nebo jinou újmu v rámci objektivní 

odpovědnosti a zprostit se této odpovědnosti může pouze v případě, že prokáže, že ke škodě 

nebo jiné újmě by došlo i kdyby předběžné opatření nebylo nařízeno. Usnesení o nařízení 

předběžného opatření pak musí být pravomocné a nárok na náhradu škody pak může nastat 

i za situace, že v pozdější době bude předběžné opatření zrušeno nebo změněno odvolacím 

soudem.  

Jestliže bylo prokázáno, že škoda nebo jiná újma předběžným opatřením vznikla 

a ze strany navrhovatele nedošlo k dobrovolné úhradě, tak má poškozený možnost uplatnit nárok 

na náhradu škody nebo jiné újmy způsobeným předběžným opatřením u soudu, prostřednictvím 

žaloby na náhradu škody nebo jiné újmy. § 77a odst. 2 OSŘ pak upravuje lhůtu k podání takové 

žaloby, která je prekluzivní a trvá šest měsíců ode dne, kdy předběžné opatření zaniklo nebo 

usnesení o zrušení předběžného opatření nabylo právní moci. Uplynutím této lhůty právo 

zanikne a nelze prominout ani její zmeškání. 

Ten soud, který rozhodl o návrhu na nařízení předběžného opatření pak je příslušný 

i pro řízení o žalobě na náhradu škody nebo jiné újmy, způsobené předběžným opatřením. Jedná 

se v daném případě o příslušnost jak místní, tak i věcnou. O žalobě na náhradu škody nebo jiné 

újmy způsobené předběžným opatřením, rozhoduje soud podle části třetí OSŘ.  
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V § 77a odst. 4 OSŘ je upraven postup pro vyplacení náhrady škody nebo jiné újmy, 

a to konkrétně: „Pravomocně přiznaná náhrada škody nebo jiné újmy se uspokojí 

z navrhovatelem složené jistoty; nepostačuje-li jistota k uspokojení všech poškozených, rozdělí 

soud jistotu mezi ně poměrně. Povinnost navrhovatele nahradit škodu nebo jinou újmu, která 

nebyla zajištěna složenou jistotu, tím není dotčena.“
23

 Z citovaného plyne, že pohledávka 

poškozeného či poškozených je uspokojována nejprve z jistoty, která byla složena 

navrhovatelem, a to v případě, že navrhovatel nebyl od složení jistoty osvobozen. Soud vyplatí 

složenou jistotu takovým způsobem, že uspokojí poškozeného v plné výši a pokud je více osob 

na straně poškozených, tak každého z nich uspokojí opět v plné výši. To samozřejmě 

předpokládá, že takové uspokojení je vzhledem k výši jistoty možné. Jestliže jistota nedosahuje 

na uspokojení všech poškozených, tak soud jistotu rozdělí mezi všechny osoby na straně 

poškozených poměrně, a to podle poměru jejich pohledávek za navrhovatelem. Počet 

poškozených není v rámci poměrného uspokojení rozhodující. Tím, že soud vyčerpal celou výši 

jistoty, kterou složil navrhovatel, tak nezaniká odpovědnost navrhovatele, ten musí uhradit 

zbytek škody nebo jiné újmy z jiných svých prostředků.  

2.13. Opravné prostředky - odvolání 

Účastník má možnost v případě nesouhlasu se soudním rozhodnutím, domáhat 

se přezkoumání nadřízeným soudem.  

V § 202 odst. 1 OSŘ je uveden výčet rozhodnutí, proti kterým není odvolání přípustné 

a usnesení, kterým je rozhodováno o návrhu na nařízení předběžného opatření, v něm uvedeno 

není. Dle § 204 odst. 1 OSŘ je nutné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bylo doručeno 

písemné vyhotovení rozhodnutí, a to u toho soudu, který rozhodnutí vydal. O odvolání 

pak rozhoduje soud nadřízený, tedy zpravidla odvolací soud, jako soud druhého stupně. Podle 

typu rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření je vymezen okruh osob, které mají 

oprávnění podat proti usnesení opravný prostředek. V § 214 odst. 2 písm. c) OSŘ je upraven 

postup odvolacího soudu tak, že pokud směřuje odvolání proti usnesení, kterým bylo usneseno 

o předběžném opatření, tak odvolací soud nemusí nařizovat jednání.  

Pokud jde o mimořádné opravné prostředky, tak v § 238 odst. 1 písm. f) OSŘ 

je vyloučena možnost podat proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto o předběžném opatření 
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dovolání. Co se týče žaloby pro zmatečnost, tak tou je možno napadnout pravomocné rozhodnutí 

soudu prvního stupně nebo soudu odvolacího, kterým bylo řízení skončeno a tyto podmínky tedy 

usnesení o předběžném opatření nesplňuje. Posledním mimořádným opravným prostředkem 

je žaloba na obnovu řízení, kterou může „ (…) účastník napadnout pravomocný rozsudek nebo 

pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé (…)“.
24

 Z citovaného ustanovení 

vyplývá opět nutnost rozhodnutí ve věci samé, což jak již bylo shora uvedeno, usnesení 

o předběžném opatření není.  

Dle § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je možné podat ústavní stížnost proti 

rozhodnutí o předběžném opatření. Judikatura se ohledně tohoto názoru postupně vyvíjela, když 

dříve ústavní soud nepřípustnost ústavní stížnosti odůvodňoval zatímní povahou předběžného 

opatření, když se nejedná o rozhodnutí ve věci samé. S ohledem na způsobilost předběžného 

opatření zasáhnout do ústavně zaručených práv nebo svobod, ústavní soud svůj názor změnil 

a podání ústavní stížnosti připustil, a to ve svém nálezu ze dne 10. 11. 1999, 

sp. zn. II. ÚS 221/98, kdy judikoval, že „je ústavní stížnost proti vydání předběžného opatření 

přípustnou, i když jde o zatímní úpravu poměrů účastníků. Je to důležité i z hlediska soudní 

praxe, kdy dochází k "zatímní" úpravě, která však v důsledku průtahů v soudním řízení 

ve skutečnosti trvá i několik let.“ 

3. Předběžná opatření dle ZŘS 

3.1. Předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí 

Předběžná opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí se řadí mezi takzvaná speciální 

předběžná opatření a s účinností od 1. ledna 2014 jsou upravena v ZŘS, a to v § 400 – 414. 

Do tohoto data byla předběžná opatření upravena v OSŘ, a to zejména v § 76b. Pokud půjdeme 

dále do historie, tak ustanovení o předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí 

se objevuje v našich procesních předpisech, na základě zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění 

některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, s účinností od 1. ledna 2007. Tento 

institut pak byl změněn v souvislosti s novelou č. 218/2009 Sb., jako reakcí na nebezpečné 

pronásledování neboli „stalking“. Tento vývoj je završen právě úpravou v ZŘS, která obsahuje 

jak klasické domácí násilí, tak i stalking.  Náš právní řád nemá jednoznačnou definici pojmu 
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domácího násilí a je nutno vycházet z výkladu jednotlivých ustanovení zákona. Hmotněprávní 

úprava domácího násilí je obsažena jednak v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

(dále též „TZ“), a to v souvislosti s trestným činem, týrání osoby žijící ve společném obydlí. 

Dále najdeme civilní úpravu v OZ, a to v §751, § 752 a § 3021. Domácí násilí se může týkat 

jak společného bydlení manželů, rozvedených manželů, tak i jiných osob než jsou manželé. 

Pro jednu osobu musí být společné bydlení nesnesitelné, a to z důvodu buď duševního, nebo 

tělesného násilí, kterého se dopouští druhá osoba žijící ve společné domácnosti. Na návrh 

dotčené osoby soud může omezit nebo vyloučit na určenou dobu právo druhé osoby v bytě nebo 

v domě bydlet. Z tohoto je možno usuzovat, že se bude jednat o jednání opakované, zpravidla 

dlouhodobého charakteru, ve vztahu dvou blízkých osob, odehrávajícího se v jejich společném 

bydlení, tedy v soukromí.  

Podání návrhu na nařízení předběžného opatření může předcházet a zpravidla 

také předchází institut policejního vykázání ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj, 

dle § 44 - § 47 zákona č. 273/2008, o Policii České republiky. Toto policejní vykázání trvá pouze 

10 dnů od vyhlášení rozhodnutí a v případě, že je podán návrh na nařízení předběžného opatření, 

tak policejní vykázání trvá do doby, než nabude právní moci rozhodnutí o tomto návrhu. 

Jak již bylo shora uvedeno, policejní vykázání i soudní vykázání na sebe mohou navazovat, 

ale soudní vykázání není podmíněno tím, že mu bude předcházet policejní vykázání.   

3.1.1. Místní a věcná příslušnost 

Pokud jde o věcnou příslušnost, tak i nadále je k rozhodování o nařízení předběžného 

opatření příslušný okresní soud. 

Místní příslušnost u předběžného opatření je obsažena v § 400 ZŘS tak, že příslušný 

k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření je obecný soud navrhovatele. Dle názoru 

autora se jedná o zvýhodnění navrhovatele a tedy i zrychlení řízení rozhodnutí o předběžném 

opatření. Dále zvýhodnění z hlediska vzdálenosti navrhovatele k procesnímu soudu, když 

se předpokládá, že obecný soud navrhovatele mu bude soudem nejbližším. Pokud je dána místní 

příslušnost obecným soudem navrhovatele, tak je nutno vycházet i z § 85 odst. 1 OSŘ a § 4 ZŘS. 

Z obou ustanovení vyplývá, že rozhodujícím faktorem je bydliště, tedy místo, kde bydlí dotčená 

osoba, a to s úmyslem pobývat tam trvale, nemůže se jednat pouze o dobu přechodnou. Zákon 

vychází z toho, že bydliště není vždy faktickým pobytem fyzické osoby, ale vychází z úmyslu 

fyzické osoby, která si toto bydliště vybrala jako bydliště, kde chce pobývat trvale.  
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3.1.2. Zahájení řízení 

Předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí je návrhové, tedy je možné 

řízení zahájit pouze na základě podaného návrhu. Tento návrh musí mít kromě obecných 

náležitostí, upravených v § 42 odst. 4 OSŘ obsahovat i náležitosti specifické, které upravuje 

§ 402 ZŘS. V § 14 ZŘS je upravena možnost podat návrh na nařízení předběžného opatření 

i ústně do protokolu, což je podstatný rozdíl oproti ostatním návrhovým řízením. Návrh je podán 

v okamžiku, kdy dojde k soudu a pokud je návrh podáván ústně do protokolu, tak je podán 

již okamžikem jeho sepsání. Soud musí pomocí podacího razítka tento okamžik přesně 

zaznamenat, a to s ohledem na lhůtu v trvání 48 hodin pro vydání rozhodnutí. Vzhledem k tomu, 

že se nejedná o sporné řízení, tak není nutné spolu s podáním návrhu složit jistotu. Úprava 

v § 77a OSŘ se pak vztahuje i na navrhovatele v případě domácího násilí, který je povinen 

nahradit škodu nebo jinou újmu, která předběžným opatřením vznikne. ZŘS neobsahuje žádné 

ustanovení, které by vylučovalo aplikaci § 77a OSŘ. Soud nemůže překročit návrh na zahájení 

řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí, tedy nemůže přisoudit něco jiného nebo více, 

než čeho se navrhovatel domáhá. § 26 ZŘS mu to totiž zakazuje. Pokud vezme navrhovatel 

návrh na zahájení řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí zpět, soud bez dalšího řízení 

zastaví. U § 15 ZŘS se nepoužije, tedy soud nemůže vyslovit neúčinnost zpětvzetí návrhu.  

3.1.3. Náležitosti návrhu 

Jak již bylo v předchozí kapitole uvedeno, návrh na nařízení předběžného nařízení musí 

obsahovat kromě obecných náležitostí uvedených v § 42 odst. 4 OSŘ, částečně i náležitosti 

návrhu na nařízení všech předběžných opatření uvedené v § 75 OSŘ a i speciální náležitosti 

návrhu na nařízení předběžného opatření věcech ochrany proti domácímu násilí, které jsou 

uvedeny v § 402 odst. 1 ZŘS. Z uvedeného je zřejmé, že navrhovatel musí v návrhu označit 

účastníky řízení, a to jejich jménem, příjmením a bydlištěm, stejně tak jejich zástupců a z návrhu 

rovněž musí vyplývat, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá, tedy že navrhovatel 

požaduje vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí, dle § 400 a násl. 

ZŘS. Pokud bude návrh na nařízení předběžného opatření nesprávně označen, tak není třeba 

navrhovatele vyzývat k jeho doplnění, neboť soud je povinen posuzovat návrhy podle obsahu 

a proto postačí, pokud to bude vyplývat z rozhodujících skutečností, které budou v návrhu 

obsaženy. Samozřejmě ale z návrhu musí vyplývat, v jakém rozsahu navrhovatel ochranu 

požaduje. Kromě účastníků musí navrhovatel v návrhu označit i obydlí, ze kterého 

má být dotčená osoba vykázána. Pro označení obydlí pak postačí, pokud navrhovatel označí 
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přesnou adresu domu nebo bytu. Další nezbytnou součástí návrhu je vylíčení rozhodných 

skutečností, které budou svědčit o tom, že společné bydlení navrhovatele a dotčené osoby 

je pro navrhovatele nesnesitelné, případně že navrhovatel je dotčenou osobou obtěžován nebo 

sledován. Z odborné literatury vyplývá, že další vhodnou náležitostí návrhu na nařízení 

předběžného opatření je uvedení bližších kontaktních údajů navrhovatele, tedy e-mailu či ještě 

lépe čísla mobilního telefonu, aby jej soud mohl kontaktovat zpravidla za účelem odstranění 

nějakých nejasností nebo nesrovnalostí v podaném návrhu. K návrhu by měl navrhovatel připojit 

listiny, jichž se ve svém návrhu dovolává, zpravidla se bude jednat o dokumenty od policie, 

lékařskou zprávu, různá čestná prohlášení svědků, fotografie a korespondenci. Listinné důkazy 

jsou pro rozhodování soudu důležitými důkazními prostředky, neboť ve věci nenařizuje jednání, 

rozhoduje tzv. „od stolu“ a jeho jediným zdrojem informací je tedy obsah spisu. Tím, že soud 

rozhoduje do 48 hodin, tak nepřipadá v úvahu výzva k doložení listin do spisu, ale soud rovnou 

návrh na nařízení předběžného opatření zamítne, neboť navrhovatel rozhodné skutečnosti 

neosvědčil. Toto by měl navrhovatel vědět a důkladně ověřit, zda všechna svá tvrzení osvědčil, 

tedy že všechny potřebné listiny k návrhu připojil. Pokud navrhovatel na některý důkaz, který 

v návrhu navrhl, zapomene, soud by jej měl nějakým vhodným způsobem vyzvat, aby listiny, 

které opomněl k návrhu připojit, soudu neprodleně předložil. Tento postup by nepřipadal 

v úvahu, pokud by navrhovatel žádné důkazy v návrhu neoznačil.  

Navrhovatel musí v rámci návrhu na nařízení předběžného opatření rozhodné skutečnosti 

osvědčit. Dle odborné judikatury je osvědčení „ (…) míra zjištění skutkového stavu spočívající 

v dosažení závěru o pravděpodobnosti tvrzeného stavu, tedy nikoliv plného poznání či jistoty 

ohledně skutkového stavu.“
25

 Osvědčeny musí být skutečnosti rozhodné, tedy ty které jsou 

rozhodující pro zvolení konkrétního typu povinnosti, která má být uložena předběžným 

opatřením. Dle § 20 odst. 1 ZŘS si soud může zjistit všechny potřebné skutečnosti, které 

považuje za důležité pro své rozhodnutí a není odkázán pouze na to, co tvrdí navrhovatel. Soud 

tedy může učinit dotaz na policii, ošetřujícího lékaře navrhovatele nebo si zjistit další informace 

ze svých informačních systémů.  

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole je možno řízení o nařízení předběžného opatření 

zahájit také podáním návrhu ústně do protokolu. V takovém případě soud odpovídá za náležitosti 
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takového návrhu. Dřívější úprava v § 42 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 

řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2013, umožňovala navrhovateli podat návrh ústně 

do protokolu soudu i u nepříslušného soudu. Současná úprava tuto možnost výslovně 

neupravuje, ale výkladem je nutné tuto možnost i nadále připustit.  

Pokud je podán návrh na nařízení předběžného opatření dle OSŘ a tento návrh 

neobsahuje veškeré náležitosti, jedná se o návrh vadný, tak soud jej bez jakékoliv předchozí 

výzvy odmítne. Jinak je to v případě předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu 

násilí, neboť smyslem tohoto předběžného opatření je chránit navrhovatele, tedy toho, na němž 

je pácháno nějaké domácí násilí, kdy soud navrhovatele vyzve, aby návrh doplnil, a zároveň 

jej poučí, jaké nastanou důsledky, pokud navrhovatel nevyhoví této výzvě. V § 402 odst. 2 ZŘS 

je tedy upravena povinnost soudu před rozhodnutím o odmítnutí návrhu, navrhovatele vyzvat 

k jeho doplnění, ale s příslušným poučením. Toto ustanovení pak neobsahuje přímo lhůtu 

k doplnění návrhu, ale z druhé věty tohoto ustanovení vyplývá, že nějakou lhůtu by měl soud 

stanovit, samozřejmě ale přiměřenou k nutnosti rozhodnout o návrhu do 48 hodin. Stejně 

tak není upraven způsob výzvy k doplnění návrhu, v ustanovení je pouze uvedeno, že výzva 

se činí vhodným způsobem. Je tedy na soudu, aby postupoval co možná nejoperativněji 

a bezodkladně, a to například tím, že se pokusí o telefonický kontakt s navrhovatelem anebo 

jej zkontaktuje prostřednictvím elektronické pošty a vyzve jej k doplnění návrhu. Pokud návrh 

neobsahuje kontakt na žádné telefonické nebo elektronické spojení navrhovatele, tak soud může 

využít možnosti kontaktovat navrhovatele pomocí soudního doručovatele nebo justiční stráže. 

Jestliže žádný z těchto způsobů není možný, tak připadá v úvahu výzva prostřednictvím pošty. 

V každém případě pak musí výzva obsahovat řádné poučení o důsledcích nevyhovění výzvě, 

jinak soud nemůže návrh na nařízení předběžného opatření odmítnout. Usnesení o odmítnutí 

návrhu na nařízení předběžného opatření se doručuje pouze navrhovateli. Třetí větou § 402 odst. 

2 ZŘS je vyloučeno použití § 43 OSŘ tak, že příslušná ustanovení o doplnění nebo opravě 

podání, které nemá všechny náležitosti, případně je neurčité nebo nesrozumitelné, se nepoužijí. 

Co se týče náležitostí na nařízení předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu 

násilí, by měl být soud benevolentní a netrvat na přílišných detailech, neboť by měl zohlednit 

situaci, ve které se navrhovatel nachází. Odmítnutí takového návrhu by mělo být zcela výjimečné 

a mělo by připadat v úvahu pouze tehdy, pokud soud vyvinul veškerou možnou iniciativu 

k tomu, aby odstranil vady návrhu a ve lhůtě nebyl návrh doplněn.  
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3.1.4. Účastníci 

V § 403 ZŘS zákon výslovně označuje, kdo je účastníkem řízení. Jedná se tedy o definici 

účastenství dle § 6 odst. 2 ZŘS, dle kterého je účastníkem řízení mimo jiné i ten koho zákon 

za účastníka označuje. V případě předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí 

se jedná o navrhovatele, odpůrce a případně další osobu, vůči níž násilí směřuje.  

Státní zastupitelství může dle § 8 odst. 1 písm. c) ZŘS vstoupit do řízení ve věci ochrany 

proti domácímu násilí v okamžiku, jakmile bude toto řízení zahájeno, což je výjimka ze zákonem 

označeného okruhu účastenství.  

Navrhovatelem je vždy osoba, která návrh podává a zpravidla je to i oběť 

domácího násilí - manžel, rozvedený manžel, spolužijící partner nebo jiná osoba sdílející 

společnou domácnost.  

Navrhovatelem může být i osoba nezletilá, když procesní předpis způsobilost nezletilému 

účastnit se řízení o předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí výslovně 

přiznává, přiznává mu plnou procesní způsobilost, pokud je starší šestnácti let. Toto se týká 

nejenom nezletilého navrhovatele, ale i nezletilého odpůrce. Mohou tedy nastat dvě situace, 

pokud účastníkem je nezletilá osoba, a to za prvé ještě nedovršila šestnáctého roku věku, 

tak v tomto případě návrh podává jménem nezletilého zástupce, což autor blíže rozvede 

v následujících odstavcích. Za druhé, když je nezletilý účastník starší šestnácti let a má zákonem 

přiznanou plnou způsobilost, tak návrh podá sám nezletilý účastník. Zákon vychází z toho, 

že ve věku šestnácti let je nezletilý účastník schopen posoudit, zda se jedná o domácí násilí 

a určitým způsobem se může sám bránit. Soud by měl co nejpečlivěji vyhodnotit, zda to není 

určitá forma vzdoru vůči rodičům, neboť je vyžadována po něm nějaká činnost, kterou nezletilý 

účastník nechce vykonat, anebo rodiče mu ukládají trest, který nezletilý účastník odmítá 

přijmout. Jestliže podá návrh nezletilý navrhovatel, tak by měl soud bezodkladně kontaktovat 

jednak OSPOD, školu, kterou nezletilý navrhovatel navštěvuje, případně výchovného poradce 

školy nebo psychologa, pokud nějaký pod školou působí. Od nich by měl soud získat co nejvíce 

informací objektivního charakteru k ověření informací obsažených v návrhu.  

Pokud podá návrh osoba, která dosud nenabyla plné svéprávnosti, tedy nejčastěji 

nezletilý, který ještě nedovršil šestnáctého roku věku, ale může se jednat i o osobu, která byla 

ve svéprávnosti omezena, tak zákon v § 403 odst. 2 ZŘS vymezuje nově předpoklady, které musí 

být splněny, aby návrh mohl být podán. Zákon dává možnost takovémuto navrhovateli, 

aby návrh podal prostřednictvím zákonného zástupce, což bude asi nejčastější varianta a bude 

dopadat zejména na ty případy, kdy je na nezletilém pácháno domácí násilí společně s jeho 
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rodičem, a tohoto jednání se dopouští rodič druhý. Další častou možností je podání návrhu 

nezletilým prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí, respektive úřadu obce 

s rozšířenou působností. Návrh může být podán za nezletilého i jeho advokátem, kterému 

v takovém případě nezletilý udělí sám plnou moc. U nezletilého mladšího šestnácti let musí 

být dána jeho rozumová a mravní vyspělost, tedy musí si být vědom všech následků tohoto 

právního jednání – udělení plné moci advokátu. To, že zákon upravuje možnost podání návrhu 

nezletilým navrhovatelem, vede hlavně k tomu, aby nedocházelo k případům, kdy nezletilé dítě, 

které je ohroženo domácím násilím, je umístěno z dosahu násilníka do jiného prostředí, kterým 

často býval ústav. Toto nepochybně není v zájmu nezletilého dítěte a lze to řešit právě 

vykázáním pachatele domácího násilí. Je-li návrh podán zletilým navrhovatelem, jehož 

svéprávnost byla ve věci podání návrhu na nařízení předběžného opatření omezena, tak takovýto 

návrh podává jeho jménem opatrovník nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností. Autor 

si dovede představit situaci, kdy za procesně omezeného zletilého navrhovatele podá návrh 

obecní úřad obce s rozšířenou působností například proto, že domácí násilí je pácháno právě 

osobou opatrovníka.  

Zákon pamatuje také na případy střetu zájmů mezi zastoupeným a zákonným zástupcem 

případně opatrovníkem, a to v § 406 ZŘS, které je speciálním ustanovením k obecné úpravně 

kolizního opatrovníka v § 460 OZ, a v takových případech jmenuje soud navrhovateli 

opatrovníka. Příslušným soudem ke jmenování opatrovníka je soud podle § 400 ZŘS, jedná 

se o výlučnou místní příslušnost, tedy soud příslušný k rozhodnutí o návrhu na vydání 

předběžného opatření – obecný soud navrhovatele. Jeví se jako praktické, že k rozhodnutí 

o opatrovníkovi je příslušný tentýž soud, který předtím nařídil předběžné opatření. Opatrovníka 

soud jmenuje neprodleně a proti jeho usnesení, kterým byl opatrovník jmenován, není odvolání 

přípustné, neboť vše probíhá v krátkém časovém horizontu a úprava je rozdílná oproti ustanovení 

opatrovníka dle § 29 OSŘ. Osobu opatrovníka soud hledá zejména mezi okruhem blízkých osob 

opatrovance, kde střet zájmů nehrozí. Mohou to být například prarodiče nebo zletilý sourozenci 

opatrovance. Pokud soud žádnou takovouto vhodnou osobu nenajde, může opatrovníkem 

jmenovat orgán OSPOD nebo obec, případně i advokáta. Jedná se v takovémto případě vlastně 

o dvě fáze řízení, kdy soud nejprve v zákonné lhůtě musí rozhodnout o návrhu na nařízení 

předběžného opatření a poté má určitý časový prostor proto, aby vyhledal vhodnou osobu 

opatrovníka.  
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3.1.5. Lhůta k rozhodnutí o návrhu 

K rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření zákon stanoví lhůtu 48 hodin. 

Tato lhůta vychází zejména z nutnosti bezodkladného a operativního jednání v případě podání 

návrhu na nařízení předběžného opatření. Podle úpravy účinné do 31. prosince 2013 byla soudu 

uložena povinnost rozhodnout o návrhu na nařízení předběžného opatření bezodkladně, autor 

předpokládá rozsah v řádu několika hodin, a pokud nehrozí nebezpečí prodlení, tak zákon 

upravoval lhůtu 48 hodin. Současná právní úprava v § 404 ZŘS neukládá soudu povinnost 

rozhodnout bezodkladně, ale není tím míněno to, že soud nemusí jednat urychleně 

a že má až 48 hodin na své rozhodnutí. Lhůta počíná běžet okamžikem podání návrhu. Vzhledem 

k takovému časovému omezení se pak jeví zcela logickým, že soud rozhoduje bez jednání, tedy 

takzvaně „od stolu“. Rozhoduje-li soud o prodloužení předběžného opatření, je soud povinen 

k rozhodnutí jednání zpravidla nařídit, což autor blíže rozvede níže. I odvolací soud nemusí 

nařizovat ke svému rozhodnutí jednání, což vyplývá z § 214 odst. 2 písm. c) OSŘ. S ohledem 

na smysl předběžného opatření je třeba ustanovení o lhůtě vyložit i ve vztahu k rozhodnutí, 

kterým se návrh zamítá, případně odmítá, anebo soud činní jiné procesní rozhodnutí, například 

o místní nebo věcné příslušnosti či řízení zastavuje. 

Pokud odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zruší, je třeba vydat nové 

rozhodnutí bezodkladně, a to zejména v případě, že bylo zrušeno usnesení o vykázání odpůrce 

z obydlí a soud prvního stupně musí rozhodnout znovu a opětovně odpůrce z obydlí vykázat. 

Spolu s novým rozhodnutím o vykázání bude odpůrci doručeno i rozhodnutí odvolacího soudu, 

aby se v mezidobí nemohl domáhat vstupu do společného obydlí.  

3.1.6. Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu 

násilí 

Forma rozhodnutí pro nařízení předběžného opatření není v ZŘS upravena, nejedná 

se o rozhodnutí ve věci samé, a proto lze z toho vyvodit, že soud při nařízení předběžného 

opatření bude rozhodovat usnesením. Pokud návrh na nařízení předběžného opatření neobsahuje 

ve smyslu § 402 ZŘS všechny náležitosti, soud návrh na nařízení předběžného opatření odmítne. 

V opačném případě tedy pokud je návrh formálně bezvadný, soud návrh prověří a rozhodne 

o něm tak, že jej zamítne anebo nařídí předběžné opatření. V předběžném opatření soud odpůrci 

uloží povinnosti, jejichž demonstrativní výčet je uveden v § 405 odst. 1 ZŘS. Soud pak může 

zvolit ještě jednu variantu, a to částečné zamítnutí a uložení pouze některé povinnosti, 

byť navrhovatel se domáhal uložení povinností širšího rozsahu. Výčet povinností, které je možné 
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odpůrci uložit, je pouze demonstrativní, neboť v první odstavci je použito slovo zejména. Autor 

pak považuje výčet zákonných povinností za téměř dostatečný, ale přesto má soud možnost 

uložit odpůrci ještě jinou povinnost, která není uvedena v § 405 odst. 1 ZŘS, například zákaz 

obtěžování ve škole, případně v zaměstnání nebo i nekontaktování pomocí e-mailových zpráv, 

telefonu nebo SMS zpráv. Z odborné literatury vyplývá doporučení použít obecné formulace 

dle zákonného ustanovení, a to z důvodu vykonatelnosti předběžného opatření.  

V § 76 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném 

do 31. prosince 2013, byla upravena povinnost, kterou soud ukládal navrhovateli při nařízení 

předběžného opatření, a to podat ve stanovené lhůtě návrh ve věci samé. Od 1. ledna 2014, tedy  

za účinnosti ZŘS, je možnost podat návrh na zahájení řízení ve věci samé upravena 

v § 405 odst. 2 ZŘS v rámci poučovací povinnosti soudu ve vztahu k účastníkům. Nejedná 

se tedy již o povinnost, ale o jednu z možností. Poučovací povinnost je soudu uložena a zavazuje 

jej, pokud jde o obsah tohoto poučení. Soud musí poučit odpůrce o tom, že má právo odnést 

si ze společného bydlení své osobní věci, věci osobní potřeby, dále věci, které potřebuje 

nezbytně k výkonu povolání nebo ke svému podnikání. Samozřejmostí je poučení účastníků 

o opravném prostředku a o výkonu rozhodnutí.  

Pokud navrhovatel chce, aby jeho návrhu na nařízení předběžného opatření bylo 

vyhověno, tak musí tvrzené skutečnosti osvědčit, a to zejména ty, že z důvodu násilí duševního 

či tělesného, kterého se vůči němu dopouští odpůrce je společné bydlení v jednom domě 

pro něho nesnesitelné anebo je ze strany odpůrce obtěžován či sledován. V odborné literatuře 

se porovnává pojem „osvědčit“ s pojmem „prokázat“ a vyplývá z ní, že osvědčení je postaveno 

na nižší úroveň než prokázání. Z návrhu na nařízení předběžného opatření a z důkazů, které 

k němu navrhovatel připojí, musí být s vysokou mírou pravděpodobnosti pro soud přesvědčivé, 

že se odpůrce dopouští nezákonného jednání vůči navrhovateli a v důsledku toho je navrhovatel 

v pozici oběti domácího násilí nebo oběti stalkingu. Práva navrhovatele pak musí být ohrožena 

závažným způsobem, neboť nepostačí například běžná hádka mezi partnery. Tato intenzita 

je požadována proto, že se zasahuje do ústavních práv odpůrce. Navrhovatel musí soudu 

předložit takové důkazy, díky nimž bude moci soud rozhodnout bezodkladně. Zpravidla se bude 

jednat o lékařské zprávy, ze kterých bude vyplývat fyzické nebo psychické násilí ze strany 

odpůrce, dále o protokoly policejního orgánu, ale také o různá prohlášení svědků, případně 

o fotografie. Domácí násilí, tak jak je navrhovatelem osvědčováno, musí být dlouhodobé, 

opakované, stupňované, neveřejné a páchané vždy odpůrcem vůči navrhovateli, tedy 

je vyloučeno, aby pachatelem byl někdy i navrhovatel. Všechny tyto znaky domácího násilí musí 
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být splněny simultánně, k čemuž se i judikatura soudu vyjádřila např. v usnesení Krajského 

soudu v Hradci Králové, ze dne 12. srpna 2012, sp. zn. 19 Co 372/2012, a to následující právní 

větou: „Nařídit předběžné opatření podle § 76b o. s. ř. na ochranu proti tzv. domácímu násilí 

lze jen za podmínky, že jsou v době podání návrhu současně splněny všechny čtyři znaky pojmu 

»domácí násilí«, tj. opakovanost a dlouhodobost, eskalace, neveřejnost, blízkost osob a jasnost 

jejich rolí.“ 

Soudce předběžné opatření vydá v okamžiku, kdy tvrzení která jsou v návrhu uvedena při 

komparaci s důkazy, které byly navrhovatelem k návrhu připojeny, jsou dostatečně přesvědčivé 

o tom, že navrhovatel potřebuje ochranu. Je nutno podotknout, že soudce rozhoduje v poměrně 

krátké lhůtě 48 hodin, přesvědčení navrhovatelem tedy musí být dostatečné, neboť pokud 

má soudce nějaké pochybnosti, tak to může znamenat zamítnutí návrhu na nařízení předběžného 

opatření. Jak se již autor shora zmínil, tak na jedné straně je třeba chránit oběť domácího násilí, 

ale zase je nutno mít na mysli opačný případ, tedy zásah do ústavně chráněných práv odpůrce, 

a to z pravidla práva na nedotknutelnost obydlí.
26

 O trochu jiných znacích hovoříme 

při stalkingu, kdy musí jít o obtěžování, které je také opakované a dlouhodobé a zároveň se musí 

jednat o nechtěnou a nevyžádanou pozornost, což se děje zpravidla telefonáty, SMS zprávami, 

elektronickou poštou nebo i zahrnováním nechtěnými dary. Při stalkingu stalker chce předvést 

svoji dominanci nad obětí stalkingu, což se může projevit např. čekáním na oběť před prací, 

sledování obětí do jejího obydlí.  

Tak jak již bylo shora uvedeno, pokud jsou splněny všechny podmínky pro nařízení 

předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, soud o tom vydá usnesení, 

kde odpůrci uloží některou z povinností uvedených v § 405 odst. 1 ZŘS. V takovém případě 

pak soud ukládá odpůrci povinnost uhradit soudní poplatek, tato povinnost vyplývá 

z § 2 odst. 3 a § 11 odst. 2 písm. p) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Navrhovatel 

je totiž od placení soudních poplatků osvobozen, a proto tato povinnost přechází na odpůrce, 

ale pouze v případě, že návrhu navrhovatele je vyhověno.  

Pokud dojde k nařízení předběžného opatření podle § 405 ZŘS, tak soud musí 

bezodkladně zajistit výkon rozhodnutí.  

                                                 

 

 

26
 článek 12 odst. 1 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 
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3.1.7. Jednotlivé povinnosti ukládané předběžným opatřením ve věcech ochrany proti 

domácímu násilí 

Tak jak již bylo shora uvedeno, tak povinnosti, které jsou odpůrci ukládány předběžným 

opatřením, jsou specifikovány v § 405 odst. 1 pod písm. a) až d) ZŘS. K první povinnosti 

a dle názoru autora nejčastěji ukládané patří povinnost, aby odpůrce opustil společné obydlí, jeho 

bezprostřední okolí, nezdržoval se tam a ani do něj nevstupoval. Pojem společného obydlí 

je definován v § 743 odst. 1 OZ tak, že manželé mají obydlí tam, kde se nachází jejich rodinná 

domácnost, je tím samozřejmě myšlena rodinná domácnost navrhovatele a odpůrce. Takovéto 

obydlí musí být v usnesení o nařízení předběžného opatření přesně specifikováno, a to zpravidla 

číslem bytu, ulicí a číslem popisným domu a obcí, nebo pokud se jedná o obydlí v rodinném 

domě, tak postačí obec, případně ulice a číslo popisné. Pokud jde o pojem bezprostředního okolí, 

tak zákon jej nikde blíže nedefinuje a zpravidla jej nespecifikuje ve svém návrhu 

ani navrhovatel, nezbývá tedy, než aby soud buď tento pojem použil bez bližšího určení anebo 

aby uvedl konkrétní vzdálenost, kterou soud považuje za bezprostřední okolí společného bydlení. 

Druhou a rovněž poměrně často používanou povinností je povinnost, aby odpůrce nevstupoval 

do bezprostředního okolí společného obydlí či bezprostředního okolí samotného navrhovatele 

a nezdržoval se tam. K pojmu bezprostředního okolí autor odkazuje na svůj komentář uvedený 

u první povinnosti ukládané odpůrci nacházející se v tomto odstavci. Třetí povinností 

je povinností ukládána odpůrci v tom smyslu, aby se zdržel setkávání s navrhovatelem. Autor 

se domnívá, že setkávání s navrhovatelem je myšleno v obecné rovině, tedy ne pouze 

ve společném obydlí nebo jeho bezprostředním okolí, ale i na pracovišti či kdekoliv 

na veřejnosti. Poslední povinností je povinnost, aby se odpůrce zdržel nežádoucího sledování 

a obtěžování navrhovatele, a to jakkoliv.  

V § 405 odst. 3 ZŘS zákon pamatuje na výjimky ve vztahu k povinnostem, které 

se ukládají odpůrci předběžným opatřením. Tyto výjimky musí být odůvodněny oprávněnými 

zájmy odpůrce. Soud se bude těmito výjimkami, dle názoru autora, zpravidla zabývat 

buď až v rámci prodloužení předběžného opatření nebo při řízení odvolacím. Je to proto, 

že navrhovatel v návrhu na nařízení předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu 

násilí, tvrzení o oprávněných zájmech odpůrce logicky neuvádí. Je možno mezi takovéto 

výjimky zařadit omezení časové, tedy že odpůrce by měl možnost vstupovat do společného 

obydlí jen po vymezenou dobu nebo omezení z hlediska místa s tím, že odpůrce má možnost 

vstoupit na zahradu nebo její část za účelem udržovacích prací nebo přístup odpůrce do garáže 

či k parkovacímu místu v blízkosti společného obydlí. Pokud je odpůrci uložena povinnost 
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zdržení se setkávání s osobou navrhovatele, tak výjimka může pamatovat na situace, kdy probíhá 

nějaké civilní řízení s navrhovatelem i odpůrcem, např. úprava poměrů k dětem nebo rozvodové 

řízení či správní řízení apod. 

3.1.8. Vykonatelnost předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí 

Vykonatelnost usnesení je obecně upravena v § 171 OSŘ, kde se vychází z toho, 

zda je v něm uvedena lhůta k plnění, v takovém případě je usnesení vykonatelné uplynutím 

lhůty, která počíná běžet doručením usnesení. Pokud v něm lhůta k plnění uvedena není, 

tak je usnesení vykonatelné doručením, jestliže usnesení není třeba doručit, tak je vykonatelné 

vyhlášením anebo vyhotovením.  

Dále je vykonatelnost usnesení upravena v §76d OSŘ, a to pro případy, kdy je usnesením 

nařizováno předběžné opatření. Usnesení o nařízení předběžného opatření je vykonatelné 

vyhlášením. Pokud soud usnesení o nařízení předběžného opatření nevyhlašuje, pak je usnesení 

vykonatelné doručením, a to té osobě, které se v usnesení ukládá povinnost.  

Usnesení o nařízení předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí 

je vykonatelné jeho vydáním, jak vyplývá z  § 407 ZŘS. Tato úprava obsažená v ZŘS je úpravou 

speciální k obecné úpravě vykonatelnosti předběžných opatřeních nacházející se v OSŘ. Pokud 

je vykonatelnost usnesení o nařízení předběžného opatření vázána na jeho vydání, tak na ni nemá 

vliv doručení tohoto usnesení, a to samozřejmě ani jeho právní moc. Vykonatelnost je takto 

upravena hlavně z důvodu rychlé ochrany oběti domácího násilí a umocňuje to i ten fakt, 

že soudce rozhoduje takzvaně „od stolu“, bez nařízení jednání. S ohledem na obsah § 493 ZŘS 

není nutné, aby soud při výkonu rozhodnutí usnesení vyhlásil, ale nepochybně je vhodné, 

aby byla osoba, které se ukládá povinnost, s takovýmto usnesením seznámena. Proti usnesení 

o nařízení předběžného opatření je přípustné odvolání, soud jej tedy vyhotovuje a účastníkům 

řízení doručuje. Pokud jde o osobu, které se ukládá povinnost, tak je v případě usnesení 

o nařízení předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, náhradní doručení 

vyloučeno. Při výkonu rozhodnutí je totiž povinností soudu, aby odpůrce vykázal ze společného 

obydlí, tedy z místa, kam by mu mělo být předběžné opatření doručováno. Zároveň pak soud 

odpůrce vyzve, aby mu sdělil adresu, kam mu je možné doručovat, tedy kde se bude po dobu 

trvání předběžného opatření zdržovat. Samozřejmě je možné doručovat do datové schránky 

odpůrce nebo si odpůrce může zvolit zástupce pro doručování písemností. Pokud zůstane tato 

výzva soudu ze strany odpůrce bez odezvy, tak se písemnosti doručují jejich uložením u soudu. 

S těmito následky musí být odpůrce seznámen a což se děje zpravidla tak, že je to součástí 

poučení pro odpůrce.  
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Autor si dovoluje stručně shrnout postup soudu při nařízení předběžného opatření 

ve věcech ochrany proti domácímu násilí, pokud soud dospěje k názoru, že návrh má veškeré 

náležitosti a je důvodný. Nejprve musí soudce návrh podrobně prostudovat a poté následuje 

bezodkladné vydání rozhodnutí o nařízení předběžného opatření. Po vydání rozhodnutí, dochází 

k okamžitému výkonu rozhodnutí, při kterém soud odpůrce seznámí s předběžným opatřením, 

což se děje zpravidla na místě společného obydlí a samozřejmě za situace, že odpůrce 

je při výkonu rozhodnutí přítomen. Pokud odpůrce přítomen není, tak se umístí na vhodné místo, 

kam má odpůrce ještě přístup (vrátka do nemovitosti, dveře do bytu), poučení o tom, 

že bylo vydáno rozhodnutí o předběžném opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, 

včetně vymezení povinností, které mu byly uloženy, poučení o právu požádat během trvání 

předběžného opatření o vyzvednutí svých osobních cenností, dokumentů a věcí sloužících k jeho 

osobní potřebě, k výkonu podnikatelské činnosti nebo povolání a povinnost, aby sdělil soudu 

adresu na kterou mu bude možné doručovat po dobu trvání předběžného opatření písemnosti, 

možnost zvolit si zástupce pro doručování písemností a upozorní jej na to, že pokud výzvě 

nevyhoví, tak mu budou písemnosti doručovány uložením u soudu. Následuje ze strany soudu 

písemné vyhotovení rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, a tak jak bylo uvedeno 

v předchozím odstavci, je poslední fází doručení rozhodnutí o nařízení předběžného opatření 

účastníkům.  

Vykonatelnost rozhodnutí o nařízení předběžného opatření je důležitým okamžikem, 

a to jednak z toho důvodu, že dle § 492 ZŘS musí bezodkladně následovat výkon předběžného 

opatření, dále proto, že od data vykonatelnosti běží dvě důležité lhůty. První z lhůt 

je jednoměsíční lhůta pro trvání předběžného opatření, upravená v § 408 odst. 1 ZŘS a druhou 

lhůtou je lhůta šesti měsíců, která je maximální lhůtou pro trvání předběžného opatření 

dle § 413 ZŘS. § 405 ZŘS u vykonatelnosti vydáním vychází z toho, že návrhu navrhovatele 

je vyhověno a odpůrci jsou ukládány demonstrativně uvedené povinnosti, ale vykonatelnost 

vydáním by se měla vztahovat i k rozhodnutí o zamítnutí návrhu na nařízení předběžného 

opatření. V tomto okamžiku tedy odpůrce nemá povinnost opustit společné obydlí, případně 

se zdržet nějakého jednání, přestože navrhovatel podal proti usnesení o zamítnutí návrhu 

odvolání, neboť rozhodnutí dosud není v právní moci. Tato situace platí, ale pouze tehdy pokud 

před podáním návrhu na nařízení předběžného opatření soudu neproběhlo policejní vykázání. 

Pokud podle § 44 odst. 2 věta třetí zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, před 

podáním návrhu na nařízení předběžného opatření proběhlo policejní vykázání, tak se doba 

tohoto vykázání prodlužuje až do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí soudu o tomto 
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návrhu, a to jak v případě, že soud návrhu vyhoví, ale i v případě, že návrh navrhovatele 

zamítne. Jestliže tedy předcházelo policejní vykázání, tak se odpůrce nesmí vrátit do společného 

obydlí a musí se zdržet určitého jednání. Pokud je návrhu navrhovatele vyhověno, předběžné 

opatření nařízeno a rozhodnutí soudu vykonatelné vydáním, v takovém případě soudní vykázání 

plynule navazuje na vykázání policejní. 

3.1.9. Doba, po kterou trvá předběžné opatření 

Trvání předběžného opatření je upraveno v § 408 ZŘS. Základní lhůtu stanoví toto 

ustanovení v odstavci jedna a upravuje ji tak, že předběžné opatření ve věcech ochrany proti 

domácímu násilí trvá po dobu jednoho měsíce a lhůta počíná běžet od vykonatelnosti usnesení 

o nařízení předběžného opatření, tedy od okamžiku jeho vydání. V ZŘS není speciální 

ustanovení, které by upravovalo lhůty a proto dle § 1 odst. 3 ZŘS se použijí lhůty upravené 

v OSŘ, a to v § 55 a násl. OSŘ. Dle § 57 odst. 1 OSŘ se do běhu lhůty nezapočítává den, 

kdy došlo ke skutečnosti, která určuje počátek lhůty a jednoměsíční lhůta tedy počíná dnem, 

který je následující po vydání usnesení předběžného opatření. Doba trvání předběžného opatření 

je zákonem omezená a proto pokud tato lhůta uplyne, tak automaticky ze zákona předběžné 

opatření zanikne. Dobu trvání předběžného opatření je možno prodloužit, což je upraveno 

v § 410 ZŘS, které autor podrobněji rozvede v následujících kapitolách této práce. V takovém 

případě předběžné opatření trvá až do doby než soud o návrhu na jeho prodloužení rozhodne. 

Po uplynutí doby trvání předběžného opatření se tedy může odpůrce, který byl ze společného 

obydlí vykázán do něj vrátit a zároveň skončí zákazy, které mu byly uloženy. Pokud 

ale soudnímu vykázání předcházelo vykázání policejní, tak předběžné opatření trvá až do právní 

moci rozhodnutí soudu, což vyplývá z § 44 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky, které zní následovně: „Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. Tuto 

dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Podáním návrhu na vydání předběžného 

opatření podle zákona o zvláštních řízeních soudních v průběhu vykázání se doba vykázání 

prodlužuje do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tomto návrhu.“
27

 Pokud 

pak v okamžiku vydání usnesení o nařízení předběžného opatření trvá vykázání policejní, 

pak podle § 408 odst. 1 ZŘS trvá toto předběžné opatření jeden měsíc, ale je k tomu nutno 

připočíst zbývající dobu policejního vykázání, tedy dny, které ještě neuplynuly v rámci 

                                                 

 

 

27
 ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 
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policejního vykázání. Může ale nastat situace, kdy sice odpůrce, který byl ze společného obydlí 

vykázán, se může po zániku předběžného opatření do společného obydlí vrátit, 

ale je mu to znemožněno navrhovatelem, který mu v návratu brání, a to zpravidla tím, že vymění 

zámky od vchodu do společného obydlí. Toto nelze řešit v rámci řízení o předběžném opatření 

ve věcech ochrany proti domácímu násilí, ale v běžném civilním řízení, případně podáním 

návrhu na nařízení předběžného opatření dle příslušných ustanovení OSŘ. Autor se domnívá, 

že nejčastěji bude prvotní ochrana navrhovatele poskytnuta v rámci policejního vykázání a poté 

bude následovat vykázání soudní, neboť desetidenní lhůta vykázání, kterou umožňuje vykázání 

policejní je lhůtou poměrně krátkou, aby si navrhovatel mohl zařídit všechny nezbytné 

záležitosti. Vykázání tedy budou nejčastěji na sebe navazovat, ale zase je nutno říci, že jedno 

vykázání není podmínkou vykázání druhého, tedy navrhovatel se může obrátit s prvním 

vykázáním až na soud a zároveň se tedy nemusí po policejním vykázání na soud vůbec obrátit, 

například pokud navrhovatel považuje desetidenní lhůtu u policejního vykázání za dostatečnou.  

3.1.10. Řízení odvolací 

Po rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření ve věcech ochrany proti 

domácímu násilí zpravidla následuje podání odvolání tím účastníkem, který nebyl v řízení 

úspěšný. V § 409 odst. 1 ZŘS je upravena lhůta, která ukládá soudu prvního stupně předložit 

věc soudu odvolacímu do patnácti dnů od okamžiku, kdy bylo odvolání podáno. V ZŘS nejsou 

upraveny konkrétní náležitosti odvolání a proto se opět podpůrně použijí ustanovení OSŘ 

obsažená v § 201 až § 226 OSŘ. Pokud jde o žalobu pro zmatečnost nebo žalobu na obnovu 

řízení, tak ZŘS neupravuje přípustnost nebo nepřípustnost těchto žalob, ale dle názoru autora 

je nelze použít, neboť rozhodnutí o nařízení předběžného opatření není rozhodnutím, kterým 

řízení končí a ani rozhodnutím ve věci samé. Co se týče dovolání, tak v § 30 odst. 1 ZŘS 

je uvedeno, že dovolání není přípustné proti rozhodnutím podle hlavy páté, částí druhé tohoto 

zákona, kde je řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření ve věcech ochrany proti 

domácímu násilí zařazeno. Účastník tedy v rámci obrany proti usnesení o nařízení předběžného 

opatření může uplatnit pouze řádný opravný prostředek, kterým je odvolání. V § 28 ZŘS 

je obecně upraveno odvolací řízení pro všechna řízení, upravená v ZŘS. Z tohoto ustanovení 

vyplývá, že účastníci mohou v odvolacím řízení uvádět nové skutečnosti a důkazy, které dosud 

nebyly před soudem prvního stupně uplatněny, a odvolací soud k tomu přihlédne. 

V § 28 odst. 2 ZŘS je uvedeno, že odvolací soud není vázán mezemi, ve kterých se odvolatel 

domáhá přezkoumání rozhodnutí, ale to pouze v případě, že je možné řízení zahájit i bez návrhu. 

V případě předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí tomu tak není, řízení 
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se zahajuje pouze na návrh a proto je odvolací soud mezemi odvolatele vázán. Mezi tyto meze 

je nepochybně nutno zařadit zejména rozsah odvolání a důvody, které odvolatel v odvolání 

vymezil. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání proti usnesení o nařízení předběžného opatření 

započne běžet okamžikem doručení tohoto usnesení. Odvolání musí osahovat specifikaci 

rozhodnutí, které je napadáno a podává se u soudu, který předmětné usnesení vydal. Lhůta 

pro podání odvolání, včetně označení soudu, který bude o odvolání rozhodovat a soudu, jehož 

prostřednictvím se podává, musí být obsaženy v poučení, které je součástí písemného vyhotovení 

usnesení o nařízení předběžného opatření. S ohledem na smysl předběžného opatření, kterým 

je zejména rychlost řízení, tak lhůty v § 409 ZŘS se vztahují nejenom na rozhodnutí o návrhu 

meritorně, ale rovněž na jeho zamítnutí, odmítnutí, zastavení řízení nebo případně nepříslušnost 

věcnou či místní. Zákon vyžaduje rychlý postup i odvolacího soudu a proto stanoví lhůtu 

i pro délku odvolacího řízení. Lhůta upravena v odstavci jedna pamatuje na případy, 

kdy účastník podal odvolání proti usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo návrhu vyhověno, 

tak v odstavci druhém tohoto ustanovení žádné podobné omezení upraveno není. S ohledem 

na specifika předběžného opatření se autor domnívá, že odvolací soud by neměl rozlišovat, 

zda je podáno odvolání proti rozhodnutí, kterým bylo návrhu vyhověno anebo odvolání proti 

rozhodnutí, kterým byl návrh zamítnut. Soud nemůže prodlužovat patnáctidenní lhůtu 

pro předložení věci odvolacímu soudu tím, že bude odvolání doručovat druhému účastníku 

a čekat na jeho vyjádření. Pokud je třeba, aby se druhý účastník k odvolání vyjádřil, případně 

aby byl s jeho obsahem seznámen, tak soud může odvolání rozeslat s pokynem k vyjádření 

a zároveň vyhotoví předkládací zprávu a spis zašle odvolacímu soudu. Samozřejmě než předloží 

spis soudce odvolacímu soudu, tak musí zkoumat, zda je odvolání včasné a pokud tomu tak není 

a odvolání je podáno opožděně, tak o jeho odmítnutí rozhodne soud prvního stupně.  

V odstavci dva § 409 ZŘS byla zákonem č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který 

nabyl účinnosti 1. ledna 2013, nově upravena lhůta i pro odvolací soud k rozhodnutí o odvolání 

proti usnesení o nařízení předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, 

a to v rozsahu sedmi dnů. Oproti zákonné úpravě lhůty pro odvolací soud obsažené v Původním 

OSŘ, účinném do 31. prosince 2013, se změnilo zařazení tohoto ustanovení, neboť v Původním 

OSŘ byly lhůty pro rozhodnutí odvolacího soudu obsažené v § 218b Původního OSŘ, 

kde do 31. prosince 2012 byla lhůta, kdy odvolací soud musel rozhodnout o odvolání proti 

rozhodnutí o předběžném opatření podle § 76 odst. 1 písm. b), § 76a a § 76b, v rozsahu patnácti 

dnů a shora uvedeným zákonem č. 404/2012 Sb., s účinností od 1. ledna 2013 byla lhůta 
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z patnácti dnů zkrácena pouze na sedm dnů, z čehož plyne, že i snahou zákonodárce je, 

aby se co nejdříve urychlilo rozhodování ve vztahu ke speciálním předběžným opatřením. 

V ZŘS pak je lhůta pro odvolací soud zařazena přímo v oddíle 2, kde je upraveno celé předběžné 

řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí, tedy tak, jak je koncipován zákon o zvláštních 

řízeních soudních. Tím, že je v ZŘS upravena lhůta odvolacího soudu pro rozhodnutí, 

tak se úprava předběžných opatření odchyluje oproti úpravě obecných předběžných opatření 

v OSŘ. V OSŘ totiž lhůta pro rozhodnutí odvolacího soudu upravena již upravena není, neboť 

§ 218b Původního OSŘ bylo zrušeno zákonem č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 

s účinností od 1. ledna 2014. Odvolací soud musí o odvolání rozhodnout bezodkladně, když 

zákon sedmidenní lhůtu pro rozhodnutí stanovuje jako lhůtu maximální. Tato lhůta 

se pak vztahuje jak na případy, kdy je podáno odvolání proti usnesení o nařízení předběžného 

opatření, tak i na případy, kdy soud prvního stupně návrh na nařízení předběžného opatření 

zamítl a odvolání tedy podává navrhovatel. Odvolací soud by měl rozhodovat bezodkladně 

i z toho důvodu, že podle u § 44 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 

se prodlužuje doba policejního vykázání až do nabytí právní moci rozhodnutí o soudním 

vykázání. Navrhovatel jako oběť domácího násilí by mohl být závažně ohrožen a odvolací soud 

se nemusí ztotožnit s názorem soudu prvého stupně, který návrh na nařízení předběžného 

opatření zamítl. Po písemném vyhotovení rozhodnutí odvolacího soudu by měl být spis obratem 

vrácen soudu prvého stupně. Dle názoru autora by měl své rozhodnutí doručovat přímo odvolací 

soud, a to zejména proto, aby se co nejvíce urychlilo celé odvolací řízení, zůstává ale otázkou, 

zda toto v praxi tímto způsobem skutečně funguje. Dále se autor ztotožňuje s názorem 

vysloveným v odborném komentáři
28

, že by neměla být využívána celá třicetidenní lhůta 

pro písemné vyhotovení rozhodnutí zakotvená v § 158 odst. 4 OSŘ ve spojení s § 1 odst. 3 ZŘS, 

a už vůbec ne prodlužována o dalších šedesát dnů. § 409 odst. 2 ZŘS sice hovoří o rozhodnutí 

odvolacího soudu do sedmi dnů od předání věci, ale analogicky je na to nutno vztáhnout 

i písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí a podpůrně i § 76c odst. 2 OSŘ, dle kterého stejnopis 

usnesení, kterým bylo nařízení předběžné opatření, je třeba zúčastněným odeslat ve lhůtě 

tří dnů ode dne jeho vyhlášení a pokud nedošlo k vyhlášení, tak v téže lhůtě ode dne jeho vydání. 
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Může nastat situace, kdy odvolací soud se neztotožní s názorem soudu prvého stupně a jeho 

rozhodnutí zruší, poté musí soud prvního stupně znovu o návrhu rozhodnout, když je vázán 

právním názorem soudu odvolacího, a to ve stejné lhůtě jako kdyby přišel nový návrh 

na nařízení předběžného opatření, tedy do 48 hodin a tato lhůta se počítá od okamžiku, 

kdy se vrátil spis od odvolacího soudu se zrušujícím rozhodnutím. Soud prvního stupně doručuje 

účastníkům zároveň své nové rozhodnutí o předběžném opatření, spolu se zrušujícím 

rozhodnutím odvolacího soudu.  

3.1.11. Prodloužení předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí 

Tím, že byl přijat zákon o zvláštních řízeních soudních, se změnili podmínky 

pro prodloužení předběžného opatření. Pokud bylo předběžné opatření ve věcech ochrany proti 

domácímu násilí upraveno v Původním OSŘ, tak návrh na prodloužení byl vázán na řízení o věci 

samé, a to tak, že návrh na prodloužení předběžného opatření mohl být podán pouze v případě, 

že již bylo zahájeno řízení ve věci samé, a to dle § 76b odst. 4 Původního OSŘ. V současné době 

dle § 410 odst. 1 ZŘS je podmínka prodloužení předběžného opatření pouze v tom, že musí trvat 

předběžné opatření vydané podle § 405 ZŘS. Jestliže je návrh na prodloužení předběžného 

opatření podán, tak se doba trvání předběžného opatření prodlužuje, a to až do doby než soud 

o návrhu na prodloužení předběžného opatření rozhodne. U předběžného opatření ve věcech 

ochrany proti domácímu násilí tedy můžeme rozlišovat jednak základní dobu trvání předběžného 

opatření a dále pak dobu do kdy je možné předběžné opatření prodloužit. Základní doba je jeden 

měsíc, a pokud navrhovatel v této době neučiní žádný procesní úkon, tak ze zákona předběžné 

opatření uplynutím jednoho měsíce zanikne. Poté se tedy může odpůrce vrátit do společného 

obydlí a může se rovněž setkávat s navrhovatelem. Samozřejmě pak se doba trvání týká nejenom 

vykázání jako takového, ale je tam nutno zahrnout i ochranu před stalkingem. Návrh 

na prodloužení předběžného opatření je možno podat jen písemně, ústně do protokolu je takové 

podání vyloučeno, neboť se již nejedná o naléhavou situaci jako v okamžiku podání návrhu 

na nařízení předběžného opatření dle § 401 ZŘS. Náležitosti návrhu na prodloužení doby trvání 

předběžného opatření vyplývají jednak z § 42 odst. 4 OSŘ a dále pak ze zvláštní povahy tohoto 

návrhu, kdy návrh musí obsahovat zvláštní náležitosti, což je „(…) vylíčení majetkových 



 

43 

 

 

či jiných poměrů navrhovatele a majetkového či obdobnému vztahu ke společnému obydlí.“
29

 

Důvodem pro prodloužení doby trvání předběžného opatření mohou být i jiné než majetkové 

důvody a může se jednat například o zdravotní stav navrhovatele, případně dětí, možnost jiného 

vhodného bydlení odpůrce, či jeho nespolupráce při určitém typu léčení nebo mediaci. U návrhu 

na prodloužení doby trvání předběžného opatření pokud jde o jeho náležitosti, tak se u něho 

uplatní § 402 odst. 2 ZŘS, kde je upraven postup soudu v případě toho, že návrh je vadný 

a soudem je tedy odmítán. V případě původního návrhu na nařízení předběžného opatření 

ve věcech ochrany proti domácímu násilí lze předpokládat určitou shovívavost ze strany soudu 

k vadám návrhu. U prodloužení tomu tak zřejmě nebude, neboť navrhovatel jako oběť domácího 

násilí tento návrh podává za situace, kdy už není bezprostředně ohrožen, a tomu by měl také 

obsah návrhu odpovídat. Skutečnosti v něm uvedené by měly být pro soud dostatečně 

přesvědčivé. 

Jak již bylo shora uvedeno před uplynutím základní doby trvání předběžného opatření, 

tedy nejpozději do konce posledního dne, může podat navrhovatel návrh na prodloužení doby 

trvání předběžného opatření. Dojde tak k prodloužení, a to poměrně podstatným způsobem, 

neboť soud by měl zásadně nařizovat jednání a o návrhu rozhodnout do dvou měsíců 

od okamžiku, kdy byl návrh podán. O návrhu na prodloužení by měl soud rozhodnout rovněž 

bezodkladně, tedy v co nejkratší lhůtě po podání návrhu na prodloužení nařídit jednání 

a k tomuto jednání předvolat účastníky a termín jednání jim oznámit i ne zcela běžným 

způsobem, což může být například telefonicky anebo jim ho doručit prostřednictvím justiční 

stráže soudu. Poté co soud o prodloužení rozhodne a je proti tomuto rozhodnutí podáno 

odvolání, tak i další postup soudu by měl být co nejrychlejší, tedy neprodleně spis předložit 

odvolacímu soudu a i ten by měl ihned o odvolání rozhodnout. Pokud je v § 410 odst. 2 ZŘS 

uvedeno, že doba trvání předběžného opatření prodlužuje do doby, než soud o návrhu 

na prodloužení rozhodne, tak tímto okamžikem by měla být až právní moc rozhodnutí soudu 

o návrhu na prodloužení doby trvání předběžného opatření, když ochrana navrhovatele jako oběti 

domácího násilí by měla být nadřazena zásahu do práv odpůrce na nedotknutelnost obydlí nebo 

na osobní svobodu. Kdyby měl zákon na mysli rozhodnutí pouze nepravomocné, mohlo by dojít 
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k tomu, že odpůrce by se mohl vrátit na určitý časový úsek do společného obydlí a poté 

by původní předběžné opatření tzv. obživlo a obnovily by se důvody pro vykázání.  

V § 411 ZŘS je upraveno jednání soudu o návrhu na prodloužení doby trvání 

předběžného opatření. O původním návrhu na nařízení předběžného opatření ve věcech ochrany 

proti domácímu násilí musí soud rozhodnout bezodkladně, nejpozději do 48 hodin a proto zákon 

připouští možnost rozhodnout bez jednání tzv. „od stolu“. U návrhu na prodloužení je soudu 

dána povinnost zásadně nařizovat jednání. I zde jsou zákonem povoleny výjimky, a to formulací 

zpravidla., která je v § 411 odst. 1 ZŘS uvedena. Účastníkům musí být předvolání k jednání 

doručeno nejméně tři dny předem a z věty druhé § 411 odst. 1 ZŘS vyplývá, že ustanovení 

k času k přípravě po předvolání účastníka k jednání dle § 115 odst. 2 OSŘ v rozsahu 

10 dnů předem, se nepoužijí. Při nařízeném jednání soud vyslechne účastníky, případně svědky 

nebo znalce. Může nastat situace, že odpůrce není kontaktní a soud tedy při jednání vyslechne 

alespoň navrhovatele. Při jednání pak soud provede k důkazům i účastníky předložené listiny 

anebo si může k jednání vyžádat i různé zprávy, například od policie, lékařů nebo OSPOD. Soud 

musí o návrhu rozhodnout do dvou měsíců, což je poměrně krátká doba a může nastat situace, 

že je třeba ustanovit znalce za účelem podání znaleckého posudku. Znalci pak může uložit, 

aby znalecký posudek podal ústně při jednání, ke kterému ho předvolá. Soud pak může rovněž 

nařídit ohledání na místě samém, aby zjistil situaci, která je ve společném obydlí, zejména jestli 

je možné oddělené bydlení navrhovatele a odpůrce, tak aby nebyli v přímém kontaktu. 

Rozhodnutí bez jednání zákon nezakazuje a je to tedy zcela na zvážení příslušného soudu. Může 

samozřejmě dojít k situaci, že se rozhoduje bez jednání, a to například tehdy, kdy odpůrce 

je zcela nekontaktní a navrhovatel v návrhu na prodloužení prokáže hodnověrně rozhodující 

skutečnosti, což může být například listinami, odborným vyjádřením, znaleckým posudkem, 

lékařskými nebo jinými zprávami apod.  

Náležitosti návrhu na prodloužení doby trvání předběžného opatření, tak jak již bylo 

shora uvedeno, musí navrhovatel tvrdit a zároveň i prokázat. Pokud tyto důvody navrhovatel 

prokazuje v nedostatečném rozsahu, tak by jej soud měl poučit, a to buď písemně s analogickým 

použitím § 118a odst. 1, 3 OSŘ nebo ústně při jednání. § 411 odst. 2 ZŘS se věnuje 

předpokladům pro rozhodnutí o návrhu na prodloužení doby trvání předběžného opatření. 

Aby soud mohl návrhu navrhovatele na prodloužení vyhovět, tak musí být splněny určitá 

kritéria, a to ohrožení navrhovatele musí trvat a toto trvání musí být prokázáno, dále musí 

navrhovatel prokázat jednak své majetkové poměry a rovněž i vlastnické nebo jiné vztahy 

ke společnému obydlí, pokud nejsou ze strany navrhovatele majetkové poměry nebo vlastnické 
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vztahy ke společnému obydlí prokázány, tak musí být prokázány důvody zvláštního zřetele 

hodné. Jak již bylo v této kapitole autorem uvedeno, tak oproti dřívější úpravě již nemusí 

navrhovatel podat návrh na zahájení řízení ve věci samé a je to i proto, že předběžné opatření 

ve věcech ochrany proti domácímu násilí se netýká jenom vykázání z obydlí, ale i stalkingu 

a v takovém případě je otázkou, jaký návrh ve věci samé by měl navrhovatel vlastně podat. 

Při jednání, které by měl soud k rozhodnutí o prodloužení zásadně nařídit, je nutno provést 

dokazování a aby byl navrhovatel úspěšný, měl by svá tvrzení podpořit listinnými důkazy, 

což zpravidla bývají SMS zprávy, e-mailová korespondence, fotografie apod. Je na navrhovateli, 

aby prokázal, že i nadále existuje tzv. závadný stav, že sice odpůrce nepokračuje ve fyzickém 

násilí, ale obtěžuje jej jiným způsobem, a to právě uvedenými zprávami, telefonáty nebo 

i pronásledováním. Soud by se neměl spokojit s těmi samými tvrzeními navrhovatele, 

tak jak je uváděl v původním návrhu na nařízení předběžného opatření ve věcech ochrany proti 

domácímu násilí, ale navrhovatel by měl doplnit tvrzení nová a tato svá tvrzení opřít o důkazní 

návrhy. Dále musí navrhovatel prokázat své majetkové poměry, jako je jeho příjem, zda vlastní 

nějaký nemovitý majetek nebo majetek movitý větší hodnoty, zda má nějaké pohledávky nebo 

dluhy, případně finanční prostředky na účtech a pokud se jedná o podnikatele, tak rozsah příjmů 

a výdajů za poslední zdaňovací období. Důvodem pro prodloužení doby trvání předběžného 

opatření mohou být i jiné důvody, jako je například zdravotní stav navrhovatele nebo jeho dětí, 

což bude zpravidla prokazováno lékařskou zprávou či odborným vyjádření lékaře či znalce. 

Další podmínkou, kterou musí navrhovatel prokázat, je to jaký má vztah ke společnému obydlí, 

zda majetkový nebo jiný obdobný. K tomuto tvrzení je třeba předložit výpis z katastru 

nemovitostí v případě vlastnického práva ke společnému obydlí, nájemní nebo podnájemní 

smlouvu, pokud se jedná o vztah nájemní či podnájemní a pokud mu žádný takový titul nesvědčí, 

tak může svá tvrzení navrhovatel prokázat např. výslechy svědků apod. Jestliže navrhovatel tyto 

shora uvedené povinnosti neprokáže, tak soud přesto může prodloužit předběžné opatření, pokud 

je dán důvod zvláštního zřetele hodný. Z důvodové zprávy k ZŘS vyplývá, že „(…) těmito 

důvody může být zejména sociální situace navrhovatele či osob ohrožených domácím násilím.“
30

 

Ve výroku rozhodnutí, kterým se prodlužuje doba trvání předběžného opatření ve věcech 
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ochrany proti domácímu násilí, by měl soud uvést jednak specifikaci původního předběžného 

opatření, které se prodlužuje a zároveň dobu do kdy je předběžné opatření prodlouženo.   

Zákon v § 412 odst. 2 ZŘS uvádí formulaci, že soud může prodloužit dobu trvání 

předběžného opatření jen na dobu nezbytně nutnou. Soud je limitován maximální možnou 

délkou trvání předběžného opatření dle § 413 ZŘS na 6 měsíců od vykonatelnosti původního 

předběžného opatření. Nad tuto dobu není možné předběžné opatření prodloužit. Tato maximální 

doba by neměla být přiznávána soudem automaticky, ale doba by měla vycházet z určité změny 

poměrů, která by v budoucnu měla nastat. 

Předběžné opatření může zaniknout jednak ze zákona nebo na základě rozhodnutí soudu 

o návrhu na zrušení předběžného opatření dle § 414 ZŘS. O zrušení speciálního předběžného 

opatření může soud rozhodnout pouze na návrh odpůrce, ten by měl v návrhu tvrdit, že důvody, 

pro které bylo předběžné opatření nařízeno, již pominuly. Tato tvrzení musí odpůrce uvést 

v návrhu vedle obecných náležitostí uvedených v  § 42 odst. 4 OSŘ. Dle § 414 odst. 2 ZŘS 

je soud povinen k rozhodnutí o návrhu na zrušení předběžného opatření nařídit jednání 

a rozhodnout do 2 měsíců od jeho podání. Na odpůrce se přenáší jak důkazní břemeno, 

tak břemeno tvrzení a při nařízeném jednání musí tvrzené skutečnosti, že důvody pro existenci 

předběžného opatření odpadly a netrvá ohrožení navrhovatele, prokázat. V případě zamítnutí 

návrhu na zrušení předběžného opatření je v ZŘS upravena tříměsíční lhůta pro podání 

opětovného návrhu. Jestliže odpůrce opětovný návrh podá dříve, soud jej zamítne. Tato 

podmínka je splněna i v případě, že odpůrce sice podá opětovný návrh před uplynutím 

tří měsíců, ale soud o něm rozhoduje až po uplynutí této doby.  

3.2. Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte 

V § 452 až 455 ZŘS je upraveno druhé speciální předběžné opatření, týkající se poměrů 

dítěte. Procesní úprava navazuje na hmotněprávní úpravu v § 924 OZ. Předpoklady pro nařízení 

předběžného opatření nemusí být splněny všechny, ale postačí splnění jen jediného předpokladu. 

Dle § 452 odst. 1 ZŘS je nutno zařadit mezi předpoklady pro nařízení speciálního předběžného 

opatření, že se dítě ocitlo ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není 

osoba, která má právo o dítě pečovat nebo je dítě ohroženo na životě nebo je ohrožen normální 

vývoj dítěte či již byl narušen nebo je ohrožen jiný důležitý zájem dítěte či již byl narušen. 

Pokud jde o ohrožení normálního vývoje dítěte, tak to může nastat např. v případě, že rodiče 

nezajistí dodržování povinné školní docházky nebo dítě nutí ke krádežím, případně vzdali jeho 

výchovu a nechávají dítě ničit si své zdraví. Formulace důležitého zájmu dítěte bude činit v praxi 

nejvíce problémů, je možno tam zařadit úmyslnou separaci rodiče, který má dítě v péči 
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od druhého rodiče nebo jeho ovlivnění před stykem s tímto rodičem. Soud při svém rozhodnutí 

musí jednak hodnotit rozsah intervence do zájmů vývoje nebo zdraví dítěte a rovněž i do práv 

rodičů. Jestliže na základě návrhu a důkazů, které jsou k návrhu připojeny má soudce za to, 

že není řádná péče o dítě zajištěna nebo že jeho život či normální vývoj jsou ohroženy, 

tak návrhu vyhoví a zároveň rozhodne, že se dítě předá vhodné osobě nebo do zařízení, které 

musí být navrhovatelem označeny. Speciální předběžné opatření lze nařídit v případě, 

kdy skutečnosti uváděné navrhovatelem jsou osvědčeny. Pro rozhodnutí o návrhu soud 

nenařizuje žádné jednání a neprovádí tedy při něm ani žádné dokazování. Platí zde zásada 

vyšetřovací, takže soud si musí sám zjišťovat skutečnosti důležité pro své rozhodnutí. Předběžné 

opatření může trvat jen nezbytně nutnou dobu, kterou by měl soud v rozhodnutí označit, 

a to datem. Co se týče vhodného prostředí pro umístění dítěte, tak nepochybně by se mělo jednat 

o vhodnou osobu, která je schopna a ochotna péči vykonávat a měla by to být osoba blízká nebo 

příbuzný dítěte. Pokud se takovou osobu nepodaří nalézt, musí být dítě umístěno do zařízení, 

které je způsobilé zajistit mu řádnou péči. Někdy bude umístěno dítě rovnou do nějakého 

zařízení, pokud to bude potřeba s ohledem na jeho fyzický nebo duševní stav, tedy do zařízení 

pro léčbu závislosti, do nemocnice, případně na psychiatrickou kliniku. Podmínku vhodného 

prostředí pak splňuje i pěstounská péče. K významné změně došlo s účinností od 1. 6. 2006 

a smyslem úpravy bylo zejména svěřit rychle do předběžné pěstounské péče, a to do doby 

souhlasu rodičů s osvojením dítěte nebo do doby než soud rozhodne o tom, že není nutný souhlas 

rodičů s osvojením. Další změna nastala s účinností od 1. 1. 2013 v rámci novely zákona 

o sociálně-právní ochraně dětí, a to v rámci postupu krajských úřadů ohledně osob vhodných 

k výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu. Ať už je pěstounská péče krátkodobá, 

střednědobá nebo dlouhodobá, tak se jedná vždy o péči pouze dočasnou.  

3.2.1. Místní příslušnost 

Místní příslušnost k rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření je upravena 

v § 453 ZŘS. U návrhů na obě speciální předběžná opatření je ohledně místní příslušnosti 

specifická situace, kdy „jde příslušný soud navrhovateli naproti“.
31

 Rozdíl u těchto speciálních 

předběžných opatření je pouze v tom, že u předběžného opatření ve věcech ochrany proti 
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domácímu násilí je navrhovatelem osoba fyzická a místně příslušným soudem je tedy její obecný 

soud a u předběžného opatření upravujícího poměry dítěte je navrhovatelem OSPOD a místní 

příslušnost se řídí jeho obecným soudem. Dle § 453 odst. 2 ZŘS platí, že ten soud u kterého 

byl podán návrh na nařízení předběžného opatření, o něm musí vždy rozhodnout, následně 

zabezpečí i jeho výkon a teprve poté zjišťuje místně příslušný soud nezletilého, resp. kde má 

nezletilý své bydliště. Pokud je to jiný soud, tak mu musí celý spis neprodleně předat. Na tomto 

soudu pak je, aby zahájil řízení ve věci samé a upravil meritorním rozhodnutím poměry 

nezletilého. Co se týče úpravy nesouhlasu s postoupením spisu, tak zde je shodný postup jako 

ve sporném řízení v § 105 odst. 3 OSŘ.  

3.2.2. Zahájení a rozhodování o předběžném opatření 

Aktivní legitimace k podání návrhu na nařízení předběžného opatření je zákonem svěřena 

výlučně orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Pokud nastane případ, že návrh je podán jiným 

subjektem, nejčastěji rodičem nebo prarodičem nezletilého, neměl by o něm soud rozhodnout 

pouze formálně a zamítnout jej, ale měl by zkoumat, zda je nezletilý nějakým způsobem ohrožen 

a pokud ano, tak by měl informovat OSPOD, aby případně tento mohl podat návrh na nařízení 

předběžného opatření. Tak jak tomu bylo u předběžného opatření ve věcech ochrany proti 

domácímu násilí, tak i návrh na předběžné opatření ve věcech péče o nezletilé musí obsahovat 

jednak náležitosti obecné dle § 42 odst. 4 OSŘ a i náležitosti zvláštní, které zákon vyžaduje. 

Mezi zvláštní náležitosti patří zejména specifikace vhodného prostředí, tedy označení osoby 

nebo ústavu kam má být nezletilý umístěn včetně odůvodnění, pokud se jedná o ústav, jaké byly 

činěny kroky při hledání vhodné fyzické osoby a s jakým výsledkem. Jestliže se má jednat 

o pěstounskou péči, tak musí být označeny osoby pěstounů, včetně doložení, že jsou osobami 

vedenými ve zvláštní evidenci krajského úřadu.
32

 Další zvláštní náležitostí pak je tvrzení o tom, 

v čem je spatřováno bezprostřední ohrožení dítěte, tedy proč je podáván návrh na speciální 

předběžné opatření a ne jen předběžné opatření dle OSŘ. To, že soud může návrh, který 

má vady, bez dalšího odmítnout vychází zejména z toho, že je podáván OSPOD, a to jeho 

kvalifikovanými pracovníky a rovněž skutečností, že soud o něm musí rozhodnout do 24 hodin 

a odstraňovat vady návrhu v takto krátké lhůtě je obtížné. Na druhé straně musí být soud 

shovívavý ohledně náležitostí návrhu, neboť někdy je potřeba krátký čas pro ochranu zdraví 
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nebo života nezletilého. Doplnění vadného návrhu je možné učinit telefonicky, případně při 

osobním setkání. Jestliže se nepodaří vady návrhu odstranit a soud zjistí, že nezletilý je ohrožen, 

může návrh posoudit jako podnět k nařízení předběžného opatření dle OSŘ a řízení zahájit.  

Zákonem není vyžadováno zastoupení nezletilého, a to zejména proto, že se jedná 

o akutní situaci a pokud by soud musel nezletilému jmenovat opatrovníka, tak by bylo složité 

rozhodnout do 24 hodin. Povinností soudu je po provedení výkonu předběžného opatření zahájit 

řízení o úpravu poměrů k nezletilému a neprodleně je tedy věc předána opatrovnickému soudu. 

Ten příslušné řízení zahájí a musí jmenovat nezletilému kolizního opatrovníka, kterým bude 

často OSPOD. V ZŘS účinném do 29. 9. 2017 bylo v § 455 odst. 2 uvedeno, že „Byl-li jmenován 

opatrovníkem nezletilého orgán sociálně-právní ochrany dětí, který podal návrh na předběžné 

opatření, jmenuje soud na návrh opatrovníka jiného.“
33

 Zákon tedy jmenování stejného OSPOD 

nevylučoval. Od 30. 9. 2017 je účinná novela ZŘS, která vylučuje možnost jmenovat 

opatrovníkem OSPOD, který podal návrh na předběžné opatření. 

O návrhu na nařízení předběžného opatření musí soud rozhodnout bezodkladně, 

nejpozději však do 24 hodin od okamžiku jeho podání.
34

 Jedná se o nejkratší lhůtu, která 

je v procesních předpisech uvedena jako lhůta pro rozhodnutí. To svědčí o důležitosti tohoto 

speciálního předběžného opatření. Bezodkladně znamená, že soud by měl rozhodnout pokud 

možno ihned, respektive v řádu několika hodin. Není-li možné bezodkladné rozhodnutí, 

tak zákon určuje nejpozdější dobu pro rozhodnutí, a to do 24 hodin. Soud musí v této lhůtě 

rozhodnout i mimo pracovní dobu, a proto soudci drží pohotovost pro účely rozhodování 

o těchto návrzích. Zákonem není upraveno to, že soud rozhoduje bez jednání, ale s ohledem 

na krátkou 24 hodinovou lhůtu se jeví jako nereálné, aby bylo nařízeno jednání. Vzhledem 

ke smyslu předběžného opatření je nutno ustanovení o lhůtách vykládat i ve vztahu 

nemeritornímu rozhodnutí, tedy pokud je návrh odmítnut.  

Soud je povinen ihned po nařízení předběžného opatření zajistit jeho výkon 

dle § 457 ZŘS a proto zákon v § 467 ZŘS vztahuje vykonatelnost na moment, kdy je vydáno 

rozhodnutí. Na rozdíl od předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí je nutno 

předběžné opatření písemně vyhotovit, neboť při provádění výkonu rozhodnutí musí 
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být předběžné opatření doručeno přítomným účastníkům. S ohledem na důležitost předběžného 

opatření a zásah do práv účastníků je třeba usnesení vždy odůvodnit.  

Tak jak bylo v předchozím odstavci uvedeno, rozhodnutí je nutno doručit účastníkům 

při provedení jeho výkonu. Je to zejména z toho důvodu, aby výkon rozhodnutí nebyl zmařen. 

Při výkonu rozhodnutí mohou nastat dramatické situace, kdy účastník nebude při doručování 

spolupracovat. Účastník musí být poučen, jaké nastanou následky, pokud odepře písemnost 

převzít. To samozřejmě nemá žádný vliv na vlastní výkon rozhodnutí. Jestliže nejsou rodiče 

případně další účastníci přítomni při provádění výkonu rozhodnutí, tak soud jim usnesení 

o předběžném opatření doručí až následně a zároveň s tím jim pošle i vyrozumění o tom, 

že již došlo k provedení výkonu rozhodnutí. Toto doručení pak nemusí zabezpečovat stejný 

soud, který prováděl výkon rozhodnutí. Po provedení výkonu rozhodnutí pak soud zahájí řízení 

ve věci samé, resp. v případě, že není podán některým z účastníků návrh, když se jedná o obecný 

soud nezletilého dle § 467 ZŘS a tento soud pak může zabezpečovat i doručení předběžného 

opatření.  

3.2.3. Doba, po kterou trvá předběžné opatření 

Usnesení o nařízení předběžného opatření je vykonatelné jeho vydáním a od této doby 

pak běží lhůta 1 měsíce, po kterou předběžné opatření trvá. Na počítání lhůt se použije 

§ 57 OSŘ. Obecný soud nezletilého musí v této lhůtě zahájit řízení ve věci samé, jinak by došlo 

ze zákona k zániku předběžného opatření. Jinak je tomu v případě předběžným opatřením 

svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, v takovém případě trvá předběžné 

opatření od jeho vykonatelnosti 3 měsíce.
35

 Je zde stejná podmínka, a to aby před uplynutím této 

doby, bylo zahájeno ve věci samé. Předběžné opatření pak trvá až do okamžiku vykonatelnosti 

meritorního rozhodnutí ve věci. Tato tříměsíční doba byla zákonodárcem zřejmě použita 

s ohledem na lhůty při souhlasu s osvojením a rozhodování o kvalifikovaném nezájmu. 

V předchozím odstavci byla uvedena základní doba, po kterou trvá předběžné opatření, 

a to v délce 1 měsíce, u pěstounské péče na přechodnou dobu v délce 3 měsíců. V případě 

splnění podmínky zahájení řízení ve věci samé pak může být tato základní doba prodlužování, 

vždy po uplynutí tohoto měsíce na měsíc další, a to na celkovou délku 6 měsíců od jeho 
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vykonatelnosti.
36

 Každé rozhodnutí o prodloužení předběžného opatření o další měsíc musí soud 

vyhotovit, odůvodnit a doručit všem účastníkům. I po uplynutí doby 6 měsíců zákon připouští 

možnost v § 460 odst. 1 věta druhá ZŘS, dále prodloužit předběžné opatření „tehdy, nebylo-li 

z vážných důvodů a objektivních příčin možné v této době skončit důkazní řízení ve věci samé“.
37

 

Zpravidla bude rozhodovat o nařízení i prodloužení předběžného opatření stejný soud, ale mohou 

nastat případy, kdy předběžné opatření bude prodlužovat obecný soud nezletilého, neboť 

mu byl spis postoupen na základě § 453 odst. 2 ZŘS. Pokud budou dva soudy řešit místní 

příslušnost k rozhodnutí ve věci samé, tak o prodloužení předběžného opatření bude rozhodovat 

ten soud, který nařídil předběžné opatření.  

Ustanovení § 461 ZŘS řeší případy dětí, pokud nejsou státními příslušníky ČR a dětí 

apatridů. Zpravidla jsou tyto případy složité, je zde dán mezinárodní prvek a lhůty dle § 459 ZŘS  

nejsou dostatečně dlouhé a zákon tedy připouští trvání předběžného opatření po dobu 6 měsíců.  

3.2.4. Zrušení předběžného opatření 

Předběžné opatření lze zrušit, a to jak na návrh, tak i bez návrhu. Návrh může podat 

kdokoliv z účastníků, tedy jak OSPOD jako navrhovatel nebo rodiče či jiní účastníci řízení. 

Pro lhůty to platí obdobně jako u nařízení předběžného opatření, když o návrhu na zrušení 

předběžného opatření musí soud rozhodnout bezodkladně. Pokud to závažné důvody 

neumožňují, tak musí být rozhodnuto nejpozději do 7 dnů. Zpravidla bude rozhodováno 

bez jednání, ale 7 denní lhůta umožňuje, aby bylo případně jednání nařízeno a provedeno 

při něm dokazování. V návrhu musí být tvrzeno zejména to, že důvody pro které bylo nařízeno, 

již pominuly. Může nastat situace, že návrhu na zrušení předběžného opatření bude předcházet 

odvolání účastníka a návrh na zrušení tedy bude další obranou proti vykonatelnému rozhodnutí. 

Jestliže soud návrh na zrušení předběžného opatření zamítne, může jej navrhovatel podat znovu 

až po 14 dnech od okamžiku, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o prvém návrhu na zrušení 

předběžného opatření, ale to za předpokladu, že v něm nejsou uvedeny jiné důvody. Pokud 

se navrhovatel domáhá zrušení předběžného opatření dalším návrhem se shodnými důvody, 

tak soud jej jako předčasně podaný zamítne. Obecný soud nezletilého dítěte je místně příslušným 

soudem k rozhodnutí o návrhu na zrušení předběžného opatření. V případě, že dva soudy řeší to, 
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který by měl meritorně rozhodovat o poměrech nezletilého, tak i zde platí to, že prioritu má soud, 

který předběžné opatření nařídil.  

3.2.5. Řízení o odvolání 

Jak již bylo v kapitole 3.2.1 této práce uvedeno, mohou rozhodovat o nezletilém dítěti 

dva soudy, a to jednak ten, který řešil předběžné opatření, tedy obecný soud navrhovatele 

a druhý soud, který je obecným soudem nezletilého dítěte, rozhoduje úpravě poměrů 

k nezletilému. Účastníkem pak může být podáno odvolání nesprávně u soudu, který rozhoduje 

o nezletilém dítěti ve věci samé, když správně měl odvolání podat u soudu rozhodujícím 

o předběžném opatření, v takovém případě „není rozhodné, zda obecný soud postoupí odvolání 

ve lhůtě 15 dnů soudu uvedenému na druhém místě nebo alespoň odešle podání do jeho datové 

schránky“
38

 Přestože nebude dodržena odvolací lhůta, tak není možné odvolání pro opožděnost 

odmítnout.
39

 Je možné, aby procesní úkonu provedl obecný soud nezletilého dítěte a i spis 

předložil odvolacímu soudu, když se nepochybně nebude jednat o žádnou chybu, ale naopak 

o urychlení celého procesu.  

V § 464 ZŘS je upraven postup soudu prvního stupně v případě, že se rozhodne odvolání 

v celém rozsahu vyhovět a potom může změnit sám usnesení o nařízení předběžného opatření, 

jedná se o tzv. autoremeduru. Pokud je možno autoremeduru použít, tak musí být soudem vždy 

uplatněna. Velmi často se stává, že soud prvního stupně toto vůbec neřeší a ihned předloží spis 

odvolacímu soudu. Autoremedurou by měl soud rozhodnout vždy v případě, že z odvolání 

je zřejmé, že pominuly důvody, pro které bylo vydáno předběžné opatření a došlo ke změně 

okolností souvisejících s péčí o nezletilého. Odvolání musí být podáno včas, neboť opožděně 

podané odvolání soud podle § 208 odst. 1 OSŘ odmítne. Nesmí však jít o případ dle § 463 ZŘS. 

Proti usnesení v němž soud prvního stupně autoremedurou odvolání vyhověl, je možné podat 

odvolání, ale kromě účastníka, který odvolání podal. Autoremedurou lze změnit jednak usnesení 

o návrhu na nařízení předběžného opatření, ale i usnesení o odmítnutí tohoto návrhu nebo 

usnesení o prodloužení doby trvání předběžného opatření či usnesení, kterým bylo předběžné 

opatření zrušeno.  
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Na odvolací řízení se použijí ustanovení § 201 – 226 OSŘ. ZŘS pak obsahuje řadu 

ustanovení speciálních, a to zejména o lhůtě pro předložení spisu odvolacímu soudu a lhůtě 

do kdy musí odvolací soud o odvolání rozhodnout. Je-li podáno odvolání proti usnesení, kterým 

se rozhoduje o návrhu na nařízení předběžného opatření, musí soud prvního stupně předložit 

věc soudu odvolacímu ve lhůtě do 15 dnů od podání odvolání. To platí samozřejmě za situace, 

že soud prvního stupně nevyužil postup podle § 464 ZŘS. S ohledem na smysl předběžného 

opatření se tato lhůta vztahuje i na usnesení o odmítnutí návrhu nebo na usnesení o postoupení 

spisu místně příslušnému soudu. S ohledem na § 75c odst. 4 OSŘ musí odvolací soud vycházet 

pouze z těch skutečností nebo důkazů, které měl k dispozici soud prvního stupně. Není na místě, 

aby se po doručení odvolání ostatním účastníkům vyčkávalo na to, zda se vyjádří, ale soud 

prvního stupně zhodnotí, zda je odvolání podáno včas a pokud ano, co nejrychleji, nejpozději 

do 15 dnů pak předloží spis odvolacímu soudu. I když je podáno odvolání, tak zůstává 

zachována lhůta jednoho měsíce dle § 459 odst. 1 ZŘS. S účinností od 1. 1. 2014 byla zkrácena 

lhůta pro rozhodnutí odvolacího soudu o podaném odvolání na 7 dnů. Tato lhůta začne běžet 

odvolacímu soudu od předložení věci soudem prvního stupně. I zde platí to, že o odvolání 

by měl odvolací soud rozhodnout bezodkladně a sedmidenní lhůta je lhůtou nejpozdější. 

Samozřejmě se tato lhůta vztahuje jak proti usnesení, kterým bylo návrhu na nařízení 

předběžného opatření vyhověno, ale i proti usnesení, kterým byl návrh zamítnut. Poté 

co odvolací soud vydá své rozhodnutí, tak by měl po jeho písemném vyhotovení spis neprodleně 

vrátit soudu prvního stupně. Bylo by vhodné i to, aby odvolací soud doručil své rozhodnutí 

sám účastníkům řízení. V případě, že odvolací soud zruší rozhodnutí soudu prvního stupně, 

tak ten musí ve stejné lhůtě o návrhu znovu rozhodnout. Lhůta počíná běžet okamžikem, 

kdy byl spis odvolacím soudem vrácen soudu prvého stupně se zrušujícím rozhodnutím. Soud 

prvého stupně doručí účastníkům zároveň jak zrušující rozhodnutí odvolacího soudu, 

tak i své nové rozhodnutí.  



 

54 

 

 

Závěr 

Cílem diplomové práce bylo představení institutu předběžného opatření, nastínění 

souhrnného přehledu právní úpravy v českém právním řádu, a to se zaměřením na změnu 

jak práva soukromého, tak i práva procesního, v souvislosti s přijetím nového občanského 

zákoníku, účinného od 1. 1. 2014.  

Nejprve se autor v prezentované diplomové práci věnoval předběžným opatřením 

dle občanského soudního řádu, když s ohledem na mimořádnost tohoto institutu, obsahuje řadu 

výjimek od klasického typu civilního řízení. Jednou s odchylek je postup soudu při rozhodování 

o návrhu na nařízení předběžného opatření. Navrhovatel je povinen vyhotovit návrh formálně 

i obsahově bez vad a připojit k němu listiny, které tvrzené skutečnosti prokazují. Není-li tomu 

tak a návrh není bezvadný, tak jej soud odmítne, aniž by navrhovateli zaslal výzvu k doplnění. 

Není tu pro výzvu ani časový prostor s ohledem na zákonné lhůty pro rozhodnutí soudu. Další 

a podstatnější odchylkou je dle autora povinnost navrhovatele složit ve stejný den, ve kterém 

podává návrh, jistotu. Složená jistota slouží k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která 

by vznikla předběžným opatřením. Jistota nepochybně ovlivní množství podávaných návrhů 

na nařízení předběžného opatření, aby návrhy nebyly podávány bez uvážení a náležitého 

rozmyslu, případně aby nedocházelo k podávání šikánózních návrhů, za účelem msty 

či poškození jiné osoby. Základní výše jistoty je 10 000 Kč a v případě vztahů mezi podnikateli 

je to jistota ve výši 50 000 Kč. Autor považuje jistotu mezi podnikateli za nedostatečnou, neboť 

hrozí nebezpečí podstatně vyšší škody. V rámci vzájemných podnikatelských vztahů se často 

jedná o obchody, které jsou ve srovnání s výší jistoty několikanásobně vyšší. Autor 

by navrhoval, aby se zákonodárci touto výší jistoty zabývali a uvažovali o jejím navýšení.  

Při porovnání předběžných opatření dle občanského soudního řádu s předběžnými 

opatřeními dle zákona o zvláštních řízeních soudních, tak u takzvaně zvláštních předběžných 

opatření jsou stanoveny lhůty, jednak pro předložení věci odvolacímu soudu, 

a to do 15 dnů a druhá lhůta, pro vydání rozhodnutí odvolacího soudu o odvolání proti 

rozhodnutí o předběžném opatření, v rozsahu 7 dnů. Ani jedna z těchto lhůt pak neplatí 

pro předběžné opatření dle občanského soudního řádu, což autor považuje za další nedostatek 

právní úpravy, jelikož by mohl být popřen účel předběžného opatření. Jako zákonodárce by autor 

lhůty pro předložení věci i pro rozhodnutí odvolacího soudu do zákona doplnil, i když by mohly 

být o něco delší než u zvláštních předběžných opatření.  

Další část diplomové práce byla věnována předběžným opatřením ve věcech ochrany 

proti domácímu násilí a upravujících poměry dítěte. Tato úprava je s účinností od 1. 1. 2014 
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obsažena v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Pozitivně autor hodnotí rozšíření okruhu 

osob, které mohou podat návrh na vydání předběžného opatření ve věcech ochrany proti 

domácímu násilí, když mezi tyto osoby byl zařazen i nezletilý. Změna nastala i u místní 

příslušnosti, když místně příslušným je obecný soud navrhovatele. Rovněž je možno prodloužit 

předběžné opatření, aniž by musel být podáván návrh ve věci samé. Naopak negativně autor 

hodnotí absenci definice pojmu domácího násilí, když není stanovena jednoznačná hranice mezi 

chováním, které je možno považovat za snesitelné a již domácím násilím. Dle názoru autora 

by se tato definice měla objevit přímo v zákonném předpise, a to v občanském zákoníku.  

Za účinnosti občanského soudního řádu do 31. 12. 2013 byla právní úprava institutu 

předběžného opatření obsažena v jednom právním předpise, kterým byl právě občanský soudní 

řád. Navíc jednotlivá ustanovení zákona na sebe bezprostředně navazovala a proto 

i pro neprávnickou veřejnost byla orientace v této problematice jednodušší. V souvislosti 

s novelou občanského zákoníku došlo i k novelizaci procesních předpisů, a to občanského 

soudního řádu s účinností od 1. 1. 2014 a se stejnou účinností začal platit nový zákon 

o zvláštních řízeních soudních. Právní úprava institutu předběžného opatření se rozdělila 

do těchto dvou procesních předpisů, když v občanském soudním řádu zůstala obecná úprava 

předběžných opatření a zákon o zvláštních řízeních soudních obsahuje právní úpravu zvláštních 

předběžných opatření, ve věcech ochrany proti domácímu násilí a upravující poměry dítěte, 

s tím, že v § 1 zákona o zvláštních řízeních soudních je stanovena subsidiarita občanského 

soudního řádu. Toto řešení je dle autora nešťastné, neboť je potřeba se orientovat ve dvou 

procesních předpisech, což je nepochybně složitější, než kdyby se zachovala původní právní 

úprava.  
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Předběžná opatření v civilním řízení 

Abstrakt 

 

Diplomová práce představuje předběžná opatření, jako jeden ze zajišťovacích institutů 

civilního práva procesního, který nastupuje v případě potřeby předběžné a zatímní úpravy 

právních poměrů účastníků a rovněž při zajištění výkonu rozhodnutí. Tento zajišťovací institut 

je institutem dočasným, který uspořádává práva a povinnosti účastníků pouze do doby 

rozhodnutí ve věci samé. Práce je rozčleněna do čtyř kapitol.  

V první kapitole se autor zabývá jak pojmem předběžného opatření, tak i jeho druhy 

a účelem předběžného opatření. V této kapitole se autor věnuje i historickému vývoji 

předběžného opatření před 1. lednem 2014, tak i po tomto datu, kdy došlo k zásadní novele, 

která rozdělila právní úpravu předběžných opatření.  

Druhá kapitola práce je zaměřena na institut předběžného opatření v občanském soudním 

řádu. Tuto kapitolu autor považuje za stěžejní, jelikož jejím obsahem je obecná úprava 

předběžného opatření. Tato obecná úprava se pak aplikuje i na předběžná opatření zvláštní, když 

v zákoně o zvláštních řízeních soudních je zakotveno podpůrné užití občanského soudního řádu. 

Tato kapitola taktéž obsahuje procesní postup soudu při rozhodování o předběžných opatřeních, 

pravomoci a příslušností soudu, poplatkovou povinností, jistotou, obsahem předběžných opatření 

a jejich zánikem.  

Třetí a čtvrtá kapitola obsahuje zvláštní předběžná opatření upravená v zákoně 

o zvláštních řízeních soudních, když tato úprava byla vyčleněná z občanského soudního řádu 

s účinností od 1. 1. 2014. Jedná se o předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu 

násilí, která autor blíže rozvádí ve třetí kapitole této diplomové práce. Čtvrtá a poslední kapitola 

je věnována předběžné úpravě poměrů dítěte. Autor v posledních dvou kapitolách rozebírá 

způsoby zahájení řízení, náležitosti návrhu, okruh účastníků řízení, vlastní rozhodovací proces 

u zvláštních předběžných opatření, odvolací řízení a u předběžného opatření ve věcech ochrany 

proti domácímu násilí možnost jeho prodloužení.   
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Preliminary ruling in civil proceedings 

Abstract 

 

This thesis presents preliminary ruling as one of the secure institutions of the Czech civil 

procedural law, which become in case if there is a need of the settlement of legal relations 

on a temporary basis or ensure realization of an execution of judgement. This secure institution 

is temporary, which sorts out rights and obligations of the parties of the action until decision 

on merits. Thesis is divided into four chapters.  

In the first chapter author is dealing with concept of preliminary ruling, as well as types 

and purpose of preliminary ruling. In this chapter author pursue historical development 

of preliminary ruling before 1st of January 2014 and also after this date, when significant 

amendment was approved, which divided legislation of preliminary ruling. 

Second chapter is concentrated on preliminary ruling in Czech civil procedural law. This 

chapter author consider as crucial, because its include general preliminary ruling. This general 

legislation of preliminary ruling is also used on special preliminary ruling, when Special court 

proceedings act contains subsidiarity of civil procedure code. This chapter also includes court 

proceedings while deciding about preliminary ruling, jurisdiction of the court, duty obligation, 

assurance, contents of the preliminary ruling and its end.  

Third and Fourth chapter constitutes special preliminary ruling regulated in Special count 

proceedings act, which this modification have been displaced from Civil procedure code, which 

became effective on January the first 2014. Special preliminary ruling are preliminary ruling that 

is used in a case of domestic violance and subsequently if a minor child is without ordinary care 

or in serious danger to life. Author in the last two chapters analyze method of initiating 

proceedings, essentials of the motion, the parties of the proceedings, judgment, appeal 

proceedings and in case of preliminary ruling of domestic violance, possibility of extension.  
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