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Úvod 

Téma rozsudku pro zmeškání přitahovalo moji pozornost již od počátku studia 

občanského civilního procesu. Navíc poté, co jsem absolvovala zahraniční studijní pobyt ve 

Španělsku, se porovnání české úpravy se španělskou téměř nabízelo. Přestože téma 

kontumačního rozsudku již bylo zpracováno, domnívám se, že se stále jedná o aktuální téma, a 

právě zahraniční prvek v podobě představení španělské právní úpravy a její komparace s českým 

právem činí tuto práci ojedinělou a přínosnou. 

Práce je členěna do tří kapitol, přičemž první kapitola bude vyhrazena české právní 

úpravě. Pojednává o povaze rozsudku pro zmeškání, předpokladech, které musí být splněny, aby 

bylo možné ve věci kontumačním rozsudek rozhodnout, o nepřípustnosti vydání rozsudku pro 

zmeškání, o omluvitelných důvodech zmeškání a na závěr o možných prostředcích nápravy, 

které lze proti kontumačnímu rozsudku použít.  

Podobnou strukturu sleduje i druhá kapitola, v níž nejprve pojednávám o konceptu 

zmeškání soudního řízení žalovaným, dále o prohlášení žalovaného za obmeškalého a také o 

následcích, které toto prohlášení pro žalovaného, ale i pro žalobce bude mít. Kapitola se 

podrobně zabývá i španělskou úpravou doručování soudních písemností žalovanému a nechybí 

ani zmínka o návrhu na zrušení pravomocného rozsudku a opravných prostředcích. 

Poslední část této práce je věnována komparaci konceptu zmeškání žalovaného v české a 

španělské právní úpravě, důsledků spojených s nedostavením se žalovaného, návrhu na zrušení 

rozsudku pro zmeškání a opravných prostředků, které lze proti vydanému rozhodnutí ve věci 

uplatnit. V této kapitole je provedeno i kritické zhodnocení odlišností úprav a jsou předloženy 

návrhy de lege ferenda. 

Jako cíl mé diplomové práce jsem si stanovila představení každé úpravy a následné 

porovnání stěžejních otázek týkajících se zmeškání žalovaného, a to vždy z úhlu pohledu 

českého práva a španělského práva. Záměrem práce je také poukázat na odlišné chápání 

zmeškání soudního řízení žalovaným v odlišných právních řádech a zanalyzovat účelnost každé 

z úprav.  
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1. Rozsudek pro zmeškání v české právní úpravě 

Rozsudek pro zmeškání je právní institut, který byl do našeho právního řádu 

znovuzaveden zákonem č. 171/1993 Sb. Jedná se o meritorní rozhodnutí, které může být vydáno 

pouze za splnění určitých předpokladů či podmínek vyjádřených ať již explicitně v zákoně
1
, tak i 

dovozovaných judikatorně, a je spojováno s neúčastí žalovaného při prvním jednání ve věci. 

Ačkoli v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv máme zakotveno základní lidské právo na 

projednání a rozhodnutí věci v účastníkově přítomnosti, neznamená to, že soud nemůže jednat a 

rozhodnout v jeho nepřítomnosti. Zúčastnit se soudního jednání je totiž právo účastníka, kterého 

využít může, ale také nemusí, soud je pouze povinen mu uplatnění jeho práva umožnit. 

Občanský soudní řád tak vedle rozhodnutí vydaného na základě výsledků dokazování, 

zjištěného skutkového stavu v průběhu řízení či uznání žalovaného umožňuje vydání soudního 

rozhodnutí také pro zmeškání žalovaného, přičemž soud bere v úvahu pouze tvrzení žalobce 

obsažená v žalobě, která pokládá za nesporná a neprovádí o nich žádné dokazování.
2
 

Z judikatury dokonce plyne, že je-li ve věci provedeno dokazování, nemůže se již jednat o 

rozsudek pro zmeškání bez ohledu na jeho vyhlášení či odůvodnění.
3
  

Přestože můžeme pozorovat určitý trend a snahu zákonodárce o urychlování soudního 

řízení, primární funkcí rozsudku pro zmeškání však není jakkoliv urychlit řízení, ale spíše 

zabezpečit, aby postup soudu spočívající v rozhodnutí ve věci nebyl mařen nečinností ze strany 

účastníků, v tomto případě konkrétně neúčastí žalovaného při jednání
4
, což může být v některých 

případech zneužito jako způsob oddalování soudního rozhodnutí a zneužívání práva na soudní 

ochranu. Kontumační rozsudek tedy v podstatě usiluje o výchovu účastníků řízení a snaží se je 

nepřímo donutit aktivně jednat a postupovat v duchu zásady „každý, nechť si střeží svá práva“.
5
   

1.1.  Povaha rozsudku pro zmeškání 

Na začátek je třeba upozornit na to, že na povahu rozsudku pro zmeškání v české 

procesualistice nalezneme dva protichůdné názory. Jeden hovoří o rozsudku pro zmeškání jako o 

sankci za nedostavení se k soudu
6
, druhý pak s takovouto koncepcí nesouhlasí a z neúčasti 

                                                 
1
 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. vydání. Praha: 

Leges, 2015, s. 267. 
2
 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. §1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 1050. 
3
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1197/99. 

4
 ZAHRADNÍKOVÁ, R. a kol. Civilní právo procesní. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 240. 

5
 DAVID, L.; IŠTVÁNEK, F.; JAVŮRKOVÁ, N.; KASÍKOVÁ, M.; LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 682. 
6
 WINTEROVÁ, A. Rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro uznání. Právní praxe. 1993, č. 10, s. 592.  
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žalovaného vyvozuje spíše osvědčenou skutkovou domněnku, dle které se pokládají skutková 

tvrzení žalobce obsažená v žalobě za nesporná.
7
 

K sankční povaze rozsudku pro zmeškání se ve svém článku přikláněla A. Winterová, dle 

jejíhož názoru sankce spočívá v tom, že soud rozhoduje v nepřítomnosti žalovaného, který se bez 

omluvy k jednání nedostavil, a vychází tak ze skutkových tvrzení žalobce, který se dostavil.
8
 

Podobně hovoří i V. Hrnčiřík, který upozorňuje na nešvar vyhýbání se účasti při soudním 

jednání, což má za následek zrychlování sporného řízení a možnost soudů řešit tuto situaci právě 

vydáváním rozhodnutí bez přítomnosti žalovaného za dodržení všech zákonných předpokladů 

pro jejich vydání.
9
 L. Drápal ve svém komentáři připouští, že rozsudek pro zmeškání již 

nepředstavuje pouhou sankci, když soud může žalobcem požadované plnění přiznat pouze 

v případě, pokud lze z právního posouzení nesporných tvrzení dovodit oprávněnost nároku.
10

  

K druhému pojetí kontumačního rozsudku se přiklání B. Dvořák, který tvrdí, že rozsudek 

pro zmeškání nepředstavuje žádnou sankci, nýbrž se jedná o skutkovou domněnku, podle níž 

neúčast žalovaného při soudním jednání s největší pravděpodobností dokazuje skutečnost, že 

tvrzení žalobce nezpochybňuje a nemá proti němu ani další skutková tvrzení či důkazní návrhy.
11

 

Pojetí kontumačního rozsudku jakožto sankce by totiž mělo za následek rozpor se základní 

myšlenkou soudního procesu, kterou je poskytování spravedlivé ochrany skutečných 

subjektivních práv a oprávněných zájmů účastníků. 

Ačkoli poměrně rozsáhlá judikatura
12

, ale i odborná veřejnost,
13

 hovoří o právní fikci, 

kterou zákon vytváří v případě zmeškání žalovaného, Ústavní soud ve svém nálezu judikoval, že 

rozsudek pro zmeškání není založen na fikcích, ale opírá se o osvědčenou skutkovou domněnku, 

že ač k tomu má žalovaný všechny možnosti, nečiní žádná skutková tvrzení ani návrhy a 

neúčastní se nařízeného soudního jednání pro absenci argumentů zpochybňujících skutková 

tvrzení žalobce.
14

 Zákon totiž v případě fikce vědomě vychází ze stavu, který je v rozporu 

s realitou, což v tomto případě zpravidla nemusí odpovídat skutečnosti. Tato konstrukce však 

                                                 
7
 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2016, s. 729. 
8
 WINTEROVÁ, A. Rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro uznání. Právní praxe. 1993, č. 10, s. 592. 

9
 SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2013. s. 531. 
10

 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. §1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 1050. 
11

 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 729. 
12

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. 29 Cdo 216/2008. 
13

 MIKULCOVÁ, L. Povinnost tvrzení a důkazní povinnost po novele občanského soudního řádu, Právní rozhledy, 

2003, č. 9, s. 469. 
14

 Nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 49/2010. 
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může fungovat pouze za předpokladu, že uplatnění skutkové domněnky není zkreslováno či 

ovlivňováno nefunkčními vlivy a domněnky tak poskytují spolehlivý základ pro hodnocení 

skutkových tvrzení žalobce.
15

 

 Je tak možné shrnout, že občanský soudní řád ve svém ustanovení § 153b odst. 1 o. s. ř. 

zakládá zákonnou skutkovou domněnku, podle níž při splnění předpokladů uvedených v tomto 

ustanovení se tvrzení žalobce obsažená v žalobě o skutkových okolnostech týkajících se sporu 

pokládají za nesporná, a na jejich základě může být ve věci rozhodnuto, přičemž se nebude 

jednat ani o fikci, ani o uznání nároku.  

Ráda bych však ještě upozornila i na situace, které jsou svým faktickým stavem značně 

podobné případům, v nichž soud přistupuje k vydání kontumačního rozsudku, ačkoli je 

zákonodárce řeší odlišně, a to fikcí uznání nároku. Podíváme-li se totiž do ustanovení § 114b o. 

s. ř. na úpravu tzv. kvalifikované výzvy, vidíme, že zákonodárce s nevyjádřením se žalovaného 

spojuje fikci uznání nároku, a na tomto základě soud pak rozhodne rozsudkem pro uznání. 

V rozsudku pro uznání založeném na fikci uznání a rozsudku pro uznání založeném na 

uznávacím projevu je však značný rozdíl. U prvně zmíněného rozsudku soud může žalobnímu 

nároku vyhovět podobně jako u kontumačního rozsudku pouze tehdy, jsou-li skutková tvrzení 

odůvodněná, zatímco u rozsudku pro uznání založeného na uznávacím projevu soud důvodnost 

žalobního nároku vůbec neposuzuje.
16

 Druhým případem, v němž zákonodárce využil fikci 

uznání nároku, je přípravné řízení neboli tzv. jiný rok dle § 114c o. s. ř., které si je s fikcí uznání 

nároku podle § 114b odst. 6 o. s. ř. velmi blízké, avšak s tím rozdílem, že představuje důsledek 

nedostavení se žalovaného k přípravnému jednání. Lze ho tedy považovat za typický případ 

kontumace.
17

 Na rozdíl od klasické kontumace při jednání počítá přípravné jednání i se 

zmeškáním žalobce, s nímž spojuje následek zastavení řízení, neboť se vychází z domněnky, že 

žalobce již nemá zájem v soudním řízení pokračovat.
18

 

1.2.  Předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání  

K tomu, aby soud mohl ve věci rozhodnout rozsudkem pro zmeškání, musí být splněny 

zákonné předpoklady, uvedené v § 153b o. s. ř. Těmito předpoklady jsou doručení žaloby a 

předvolání k jednání do vlastních rukou žalovaného nejméně 10 kalendářních dnů přede dnem, 

kdy se má jednání konat. Žalovaný se však i přes poučení o případných následcích svého 

                                                 
15

 MACUR, J. Rozsudek na základě fikce uznání nároku podle ustanovení § 114b o. s. ř. Bulletin advokacie, 2002, č. 

2. str. 32. 
16

 LAVICKÝ, P. Zmeškání účastníka a fikce dispozičních procesních úkonů. Právní fórum, 2009, č. 10, s. 403. 
17

 WINTEROVÁ, A. Civilní soudní řízení opět jinak. Právní zpravodaj, 2008, č. 12., s. 16.  
18

 ŠMÍD, O. Institut přípravného jednání. Právní fórum, 2011, č. 1, s. 16. 
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nedostavení se k prvnímu jednání ve věci bez důvodné a včasné omluvy nedostavil, popřípadě 

jeho omluva byla nedůvodná, zatímco žalobce se k jednání dostavil a vydání kontumačního 

rozsudku navrhl. Judikatura dovozuje i podmínku splnění dalších předpokladů mimo těch 

uvedených v § 153b o. s. ř., a to podmínek řízení, tedy konkrétně, zda je dána pravomoc soudu 

k projednání a rozhodnutí věci.
19

  

I přes splnění všech zákonných předpokladů soud v neprospěch žalovaného nerozhodne, 

nelze-li na základě tvrzení obsažených v žalobě o skutkových okolnostech sporu usuzovat na 

důvodnost žaloby. Soud musí brát v potaz i to, že v některých případech je vydání rozsudku pro 

zmeškání nepřípustné a také to, že pro případ splnění podmínek pro vydání rozsudku pro uznání 

má tento před ním přednost. 

Jedná-li se o posuzování naplnění podmínek pro vydání kontumačního rozsudku, soud 

vždy vychází ze stavu, který je dán v době prvního jednání ve věci
20

, přičemž k okolnostem, 

které nastaly později nebo o nichž se soud dozvěděl později, nemůže přihlížet, a to ani soud 

odvolací při rozhodování o odvolání proti takto vydanému rozsudku.
21

 

1.2.1. Doručení žaloby a předvolání do vlastních rukou žalovaného 

V rozporu se zákonem by byl postup soudu, který by ve věci rozhodl kontumačním 

rozsudkem, aniž by žalobu a předvolání doručil do vlastních rukou žalovaného.
22

 Prvním 

předpokladem pro vydání kontumačního rozsudku totiž je, že má soud vykázáno řádné doručení 

žaloby a předvolání k jednání do vlastních rukou žalovaného. Předvolání musí být doručeno 

nejméně 10 dnů přede dnem konání jednání a obsahuje poučení žalovaného o možnosti vydání 

rozsudku pro zmeškání v případě jeho neúčasti či absence důvodné a včasné omluvy. Přičemž se 

má za to, že zákonný požadavek dostatku času k přípravě na jednání dle § 115 o. s. ř. desetidenní 

lhůta splňuje. 

Předvolání je zásadně doručováno do vlastních rukou dle ustanovení § 49 o. s. ř. Nicméně 

zákon umožňuje také případné doručení žalovanému uložením. Nevyzvedne-li si tedy žalovaný 

obsílku v určené lhůtě, nastává fikce doručení, přičemž za den seznámení se s obsahem je 

považován den, kdy tato fikce nastala.
23

 V těchto případech však Ústavní soud s ohledem na 

požadavek zkoumání materiálních předpokladů pro vydání rozsudku pro zmeškání požaduje, aby 

                                                 
19

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2001, sp. zn. 20 Cdo 2498/99. 
20

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2000, sp. zn. 20 Cdo 2068/98, R č. 10/2001. 
21

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1027/96, SJ č. 92/97; Rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 29. 6. 1997, sp. zn. 2 Cdon 447/96, SJ č. 93/97.  
22

 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 6. 1994, sp. zn. 17 Co 237/94, SR č. 1/1997. 
23

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2003, sp. zn. 20 Odo 166/2002, R č. 42/2004. 
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soudy postupovaly mimořádně obezřetně a zkoumaly, zda byly skutečně vyčerpány všechny 

možnosti, jak žalovaného zastihnout.
24

 

 Zvolí-li si žalovaný zástupce pro celé řízení, musí pak soud obesílat i tohoto zástupce. 

Neučiní-li tak, nejsou předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání splněny, ačkoli sám 

žalovaný obeslán byl.
25

 Jiná situace však nastane v případě, kdy nebude plná moc zástupce 

žalovaného před odesláním žaloby a předvolání k jednání soudu předložena.
26

 Podmínky pro 

jeho vydání nebudou splněny ani tehdy, nebude-li předvolání obsahovat údaj, u jakého soudu se 

jednání bude konat.
27

 

1.2.2. Zmeškání prvního jednání žalovaným 

Rozsudek pro zmeškání lze vydat jen při prvním jednání ve věci samé. Prvním jednáním 

ve věci se přitom rozumí „jednání, které soud nařídil v pořadí jako první k projednání věci samé 

a které se uskutečnilo (nebylo předem odvoláno nebo odročeno), i když při něm k vlastnímu 

projednání věci samé nedošlo“.
28

 Bylo-li tedy první jednání, které bylo ve věci samé nařízeno, z 

jakýchkoli důvodů odvoláno, a účastníci o tomto byli vyrozuměni, není možné považovat 

takovéto zrušené jednání za první jednání konané ve věci. Naopak bylo-li první jednání zahájeno 

a bezprostředně poté odročeno, aniž by se ve věci jednalo, není již možné rozsudek pro zmeškání 

na dalším nařízeném jednání vydat.
29

 Stejně tak na dále následujících jednáních lze bez 

žalovaného jednat i meritorně rozhodnout, avšak již nikoli kontumačním rozsudkem.  

Ačkoli je kontumační rozsudek spojován s nečinností žalovaného, nalezneme i situace, ve 

kterých žalovaný sice od počátku nevystupoval pasivně, ale i přesto se soud k vydání rozsudku 

pro zmeškání z důvodu nedostavení se žalovaného k prvnímu nařízenému jednání uchýlil. 

V rámci efektivního vedení soudního řízení a rozhodování soudci často nařizují a provádí 

přípravné řízení, které však není jako takové považováno za jednání a účast žalovaného na něm 

nikterak nebrání následnému splnění předpokladů pro vydání kontumačního rozsudku.
30

 S tím 

souvisí i fakt, že zmešká-li žalovaný první jednání bez důvodné a včasné omluvy, může soud 

rozsudek pro zmeškání vydat i přesto, že žalovaný ještě před jednáním ve věci soudu doručil své 

písemné vyjádření, v němž navrhl zamítnutí žaloby a předložil soudu listinné důkazy, jichž se 

                                                 
24

 Nález Ústavního soudu ze dne 16. 9. 2004, sp. zn. III. ÚS 451/2003; Nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2014, 

sp. zn. Pl. ÚS 49/2010. 
25

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2000, sp. zn. 20 Cdo 935/2000, R č. 47/2001. 
26

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 2007, sp. zn. 28 Cdo 4511/2007, SJ č. 48/2008. 
27

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 4. 1998, sp. zn. 10 Cmo 138/98, SJ č. 20/99. 
28

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 1. 2008, sp. zn. 21 Cdo 221/2007, SJ č. 80/2008. 
29

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. 30 Cdo 122/2014. 
30

 DAVID, L.; IŠTVÁNEK, F.; JAVŮRKOVÁ, N.; KASÍKOVÁ, M.; LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 681. 
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dovolává, a učinil další potřebné úkony.
31

 Toto připouští i starší judikatura.
32

 Novější 

judikatura
33

 se však již v případech určité procesní aktivity žalovaného kloní k uvážlivějšímu 

přístupu k vydání kontumačních rozsudků, o němž bude více pohovořeno v kapitole 1.5 této 

diplomové práce. 

V právní praxi nejsou vzácné ani situace, kdy žalovaný není představován pouhým 

jedním účastníkem, ale tvoří ho společenství několika účastníků. Takové společenství s ohledem 

na povahu předmětu řízení může být nerozlučné či samostatné. O samostatném společenství 

účastníků hovoříme tehdy, kdy jde v řízení o samostatná práva a povinnosti, o nichž soud může 

rozhodnout samostatně nebo i společným rozsudkem, avšak o každém ze společníků 

samostatným výrokem.
34

 A tak i splnění předpokladů pro vydání rozsudku pro zmeškání bude 

nutné sledovat u každého společníka zvlášť a naplní-li je i jen některý z nich, je možné o něm 

samostatně rozhodnout.
35

 Stejně tak i omluva samostatného účastníka bude platit pouze pro něj, 

a pokud ostatní účastníci jednání zmeškali, může to mít za následek vydání kontumačního 

rozsudku o jejich části.
36

 Naopak tam, „kde jde v řízení o taková společná práva nebo povinnosti, 

že se rozsudek musí vztahovat na všechny účastníky, kteří vystupují na jedné straně (…)“, 

hovoříme o nerozlučném společenství a k vydání rozsudku pro zmeškání může dojít pouze 

tehdy, když se nedostaví všichni nerozluční společníci.
37

 Stačí tedy, aby se dostavil alespoň 

jeden z nich, a soud kontumačním rozsudkem rozhodnout nemůže. 

Žalovanému samozřejmě nic nebrání v tom, aby využil zástupce či zmocněnce, který ho 

při jednání zastoupí, ale to pouze za předpokladu, že disponuje plnou mocí, kterou oprávněnost 

svého jednání za žalovaného prokáže. V případech, kdy absentuje procesní způsobilost 

žalovaného, lze hovořit o zmeškání, jestliže se k jednání bez důvodné a včasné omluvy nedostaví 

jeho zákonný zástupce. 

1.2.3. Včasnost a důvodnost omluvy žalovaného 

Aby žalovaný zabránil vydání rozsudku pro zmeškání v jeho nepřítomnosti, může učinit 

včasný a důvodný procesní úkon, kterým informuje soud, že se k jednání, k němuž byl 

předvolán, nedostaví. Na tuto omluvu zákon stanovuje požadavek včasnosti a důvodnosti. 

                                                 
31

 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. §1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 1051. 
32

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1910/2000, SJ č. 122/2001. 
33

 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2005, sp. zn. III. ÚS 428/04; Nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2005, sp. 

Zn. IV. ÚS 63/2005. 
34

 ŠÍNOVÁ, R.; JURÁŠ M. Účastenství v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 2015, s. 145, 146. 
35

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 29 Odo 431/2003, SJ č. 100/2006. 
36

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1050/2000, SJ č. 9/2001. 
37

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 7. 2005, sp. zn. 30 Cdo 1383/2005. 
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Aby byla omluva včasná, musí soudu dojít nejpozději před zahájením prvního jednání, 

které se ve věci konalo.
38

 Dojde-li tedy například písemná omluva žalovaného soudu odpoledne 

v den konání prvního jednání, ale soud již rozsudek pro zmeškání vydal v ranních hodinách, na 

něž bylo soudní jednání nařízeno, nebude možné brát tuto skutečnost k tíži žalobce, neboť lhůta 

10 dní na přípravu k jednání či případnou omluvu z jednání se jeví jako dostatečná a žalovaný 

měl i dostatek času na to, aby se z jednání omluvil. Případně je jeho rizikem, že omluvu zaslal 

tzv. na poslední chvíli.
39

 

Dalším požadavkem je důvodnost omluvy, kterou posuzuje soud. Omluva žalovaného je 

důvodná, jestliže tvrdí takové skutečnosti, které jsou způsobilé jeho neúčast u jednání soudu 

omluvit.
40

 Příčiny omluvy budou svojí povahou zpravidla nepředvídatelné, závažné a 

ospravedlnitelné. Nebudou to jen okolnosti objektivní povahy, ale i okolnosti zaviněné 

účastníkem.
41

 Takovým oprávněným důvodem bude zpravidla nemoc účastníka, a to i kdyby ji 

tvrdil opakovaně.
42

 Nejvyšší soud pak ve svých rozsudcích navíc několikrát upozornil na to, že 

je-li důvodnost žádosti řádně podložena, zpravidla lékařským potvrzení, ale soud i přesto omluvě 

nevyhověl, lze v takovémto postupu soudu spatřovat porušení práva na účast na jednání.
43

 

Není vyloučeno, a to zpravidla v případech, kdy je žalobce zastoupen advokátem, to 

může být poměrně časté, že nastane situace, kdy mu jednání koliduje s jednáním v jiném 

soudním sporu. Soudní praxe tak dovodila, že omluva bude důvodná jen tehdy, jestliže soudu 

oznámí také konkrétní údaje o tom, o jaké jednání se jedná, kdy se o něm dozvěděl a zda by 

časovou kolizi více jednání nebylo možné vyřešit i jinak.
44

 V právní praxi taktéž vyvstala otázka, 

zda je nutné advokáta omlouvat, když může být zastoupen jiným advokátem, advokátním 

koncipientem či jiným zaměstnancem. V tomto případě soudní praxe opakovaně judikovala, že 

je třeba přihlížet ke konkrétnímu případu, tedy zejména jak dlouhou dobu by měl jiný zástupce 

na přípravu k soudnímu jednání s přihlédnutím k právní a skutkové náročnosti věci.
45

 

Může se však stát, že účastník, ač zastoupen svým zástupcem, se i přes omluvu zástupce 

dostaví a navrhne nebo výslovně souhlasí s tím, aby bylo jednáno bez jeho zástupce. Soud pak 

takovýto návrh účastníka musí poznamenat do protokolu o jednání. Naopak je-li soudu doručena 

                                                 
38

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1027/96, SJ č. 92/97. 
39

 KULHÁNEK, M. Nad důvodností a včasností omluvy podle § 153b o. s. ř. Obchodní právo, 2001, č. 6, s. 20. 
40

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1027/96, SJ č. 92/97. 
41

 SPÁČIL, J. Odročení soudního jednání a omluva účastníka nebo jeho právního zástupce. Bulletin advokacie, 

2004, č. 3, s. 12. 
42

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2001, sp. zn. 20 Cdo 2056/2000, SJ č. 124/2001. 
43

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 6. 2000, sp. zn. 26 Cdo 1414/2000. 
44

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 1999, sp. zn. 31 Cdo 2432/98, R č. 38/2000. 
45

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1485/96, SJ č. 6/98. 
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omluva účastníka, ale jeho právní zástupce s procesní plnou mocí se dostaví, může být ve věci 

jednáno, jelikož je ve věci oprávněn ke všem úkonům a nemůže dojít k tomu, že by žalovaný byl 

na svých právech z důvodu své nepřítomnosti poškozen.
46

  

Z výše uvedeného tak vyplývá, že soud může omluvu i jako nedůvodnou neuznat
47

, 

přičemž při svém posuzování bere v úvahu jen ty skutečnosti, které byly soudu známy v době 

vydání rozsudku pro zmeškání. Jednou z příčin nedůvodnosti může být zcela jistě fakt, že si 

účastník, nehledě na již nařízené jednání objedná v jeho termínu zahraniční cestu. Dalším 

důvodem nedůvodnosti může být i to, že je omluva příliš obecná či nekonkrétní, když se 

žalovaný odvolává jen na blíže nespecifikované okolnosti, z nichž nelze usuzovat na důvodnost 

omluvy.
48

 A nakonec ani taková omluva, která sice bude obsahovat skutečnosti, které by za 

normální situace vedly k posouzení o důvodnosti omluvy, ale v konkrétním případě se bude 

jednat pouze o záměrné procesní obstrukce sledující protahování soudního řízení a navyšování 

nákladů.
49

 

Formální požadavky na omluvu odpovídají formám podání podle § 42 odst. 1 o. s. ř., 

přičemž soudní praxe postupem času dovodila možnost učinit omluvu i jiným způsobem, který 

v ustanovení § 42 odst. 1 o. s. ř. explicitně uveden není. Omluva je tedy přijímána nejenom 

písemná ve formě listinné či elektronické, ale i osobní či telefonická.
50

 Žalobce by pak dokonce 

mohl úspěšně kritizovat i to, jakým způsobem byla ústní či telefonická omluva úředním 

záznamem zachycena, jelikož pro posouzení její důvodnosti a včasnosti je rozhodující to, jaký 

obsah omluva skutečně měla, a nikoliv to, jakým způsobem byla zachycena. Tvrzené důvody 

omluvy přitom není třeba ještě před jednáním prokazovat.
51

 Omluva se ani automaticky 

nepovažuje za žádost o odročení jednání.
52

 

1.2.4. Návrh žalobce na vydání rozsudku pro zmeškání 

Kontumační rozsudek nemůže být vydán při jednání, nedostavil-li se žalobce. Ten o 

vydání rozsudku musí dokonce sám aktivně požádat. Samozřejmě stejně jako žalovaný i on 

může být v řízení zastoupen a tento návrh za něj může učinit jeho zástupce. I když návrh na 

                                                 
46

 DRÁPAL, L. Příprava jednání a projednání věci samé ve sporném řízení před soudem prvního stupně po novele 

občanského soudního řádu. Právní rozhledy 2002, č. 5. 
47

 WINTEROVÁ, A. Rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro uznání. Právní praxe. 1993, č. 10, s. 594. 
48

 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 8. 1997, sp. zn. 13 Co 829/97. 
49

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2009, sp. zn. 21 Cdo 2839/2008. 
50

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2000, sp. zn. 20 Cdo 2068/98; Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 

2013, sp. zn. 20 Cdo 1879/2012. 
51

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. 20 Cdo 2907/99. 
52

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2012, sp. zn. 29 Cdo 4388/2010. 
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vydání kontumačního řízení může být obsažen již v žalobě, žalobce svůj návrh musí vždy ústně 

zopakovat i při jednání či před zahájením jednání do protokolu.
53

  

Vzhledem k tomu, že soud je povinen poučovat účastníky řízení o jejich procesních 

právech, lze mít za to, že je povinností soudu poučit neznalého žalobce o právu na vydání 

rozsudku pro zmeškání, jestliže byly splněny všechny podmínky.
54

 Poučovací povinnost soudu 

by však zřejmě měla reflektovat individuální potřeby účastníků. Bude-li se tedy jednat o žalobce 

zastoupeného advokátem, pomoc soudu s uplatněním jeho procesních práv zpravidla potřeba 

nebude.
55

 

Soudy se tedy poučením účastníka snaží zabránit situaci, kdy by pro neznalost procesních 

pravidel nastala nemožnost realizace práva. Smyslem poučovací povinnosti je naplnění základní 

zásady na soudní ochranu práv dle čl. 36 Listiny základních práv a svobod. V žádném případě by 

však soud neměl účastníka navádět, co by v daném případě měl či mohl dělat, aby dosáhl svého 

úspěchu a zapříčinit tak vznik pochybností nad nestranností soudce a narušení principu rovnosti 

účastníků.
56

  

1.2.5. Důvodnost uplatněného nároku 

Posledním předpokladem pro vydání kontumačního rozsudku je oprávněnost žalobcova 

nároku po hmotněprávní stránce. Obsah žalobního návrhu i skutková tvrzení žalobce musí být 

úplná a určitá tak, aby neodporovala důkazům, které má soud již k dispozici a nebyla ani 

založena na tvrzeních, které si vzájemně odporují. Nicméně na posouzení splnění předpokladů 

pro vydání kontumačního rozsudku nemá vliv okolnost, že důkazy prokazující žalobcova tvrzení 

nebyly k žalobě připojeny nebo v ní označeny.
57

 Soudce tak podle vlastního vnitřního 

přesvědčení posuzuje skutkový stav, z něhož ve svém rozhodnutí vychází a považuje ho za 

vysoce pravděpodobný.
58

 Zmeškání účastníka tedy bez dalšího neznamená, že spor prohrává. 

Jeho neúčast pouze vytváří skutkovou domněnku, že se skutkové okolnosti týkající se sporu 

pokládají za nesporné, přičemž soud takto zjištěný nesporný skutkový stav právně posoudí a 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2000, sp. zn. 20 Cdo 2228/99, SJ č. 79/2000. 
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rozhodnutí vydá pouze za předpokladu, že nárok žalobce je po právu
59

 a lze-li výrokem rozsudku 

přiznat právě to plnění, kterého se žalobce v žalobě domáhá.
60

 

Neobsahuje-li žaloba skutková tvrzení o všech okolnostech, může žalobce svoji žalobu 

ještě doplnit, avšak musí tak učinit tak, aby ještě před prvním jednáním mohlo být doplnění 

žaloby včas a řádně doručeno žalovanému. K případným doplněním při prvním jednání soud již 

nemůže přihlížet, neboť žalovaný nemá možnost se s nimi seznámit.
61

 Přitom skutečnost, že je 

nárok již promlčen, ale žalovaný se promlčení ještě před vydáním rozsudku nedovolal, vydání 

kontumačního rozsudku nijak nebrání.
62

   

Nevyplývá-li požadovaný nárok ze skutečností uvedených žalobcem, jsou-li jeho tvrzení 

neúplná či jsou-li tvrzení s jeho žalobním návrhem v rozporu, soud nárok přiznat nemůže
63

, ba 

naopak může žalobu dokonce ihned kontradiktorním rozsudkem zamítnout
64

. Zpravidla ale 

pokračuje v řízení. Je-li však možné alespoň o části předmětu sporu rozhodnout, nic nebrání 

tomu, aby soud vydal částečný rozsudek pro zmeškání o části předmětu řízení, o jejíž důvodnosti 

nemá pochyb.
65

 Stejně tak je možné, aby soud částečně na předmět sporu uplatnil fikci uznání 

nároku a o této části rozhodl rozsudkem pro uznání a o zbytku rozhodl kontumačním rozsudkem, 

naplní-li se všechny předpoklady pro jeho vydání.  

Z výše uvedeného tak vyplývá, že rozsudek pro zmeškání nelze vydat, má-li žaloba 

takové vady, pro které je neprojednatelná a měla by být odmítnuta, dále nejsou-li splněny 

podmínky řízení a je tak dán důvod k zastavení řízení anebo je-li žaloba zjevně bezdůvodná. 

1.3.  Nepřípustnost rozsudku pro zmeškání 

Jsou-li splněny všechny předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání, omezí se soud 

na právní posouzení, zda věc nespadá do některých výjimek, v nichž kontumačním rozsudkem 

nelze rozhodnout.
66

 Z dikce občanského soudního řádu plyne, že rozsudkem pro zmeškání 

nemůže být rozhodnuto ve věci spadající do režimu nesporného řízení. Rozsudek pro zmeškání 
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 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. §1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
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2009, s. 1052. 
62
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je totiž právní institut čistě sporného řízení, v němž jsou práva a povinnosti účastníků soudem 

deklarovány.  

Jde-li o sporný proces, ustanovení § 153b odst. 3 o. s. ř. obsahuje negativní výčet případů, 

v nichž není možné kontumačním rozsudkem rozhodnout. Jedná se o záležitosti, ve kterých nelze 

uzavřít a schválit smír dle § 99 odst. 1 a 2 o. s. ř. To jsou především záležitosti nesporného 

procesu a dále ty, u kterých to jejich povaha nepřipouští, jako jsou například věci osobního stavu 

anebo rozhodnutí konstitutivní povahy, tedy rozhodnutí, které by zakládalo, měnilo anebo rušilo 

právní poměr mezi účastníky. Soud tím pádem například nebude moci rozhodnout o zrušení a 

vypořádání podílového spoluvlastnictví, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, o zrušení 

obchodní společnosti nebo družstva a o jejich likvidaci.  

B. Dvořák upozorňuje na neúčelnost nemožnosti rozhodnout rozsudkem pro zmeškání ve 

věcech konstitutivní povahy a také na nesprávnost závěru o nutnosti znát názor druhé strany, 

neboť jak je již popsáno v kapitole 1.1 této práce, odborná veřejnost se k otázce povahy rozsudku 

pro zmeškání začíná přiklánět k názoru, že takový rozsudek není založen na právní fikci, která 

by byla v rozporu s vědomou realitou, jak bývávalo interpretováno spíše starší odbornou 

publikací, ale často zrcadlí skutečný skutkový stav, a tak je založen na oprávněné skutkové 

domněnce.
67

 Taktéž kritizuje judikatorní závěry o nepřípustnosti rozhodnutí kontumačním 

rozsudkem ve sporech o uložení povinnosti uzavřít smlouvu o převodu akcií
68

 a uvádí, že i 

v tomto případě se jedná o deklaratorní rozsudek ukládající prohlášení vůle, který se od ostatních 

odlišuje pouze zvláštním způsobem výkonu. Polemizuje i nad závěry praxe, která říká, že 

rozsudkem pro zmeškání nelze rozhodnout ve věci žaloby o určení, že žalovanému nepřísluší 

z důvodu změny poměrů bytová náhrada dříve přiznaná rozhodnutím soudu
69

, když již sama 

povaha žaloby je deklaratorní a judikatura sama uznala, že rozsudkem pro zmeškání je možné 

určit, zda tu právní vztah nebo právo je či není.
70

  

Kontumační rozsudek nelze vydat ani tehdy, jsou-li splněny předpoklady pro vydání 

rozsudku pro uznání, k čemuž může dojít v případě, kdy se žalovaný k jednání sice nedostavil, 

ale ještě před prvním jednáním zaslal soudu podání, v němž nárok uplatněný žalobcem uznal, 
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anebo nastala-li fikce uznání nároku spojená s nevyjádřením se ke kvalifikované výzvě dle § 

114b odst. 5 o. s. ř. či nedostavením se k přípravnému jednání dle § 114c odst. 6 o. s. ř.
71

  

Judikatura se zabývala i případy změn žalob, které by případně měly za následek 

nemožnost vydání rozsudku pro zmeškání, kdy soud dovodil, že částečné zpětvzetí žaloby 

takovouto změnou není, zatímco požaduje-li žalobce při prvním jednání žalovanou částku 

jakožto samostatný nárok, nikoli jako původně uplatněné příslušenství pohledávky, zakládá to 

překážku k vydání kontumačního rozsudku.
72

 

1.4.  Omluvitelný důvod zmeškání 

V životě může samozřejmě nastat i situace, kdy se žalovaný hodlá zúčastnit prvního 

jednání, ale na jeho straně se objeví nečekaná překážka či jiná okolnost, která mu v tomto jeho 

úmyslu zabrání. Taková překážka, aby mohla být soudem uznána jako okolnost odůvodňující 

zrušení rozsudku pro zmeškání, musí být s ohledem na svoji povahu nepředvídatelná a závažná 

natolik, aby splňovala aspekt ospravedlnitelnosti.
73

 Uváděný omluvitelný důvod pak musí být 

uplatněn pouze ve vztahu k tomu jednání, při němž byl rozsudek vydán.
74

 Na rozdíl od omluvy 

doručované soudu ještě před zahájením jednání je vyžadováno, aby žalovaný důvody 

ospravedlňující jeho neúčast nejenom tvrdil, ale tvrzené skutečnosti i dostatečně prokázal.
75

 

Omluvitelným důvodem tak nebudou jen okolnosti objektivní povahy, ale také okolnosti 

zaviněné či jinak způsobené žalovaným, jsou-li za dané situace ospravedlnitelné. Takovými 

okolnostmi objektivní povahy budou například náhlá nevolnost, zpoždění veřejného dopravního 

prostředku použitého k přepravě k soudnímu jednání či technická závada na automobilu užitém 

při cestě k soudu. U překážek zaviněných žalobcem pak bude při zkoumání ospravedlnitelnost 

důvodu přihlíženo ke všem okolnostem případu a účastníka.
76

 Ospravedlnitelným důvodem 

dovozovaným judikaturou například bude i zmeškání jednání pověřené pracovnice, která byla 

z důvodu úrazu svého pětiletého syna nucena podstoupit s ním lékařské ošetření, a účastník 

neměl možnost zajistit si účast jiného pracovníka na jednání.
77

 

Omluvitelným důvodem naopak nebude shledána okolnost, která sice objektivně 

zabraňovala účasti v jednání, ale byla žalobci známa již předem a objektivně mu nic nebránilo 
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v tom, aby svou neúčast na jednání omluvil včas.
78

 Může se například jednat o nemoc 

žalovaného, která ho postihla již den před jednáním a nebyla takové razance, že by žalovaný 

nebyl schopen telefonického hovoru k zajištění své omluvy
79

 či pokud pracovnice žalovaného, 

jakkoliv spolehlivá, převzala předvolání k jednání, ale nepředala ho odpovědným osobám 

žalovaného, který tím pádem nebyl jednání účasten
80

. 

1.5.  Vydání rozsudku pro zmeškání 

V doslovném znění ustanovení § 153b odst. 1 o. s. ř. je uvedeno, že za splnění výše 

uvedených podmínek soud může vydat rozsudek pro zmeškání. Z dikce tohoto ustanovení vzniká 

otázka, zda musí soud kontumační rozsudek při splnění všech zákonných podmínek vydat či zda 

je na jeho úvaze, jestli jej vydá či nikoliv. Na počátku znovuzavedení institutu rozsudku pro 

zmeškání do naší právní úpravy se odborná publikace přikláněla k variantě povinnosti vydání 

kontumačního rozsudku při splnění všech formálních předpokladů
81

, a to hlavně z důvodu 

nepřípustnosti neomezeného soudcovského uvážení tzv. libovůle v procesním právu, které by 

vedlo k porušení ústavního principu zákazu libovůle a rozporu s čl. 6 odst. 1 Úmluvy ochraně 

lidských práv a svobod a čl. 1 Ústavy ČR.  

O. Přidal však publikoval opačný náhled na výklad slova „může“. Tak učinil s ohledem 

na jeho jazykový výklad a také na úpravu rozsudku pro uznání v ustanovení § 153a o. s. ř., kde 

zákonodárce zvolil formulaci „rozhodne soud“, z níž je patrné, že soudu je uložena povinnost za 

splnění podmínek rozsudkem pro uznání rozhodnout, zatímco v následujícím ustanovení § 153b 

o. s. ř. již zákonodárce zvolil benevolentnější formulaci, a tak zřejmě nezamýšlel zakotvit 

povinnost i pro případ rozsudku pro zmeškání, ale naopak pouhou možnost soudu tímto 

rozsudkem rozhodnout.
82

 Nicméně s jeho argumentací týkající se povinnosti soudu vydat 

rozsudek pro zmeškání v případě žalob notorického stěžovatele, z jehož podání je zřejmé, že 

tvrzené skutkové okolnosti nemohly nastat, nelze souhlasit, neboť jedním z předpokladů pro 

vydání rozsudku pro zmeškání je právě i důvodnost uplatněného nároku, která musí vyplývat již 

ze samotného žalobního návrhu, což v tomto konkrétním případě zcela evidentně nemůže být 

splněno. 
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Příklon k možnosti úvahy soudu nad vhodností vydání rozsudku pro zmeškání lze 

sledovat i v judikatuře Ústavního soudu, který ve svých nálezech několikrát zopakoval názor, že 

rozsudek pro zmeškání soud vydat může, ale nemusí. Dokonce apeluje na to, aby vedle 

formálních požadavků pro vydání rozsudku pro zmeškání, soudy sledovaly i naplňování těch 

materiálních. A tak ještě předtím, než se soud v konkrétním případě uchýlí k vydání rozsudku 

pro zmeškání, by měl pečlivě uvážit, zda důvod zmeškání či jeho časový rozsah není 

omluvitelný, přičemž odkazuje zejména na současnou dobu, kdy jsou drobná zpoždění poměrně 

častá a mnohdy člověkem neovlivnitelná a také na situace, kdy se účastník nakonec přece jen 

dostaví, třebaže se zpožděním.  

Nelze přehlédnout ani vývoj judikatury v náhledu na předchozí procesní aktivitu 

žalovaného. Ústavní soud se k ní totiž staví poměrně opatrně a uvádí, že soud by měl přihlížet 

též k tomu, zda se ještě před zmeškaným prvním jednáním žalovaný k podané žalobě vyjádřil a 

případně na svou obranu i navrhoval důkazy, a pokud se pak neúmyslně opozdí, není vydání 

kontumačního rozsudku namístě.
83

 Zároveň upozorňuje i na možné použití mírnějšího 

prostředku, jakým je třeba uložení pořádkové pokuty. Z judikatorních závěrů tak plyne, že 

k vydávání rozsudku pro zmeškání by soudy měly přistupovat uvážlivě, přihlížet k povaze 

předmětu sporu a volit tento způsob rozhodování až v případě zřejmého nezájmu na straně 

žalovaného, kdy je skutečně nečinný, odmítá se aktivně účastnit procesu nebo soudní řízení 

úmyslně protahuje. Opačný postup totiž Ústavní soud shledává v rozporu s hlavním posláním 

soudního řízení, a to spravedlivou ochranou práv a oprávněných zájmů účastníků.
84

 Jedním z cílů 

kontumačního rozsudku totiž také je urychlení soudního řízení za pomoci uplatnění skutkové 

domněnky, podle níž lze považovat skutková tvrzení žalobce za pravdivá, pokud jim žalovaný 

neodporoval, ač mohl. Nicméně dle názoru Ústavního soudu by takováto předchozí aktivita 

mohla v konkrétním případě uplatnění takovéto skutkové domněnky vyloučit.
85

 

Uzná-li tedy soud, že je vhodné ve věci rozhodnout rozsudkem pro zmeškání, vydá ho 

v takovém obsazení, v jakém rozhoduje ve věci samé.
86

 Pokud by bylo v průběhu prvního 

jednání provedeno dokazování, soud k jeho výsledkům při vydávání rozsudku pro zmeškání 
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nepřihlíží
87

. Co se týče písemného vyhotovení rozsudku, musí být jako takový výslovně označen, 

avšak na rozdíl od standardního kontradiktorního rozsudku postačuje podstatně kratší a 

jednodušší odůvodnění, v němž soud uvede, co bylo předmětem řízení, z jakých důvodů 

kontumačním rozsudkem rozhodl a zda z žalobních tvrzení vyplývá uplatněný nárok. Nesporná 

skutková tvrzení není třeba v odůvodnění již opakovat, jelikož jsou uvedena v žalobě, která byla 

žalovanému doručena spolu s předvoláním. Na závěr rozhodnutí nesmí chybět poučení o tom, že 

odvolání proti tomuto rozsudku je přípustné pouze pro vady uvedené v ustanovení § 205 odst. 2 

písm. a) o. s. ř. a pro nesplnění předpokladů pro vydání rozsudku pro zmeškání dle ustanovení § 

153b odst. 1 o. s. ř. 

Naopak pokud soud shledá rozhodnutí ve věci kontumačním rozsudkem za nevhodné, 

nevydává k návrhu žalobce žádné zamítavé rozhodnutí a nemusí se se svým postupem vypořádat 

ani v odůvodnění případného meritorního rozhodnutí.
88

 Dle názoru A. Winterové by soud, 

nejsou-li splněny všechny předpoklady, měl návrh zamítnout a pokračovat v řízení.
89

 Stejně tak 

argumentuje i B. Dvořák, který v rámci zajištění rovnosti účastníků považuje za vhodné, není-li 

návrhu na vydání kontumačního rozsudku vyhověno, návrh žalobce zamítnout.
90

 

Dle mého názoru by soud tedy skutečně měl mít oprávnění uvážit, zda v konkrétním 

případě rozsudek pro zmeškání vydá či nikoliv. A to nejenom na základě jazykového a 

systematického výkladu vyplývajícího z dikce občanského soudního řádu, ale i s ohledem na 

požadavek zachování rovnosti zbraní účastníků řízení, který by právě v případě požadavku 

naplnění materiálních podmínek pro vydání kontumačního rozsudku mohl být dodržen.  

Nezpochybňuji fakt, že dáme-li soudu možnost v konkrétním případě uvážit vhodnost 

vydání rozsudku pro zmeškání, může zpočátku soudní praxe dojít k odlišným závěrům soudů a 

tím i k určité nejistotě, v jakých případech soud shledá naplnění předpokladů pro vydání 

kontumačního rozsudku, a v jakých ne. To však kompenzují svou činností soudy Ústavní a 

Nejvyšší, které rozhodování soudů sjednocují a ve svých rozhodnutích často velmi kazuisticky 

uvádí, jaké předpoklady by v konkrétních případech měly být při vydávání rozsudku pro 

zmeškání splněny, a jakými úvahami ještě před jeho vydání by se měl soud zabývat. Nenazývala 

bych tedy možnost úvahy soudu o vhodnosti vydání kontumačního rozsudku libovůlí, když již 

sama autorita soudu, jeho nezávislost a nestrannost, svévolnost v rozhodování soudu vylučují.  
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Zvláštní opatrnost při vydávání rozsudku pro zmeškání bych však ocenila především 

v případech předchozí aktivity žalovaného, kdy se k věci ještě před konáním prvního jednání ve 

věci písemně vyjádřil a ve svém podání jednoznačně žalovaný nárok odmítl a na svou obranu 

navrhl relevantní důkazy. Ačkoli uznávám právní názor, že neúčast žalovaného při prvním 

jednání zakládá zákonnou skutkovou domněnku, že žalovaný nemá dalších argumentů proti 

uplatněnému nároku, domnívám se, že právě ona „kvalifikovaná“ procesní aktivita žalovaného 

ještě před jednáním by měla mít za následek vyloučení takovéto skutkové domněnky. Prosté 

vyjádření žalovaného, že s podanou žalobou nesouhlasí a navržení zamítnutí žaloby, však tento 

režim dle mého názoru nesplňuje. 

Je sice pravdou, že žalovaný je s žalobou ještě před konáním prvního jednání ve věci 

seznámen a poučen o možnosti vydání rozsudku pro zmeškání, dovedu si však představit situaci, 

kdy žalovaný, který není zastoupen advokátem a není v procesním právu zcela zorientován, bude 

mít za to, že pouhé vyjádření k žalobě bude postačovat. Navíc vzhledem k tomu, že úprava 

doručování předvolání umožňuje i doručení tzv. fikcí, je v podstatě ve vědomém rozporu 

s realitou, že žalovaný byl s věcí seznámen.  

Závěrem bych tedy uvedla, že ačkoli platí zásada, že právo patří bdělým, domnívám se, 

že ji nelze aplikovat bezhlavě a její tvrdost by měla být obrušována účelem civilního procesu, 

tedy zajištěním spravedlivé ochrany soukromým právům a oprávněným zájmům účastníků, a tak 

by soudy v hraničních záležitostech měly k vydávání rozsudků pro zmeškání přistupovat 

obezřetně. 

1.6.  Návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání 

Ačkoli úprava návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání z omluvitelných důvodů vychází 

z presumpce správnosti rozsudku
91

, ustanovení § 153b odst. 4 o. s. ř. umožňuje žalovanému užít 

tohoto zvláštního druhu nápravného prostředku, a to v případě zmeškání prvního jednání 

z omluvitelného důvodu. Takový návrh však žalovaný může podat nejpozději v den právní moci 

rozsudku pro zmeškání, přičemž kontumační rozsudek nabývá právní moci marným uplynutím 

lhůty k podání odvolání.
92

 O návrhu na zrušení rozsudku rozhoduje soud ve stejném obsazení, 

v jakém rozhoduje ve věci samé.
93

 

Soud má tedy ve vlastní kompetenci jím vydaný rozsudek pro zmeškání usnesením zrušit 

a nařídit ve věci jednání, prokáže-li žalovaný, že se k jednání nedostavil z omluvitelného důvodu 
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a tyto skutečnosti jsou způsobilé jeho neúčast u jednání omluvit
94

, a to i tehdy nestihl-li se 

z jednání omluvit včas.
95

 S návrhem na zrušení rozsudku pro zmeškání nemůže být úspěšný 

právě ten žalovaný, který svou neúčast sice omluvil včas, avšak soud jeho omluvu za důvodnou 

neuznal. V tomto případě by se mohl bránit jedině odvoláním s tím, že jeho omluva byla 

důvodná, ale soud i přesto kontumační rozsudek vydal.
96

 Z toho vyplývá, že soud není v řízení o 

návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání oprávněn zkoumat správnost závěru soudu prvního 

stupně o tom, že byly splněny všechny předpoklady pro vydání kontumačního rozsudku
97

, ale 

omezuje se pouze na posouzení ospravedlnitelnosti důvodu žalobcova zmeškání jednání.  

Dojde-li tedy soud k závěru, že návrh na zrušení rozsudku je důvodný, zruší své 

předchozí rozhodnutí a nařídí ve věci jednání. Naopak je-li návrh nedůvodný, návrh usnesením 

zamítne. Zajímavostí je, že v případě následné další procesní nečinnosti žalovaného zákon již 

neumožňuje ve věci rozhodnout opětovně rozsudkem pro zmeškání, a to i kdyby byly naplněny 

veškeré předpoklady vyjma toho, že se nejedná o první nařízené jednání ve věci.
98

 

Ustanovení § 153b odst. 5 o. s. ř. pak řeší situaci, kdy je ze strany žalovaného proti 

rozsudku pro zmeškání podán jak návrh na zrušení kontumačního rozsudku, tak i odvolání. 

Domnívám se, že z procesní opatrnosti je dokonce v zájmu účastníka, aby podal oba tyto 

opravné prostředky, neboť v případě podání odvolání odkazujícího na zmeškání jednání 

z omluvitelných důvodů a nikoli návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání, Ústavní soud by jeho 

stížnost pro nevyčerpání všech procesních prostředků odmítl.
99

 Domáhal-li by se žalovaný 

zároveň nápravy pomocí návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání, který by byl soudem 

zamítnut, nemá již dalších opravných prostředků ke zpochybnění existence předpokladů pro 

vydání rozsudku pro zmeškání.
100

 Naopak rozhodne-li soud, že návrhu na zrušení rozsudku pro 

zmeškání vyhovuje, k odvolání se nepřihlíží a postupuje se tak, jako by nebylo vůbec podáno. 

Proto bylo-li vedle návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání podáno i odvolání, neměl by 

odvolací soud o odvolání rozhodovat dříve, než je rozhodnuto o návrhu na zrušení
101

, nicméně 
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rozhodl-li by odvolací orgán o opravném prostředku dříve a to tak, že by ho odmítl, neznamená 

to, že návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání byl tímto neúspěšným odvoláním konzumován.
102

 

1.7.  Opravné prostředky 

Opravné prostředky, kterými je možné kontumační rozsudek napadnout poskytují 

dostatečnou ochranu před tzv. „mylnými rozsudky“
103

, kterými jsou takové, které zakládají 

rozpor mezi hmotněprávním stavem před zahájením soudního řízení a hmotněprávním stavem po 

vydání soudního rozhodnutí.
104

  

Civilní proces rozlišuje opravné prostředky řádné a mimořádné, a to dle skutečnosti, zda 

je napadené rozhodnutí již v právní moci či nikoliv.
105

 Nicméně ty, které je možno uplatnit na 

vydaný rozsudek pro zmeškání, jsou pouze některá z katalogu všech opravných prostředků, která 

civilní proces u standardních civilních sporných řízení poskytuje. Z řádných opravných 

prostředků je to odvolání a z těch mimořádných pak pouze žaloba na obnovu řízení.  

1.7.1. Odvolání proti rozsudku pro zmeškání 

Na závěr každého rozsudku pro zmeškání nesmí chybět poučení o tom, že odvolání proti 

tomuto rozsudku je možné podat do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolacím důvodem jsou 

však jen vady uvedené v ustanovení § 205 odst. 2 písm. a) o. s. ř., tedy nesplnění podmínek 

řízení, rozhodnutí věcně nepříslušným soudem prvního stupně, rozhodnutí vyloučeným soudcem 

nebo nesprávné obsazení soudu, ledaže by rozhodoval senát, a skutečnosti, jimiž má být 

prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání dle ustanovení § 

153b odst. 1 o. s. ř. Dále obsahuje poučení o možnosti výkonu rozhodnutí. 

Odvolací soud může rozsudek pro zmeškání přezkoumat jen z těchto důvodů a k jiným 

nemůže přihlédnout, a to ani, kdyby vyšly v průběhu řízení najevo. V řízení o odvolání odvolací 

soud nemůže ani zkoumat, zda lze rozsudek zrušit z omluvitelných důvodů. Omluvitelný důvod 

zmeškání totiž nelze zaměňovat s posouzením předpokladů pro vydání rozsudku pro 

zmeškání.
106

 Odvolání nemůže být úspěšné ani tehdy, je-li založené na zpochybnění skutkového 

stavu plynoucího z žalobních tvrzení
107

 či argumentu, že je vydání kontumačního rozsudku 
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v rozporu s dobrými mravy
108

. Přitom odvolací soud není ve své přezkumné činnosti omezen 

uplatněnými odvolacími důvody, ale naopak zkoumá splnění předpokladů pro jeho vydání 

z úřední povinnosti.
109

 Vedlejší výroky týkající se zpravidla nákladů řízení však lze odvoláním 

napadnout bez těchto omezení.
110

 

Jak je již zmíněno v předcházející kapitole 1.6, obranou proti závěru soudu, že jsou 

splněny předpoklady pro vydání kontumačního rozsudku, a že soud může vycházet ze 

skutkových tvrzení obsažených v žalobě, která považuje za nesporná, je jedině odvolání.
111

 

Podá-li tedy žalovaný jen návrh na zrušení rozsudku, který cílí pouze na důvodnost 

omluvitelného důvodu zmeškání, nemá již možnost v rámci opravných prostředků proti usnesení, 

jímž byl návrh zamítnut, uplatnit námitku nesplnění podmínek k vydání kontumačního 

rozsudku.
112

 

Rozhoduje-li odvolací orgán o námitce nesplnění předpokladů pro vydání rozsudku pro 

zmeškání, odvolací soud přezkoumá tvrzený důvod a uzná-li ho za důvodný, změní napadený 

rozsudek tak, že se rozsudek pro zmeškání nevydává.
113

 Tím pádem není rozhodnuto ve věci a 

soud prvního stupně provede řízení a následně vydá meritorní rozhodnutí. V opačném případě 

rozsudek pro zmeškání potvrdí jako věcně správný dle § 219 o. s. ř.  

1.7.2. Žaloba na obnovu řízení 

Žaloba na obnovu řízení dle § 228 o. s. ř. je mimořádný opravný prostředek, který slouží 

k nápravě nedostatků ve skutkových zjištěních, k nimž došlo v civilním řízení a pravomocné 

rozhodnutí z něho vzešlé obsahuje takové nesrovnalosti, pro něž nemůže dále obstát.
114

 

Z mimořádných opravných prostředků je to ale jediný opravný prostředek, který by bylo možné 

v případě rozsudku pro zmeškání užít. Dovolání nepřichází v úvahu vůbec, jelikož rozsudkem 

pro zmeškání rozhoduje výhradně soud prvního stupně. Nebude však vyloučeno proti rozhodnutí 

odvolacího soudu, které již nemá kontumační povahu.
115

 

Žalobu na obnovu řízení může podat pouze účastník původního řízení, který bez své viny 

neměl možnost uplatnit rozhodné skutečnosti nebo důkazy v průběhu řízení před soudem 
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prvního stupně či odvolacím, a přitom tyto skutečnosti nebo důkazy by mohly zapříčinit pro 

něho výhodnější rozhodnutí ve věci. Podmínkou podání této žaloby však není vyčerpání všech 

řádných opravných prostředků v původním řízení. Nicméně odkazuje-li účastník na skutečnosti, 

které mu byly známy již ve lhůtě stanovené pro podání odvolání proti rozhodnutí soudu prvního 

stupně, nelze tyto s úspěchem uplatnit pro povolení obnovy řízení. Ty účastník totiž měl a mohl 

uplatnit právě v odvolacím řízení.
116

 

S ohledem na to, že se v řízení, při němž je vydán rozsudek pro zmeškání neprovádí 

dokazování, je vyloučené obnovu řízení odůvodnit důkazy, které účastník nemohl uplatnit nebo 

nemohly-li být provedeny ve smyslu ustanovení § 228 odst. 1 písm. a), b) o. s. ř.
117

 Uplatněnými 

důvody pro povolení obnovy řízení tak mohou být leda skutečnosti a rozhodnutí uvedené 

v ustanovení § 228 odst. 1 písm. a) o. s. ř., které by se vztahovaly na splnění předpokladů pro 

vydání rozsudku pro zmeškání.
118
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2. Zmeškání účastníka řízení ve španělské právní úpravě 

Úprava zmeškání jednání žalovaným, následků s tím spojených a možnosti nápravy 

vydaných rozhodnutí ve španělském procesu nalezneme v článcích 496 až 508 zákona č. 1/2000, 

civilního soudního řádu („Ley de enjuiciamineto civil“, dále jen „LEC“). Dle čl. 496.1 LEC bude 

soudním úředníkem („Secretario judicial“) prohlášen za obmeškalého ten, který se nedostaví 

k soudu nebo se nevyjádří k žalobě v datu či ve lhůtě k tomu určené, vyjma případů, kdy toto 

prohlášení přísluší soudu. Návrhu žalobce přitom nebude třeba. 

I španělským civilním právem procesním prostupuje princip kontradiktornosti, který 

zaručuje uplatnění základních lidských práv na obranu a slyšení před soudem. Tento princip je 

však vnímán jako reálná možnost žalovaného být slyšen, aniž by bylo nezbytné, aby tohoto 

svého práva využil. Podaný žalobní návrh tedy žalobci neukládá povinnost zapojit se do 

soudního řízení, ale dává mu oprávnění se v rámci svého nejlepšího zájmu rozhodnout, jaký 

postup pro něj bude ten nejvhodnější.
119

 Jakmile je tedy žalovanému doručena žaloba a 

předvolání k jednání či výzva soudu, je na žalovaném, zda se proti podané žalobě a tvrzení 

žalobce bude aktivně bránit či zda se soudního řízení nebude vůbec účastnit. Druhý jmenovaný 

způsob dobrovolného jednání žalovaného se španělsky nazývá „rebeldía“ a nastaly-li účinky 

s tímto stavem spojené, musí být soudním orgánem výslovně deklarována („declaración de 

rebeldía“).
120

 Zmeškání žalovaného však žádným způsobem neomezuje průběh standardního 

soudního řízení, které bude dále pokračovat, ač bez účasti žalovaného. 

Naopak s neúčastí či procesní pasivitou žalobce španělský civilní řád obdobné následky 

nespojuje. Zajímavé však je, že předchozí právní úprava po reformě občanského soudního řádu 

z roku 1984, která akcentovala součinnost všech účastníků na soudním řízení, důsledky spojené 

s neúčastí žalobce upravovala.
121

 

2.1.  Pojem zmeškání žalovaného („rebeldía“) 

Pojem „rebelde“, který je užíván k pojmenování obmeškalého, vychází z historické 

právní úpravy a římského práva, kde pasivita účastníka soudního řízení byla považována za 

protiprávní a zasluhující si odsouzení.
122

 Rebelem bývá nazýván zpravidla někdo, komu chybí 
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patřičná míra poslušnosti. V současné době je však toto pejorativní pojetí již překonáno, jelikož 

v civilním procesu nelze hovořit o žádné povinnosti žalovaného. Namísto o povinnostech se 

v civilním procesním právu hovoří o břemenech, která účastníky tíží. V případě žalovaného 

hovoříme o břemenu účasti na soudním řízení („la carga de comparecer“). Výstižnější 

pojmenování pro zmeškání žalovaného by pak bylo spíše „incomparecencia“, tedy nedostavení 

se k soudu či neúčast na soudním řízení.
123

 Břemeno účasti žalovaného na řízení ve svém 

důsledku spočívá v nepřímém nátlaku a donucení vyvíjeného na žalovaného, s jehož 

neuposlechnutím jsou spojeny bezprostřední následky, a to sice prohlášení žalovaného za 

obmeškalého.  

Tento institut je přitom považován za jeden z nejdůležitějších institutů civilního 

procesního práva, jelikož zamezuje paralyzaci soudního řízení, která by mohla způsobit újmu na 

žalobcových právech a narušovat efektivní soudní ochranu. Z toho lze dovozovat, že možnost 

prohlásit žalovaného za obmeškalého vznikla jako odpověď právě s ohledem na výše zmíněnou 

potřebu, jelikož princip kontradiktornosti a zásada slyšení stran by ve svých konečných 

důsledcích mohly mít za následek nemožnost pokračovat v zahájeném řízení.
124

  

To, zda se žalovaný soudního řízení nakonec zúčastní a využije tak svého práva účasti na 

soudním řízení a práva na obranu je jeho svobodnou volbou, přičemž s případnými nepříznivými 

důsledky, ke kterým neuplatnění jeho práv může vést, je srozuměn. K zachování principu 

kontradiktornosti tak tedy postačuje, aby soudní orgán žalovanému umožnil využití jeho práv.
125

 

Zmeškání žalovaného „rebeldía“ je tedy definována jako právní situace deklarovaná 

soudem v civilním řízení, do které je postaven žalovaný pro svoji počáteční, celkovou a 

dobrovolnou pasivitu tím, že se nedostaví k soudnímu jednání nebo se na výzvu soudu nevyjádří 

v den či ve lhůtě, která je mu k tomu stanovena.
126

 Zmeškání účastníka tak není pouhou 

faktickou situací s právní relevancí, ale jedná se o procesní situaci sui generis, která vzniká 

imperativně v souvislosti s neúčastí žalovaného na soudním řízení, k níž byl vyzván.
127

  

Zmeškání žalovaného představuje kombinaci 4 znaků, které dohromady vystihují jeho 

koncept. Prvním znakem je absolutní pasivita žalovaného, a to od samého počátku sporu. O 

zmeškání žalovaného tedy není možné hovořit v případech, kdy je žalovaný sice nečinný, ale 

k soudnímu jednání se dostavuje. V takovém případě se totiž jedná o nedostatek vyjádření 
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žalovaného k žalobě („falta de contestación a la demanda"). Stejně tak je třeba odlišovat 

nečinnost částečnou související s nevykonáním nějakého konkrétního úkonu, které představuje 

prekluzi tohoto procesního úkonu, ale nikoli zmeškání žalovaného.
128

 Zadruhé, prohlášení 

žalovaného za obmeškalého je zcela nezávislé na jeho vůli. Ten se neúčastní soudního řízení 

z řady důvodů, které se budou brát v úvahu až, když je mu přiznáno právo na obranu a slyšení 

obmeškalého před soudem („recurso de audiencia al rebelde“). Tyto důvody však nijak 

nezasahují do faktu, že žalovaný svojí nečinností naplňuje předpoklady pro jeho prohlášení za 

obmeškalého, což je objektivní skutečnost. Třetím aspektem je pak okolnost, že nečinnost či 

neúčast na straně žalobce nemůže nikdy vést ke stejnému následku jako je tomu u žalovaného, 

neboť požadavek absolutní a počáteční pasivity by u žalobce nebyl zachován právě s ohledem na 

to, že ve věci již jeden úkon učinil, a to podání žalobního návrhu, jímž předmětné řízení zahájil. 

Po podání žaloby tedy žalobce může být dále nečinný a nebude to mít za následek prohlášení o 

zmeškání žalobce, nýbrž pouhou prekluzi konkrétního procesního úkonu, který by v určitém 

procesním stádiu řízení býval mohl učinit. Posledním znakem pak je vydání prohlášení o 

zmeškání žalovaného bez jakéhokoli návrhu žalobce.
129

  

2.2.  Předpoklady pro vydání prohlášení o zmeškání žalovaného („declaración 

de rebeldía“) 

Zmeškání žalovaného („rebeldía“) je v podstatě důsledek faktické skutečnosti jeho 

neúčasti na soudním řízení, která odůvodňuje vydání soudního prohlášení o zmeškání 

žalovaného („declaración de rebeldía“). Aby mohlo být vydáno prohlášení o zmeškání, španělská 

úprava definuje dva typy předpokladů, které je potřeba splnit. Hovoří o předpokladech 

skutkových a právních. 

Prvním předpokladem pro vydání prohlášení o zmeškání je řádné zaslání žaloby spolu 

s veškerými kopiemi předložených dokumentů žalovanému tak, aby se k ní mohl vyjádřit. Lhůta 

k vyjádření se žalovaného je stanovena dle typu soudního řízení, v němž je předmětný spor 

řešen. Bude-li provedeno standardní řízení („juicio ordinario“) poskytne se žalovanému dle čl. 

404 LEC dvacetidenní lhůta k vyjádření, jedná-li se o ústní soudní řízení („juicio verbal“) dle čl. 

438.1 LEC je pak tato lhůta desetidenní. V jakém řízení budou konkrétní záležitosti řešeny, 

taxativně vymezují čl. 249 a 250 LEC. Obecně vzato je „juicio verbal“ forma soudního řízení, 
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v níž na rozdíl od „juicio ordinario“ není povinné zastoupení advokátem („abogado“) či právním 

zástupcem („procurador“) a žalovaná částka zpravidla nepřesáhne 6.000,- EUR.
130

 

Jak je již v této práci zmíněno, výzva k vyjádření se žalovaného nezakládá pro 

žalovaného žádnou povinnost, nýbrž pouhé procesní břemeno. Prvně musí žalovaný zvážit, zda 

se do soudního řízení zapojí či ne. Tak může učinit buďto tím, že se k žalobě vyjádří anebo se 

dostaví k soudnímu jednání. Jakmile provede alespoň jeden z těchto úkonů, nemůže již k jeho 

prohlášení za obmeškalého dojít. Pokud se rozhodne vyjádřit se k žalobě („contestación“), učiní 

ve svém vyjádření buďto uznání nároku žalobce nebo vyjádří svůj nesouhlas s ní. Odpovědí 

žalobce se v některých případech myslí jak přijetí skutkových tvrzení, tak i popření viz čl. 395.1 

LEC. V některých ustanoveních však zákon s pojmem „contestación“ spojuje pouze odpověď 

žalovaného ve smyslu odporu jako je tomu například v čl. 405 LEC. Uzná-li žalovaný žalobní 

nárok žalobce, znamená to možnost okamžitého vydání rozhodnutí dle žalobního nároku a 

výhody pro žalovaného ve smyslu neuložení náhrady nákladů řízení. Pokud žalobce však 

s podanou žalobou nesouhlasí, může nejenom vyjádřit svůj odpor s tvrzeními žalobce, ale je 

dokonce možné proti žalobci podat protižalobu („recovención“). Žalovaný na svou obranu může 

uvádět námitky procesního charakteru či vztahující se k předmětu sporu, nicméně měl by ve 

svém vyjádření popřít veškeré argumenty žalobce, jelikož soud může mlčení či výmluvné 

odpovědi považovat za tichý souhlas se skutkovými tvrzeními žalobce.
131

  

Druhým předpokladem je pak skutečnost, že se žalovaný v den či ve lhůtě uvedené ve 

výzvě či předvolání k žalobě nevyjádřil, nedostavil k soudnímu jednání nebo je-li jeho účast 

nepřípustná pro nezhojený nedostatek procesní způsobilosti, pro nedostatek procesního 

zastoupení spočívající v jeho neexistenci či nedostatku oprávnění jednajícího či advokáta. 

V potaz se přitom budou brát pouze objektivní skutečnosti, a to neúčast žalovaného na soudním 

řízení v termínu či ve lhůtě k tomu určené. Vůli žalovaného zúčastnit se soudního řízení a 

případné překážky bránící mu v tom budou mít význam až pro případné slyšení obmeškalého 

před soudem („la audiencia al rebelde“). V případech, kdy zmeškání žalovaného není 

dobrovolné, je totiž přípustné pravomocný rozsudek zrušit. 

Právním předpokladem je pak vydání prohlášení žalovaného za obmeškalého, tedy soudní 

potvrzení existujícího faktického stavu. Toto prohlášení je vydáváno z úřední moci soudním 
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orgánem, který je znalý soudního sporu a zabezpečí jeho oznámení žalovanému tak, aby byl 

seznámen se svým procesním postavením.
132

 

Tento akt komunikace se s žalovaným provádí pro případ „juicio verbal“ dle čl. 440.1 

LEC předvoláním, pro případ standardního řízení dle čl. 404 LEC nebo speciálních řízení dle čl. 

753 LEC výzvou k vyjádření se k žalobě.
133

  

Žalovaný je tedy k soudnímu jednání předvolán. Byl-li žalovaný z důvodu absence 

informace o jeho trvalém bydlišti či místa pobytu předvolán pomocí vyhlášky, musí mu být 

trvající soudní spor oznámen, a to z úřední moci či na návrh některé ze stran, jakmile bude 

k dispozici informace, kde by s žalovaným ke komunikaci mohlo dojít. 

Soudní praxe dovodila, že prohlášení o zmeškání žalovaného může být vydáno i 

v případech, kdy bylo žalovanému předvolání doručeno prostřednictvím vyhlášky uveřejněné na 

vývěsce soudu, a to z důvodu nemožnosti osobního zastižení žalovaného na soudem zjištěném 

místě trvalého pobytu. Soud ve svém rozhodnutí upozorňoval i na to, že na místě trvalého 

bydliště byla na objektu zanechána vylepená komunikace od soudu, s níž měl žalovaný i jeho 

rodina možnost se s písemností seznámit, a tak neshledává žádný důvod k neplatnosti vydaného 

prohlášení o zmeškání žalovaného.
134

 

2.3.  Vydání prohlášení o zmeškání žalovaného 

„El Secretario judicial declarará en rebeldía al demandado que no comparezca en forma 

en la fecha o en el plazo señalado en la citación o emplazamiento, excepto en los supuestos 

previstos en esta ley en que la declaración de rebeldía corresponda al Tribunal.“. Ustanovení čl. 

496.1 LEC upravuje následek neúčasti žalovaného při soudním řízení, k němuž byl řádně 

předvolán. Soudní úředník prohlásí za obmeškalého takového žalovaného, který se k datu 

určenému v předvolání nedostaví k soudnímu jednání či se ve lhůtě určené ve výzvě nevyjádří 

k žalobě. „Citación“ je ve španělském právním řádu přitom obdoba předvolání. Španělskou 

doktrínou je totiž „citación“ definována jako způsob komunikace, v němž se stanoví den, čas a 

místo, kde by měl obeslaný vykonat určitý procesní úkon, například se dostavit k soudnímu 

                                                 
132

 Página del Profesor Gilberto Pérez del Blanco (Derecho Procesal-Universidad Autónoma de Madrid) [cit. 2018-

02-28]. 
133

 ARMENTA DEU, T.; CORDÓN MORENO F.; MUERZA ESPARZA, J.; TAPIA FERNÁNDEZ, I. 

Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil. Tomo I. Editorial Aranzadi, 2011. 
134

 Sentencia de la Audiencia Provincial Barcelona, sección 4
a
, sentencia núm. 497/2015, de 10 noviembre, JUR 

2016/67422. 



 

27 

 

 

řízení. „Emplazamiento“ pak bude spíše odpovídat výzvě k provedení určité aktivity žalovaného 

ve stanovené lhůtě.
135

 

Toto prohlášení o zmeškání žalovaného vydává dle čl. 496.1 LEC soudní úředník 

(„Secretario judicial“), vyjma případů explicitně uvedených v zákoně, ve kterých toto prohlášení 

vydává sám soud. Rozhodnutí, která mohou vydat soudní úředníci se nazývají „diligencias“ a 

„decretos“. Prohlášení o zmeškání vydává soudní úředník dle ustanovení čl. 206.2-1
a 

LEC 

prostřednictvím „diligencia de ordenación“, které umožňuje pokračování soudního řízení. 

Nicméně v případech, kdy je třeba provádět posouzení představující výkon soudní moci, náleží 

taková kompetence soudci. Příkladem by mohlo být prohlášení o zmeškání účastníka pro 

neodstraněné nedostatky v procesní způsobilosti či zastoupení žalovaného v zákonné lhůtě 10 

dní k tomu určené dle čl. 418.3 LEC či vydání prohlášení o zmeškání pro případ nedostavení se 

žalovaného k jednání v ústním soudním řízení dle čl. 442.2 LEC.
136

  

Ještě do roku 2010 přitom v zákoně pravomoc soudního úředníka uvedena nebyla, ačkoli 

v soudní praxi tomu tak často bývalo. Obvykle to totiž byli právě soudní úředníci spolu s dalšími 

funkcionáři soudu, kteří ve většině případů, v nichž zmeškání účastníka vznikalo ex lege, 

prohlašovali účastníka za nepřítomného namísto soudce. Tato skutečnost však byla hojně 

kritizována odbornou veřejností a skupinou katalánských poslanců, kteří v legislativním procesu 

k tomuto ustanovení podali pozměňovací návrh. Dle jejich názoru, s ohledem na důležité právní 

důsledky v podobě ztráty procesních úkonů, které s sebou prohlášení o zmeškání nese, by bylo 

bezpochyby vhodnější, aby byla vydávána přímo soudcem. Nicméně je třeba mít na paměti, že 

prohlášení o zmeškání žalovaného není nic jiného než pouhé uspořádání soudního řízení, když 

zákon při naplnění předpokladů pro vydání prohlášení o zmeškání neponechává soudu prostor 

pro uvážení, zda prohlášení vydat či nikoliv. To je zcela jistě správné v případech, kdy je od 

samého počátku zřejmý pasivní postoj žalovaného k vedenému sporu. Nicméně v některých 

případech však může být toto ustanovení, s ohledem na výše uvedené účinky, které s sebou 

prohlášení o zmeškání přináší, považováno za velmi tvrdé a rozhodování soudním orgánem by 

mohlo mít důležitý význam.
137
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2.4.  Oznámení prohlášení o zmeškání 

Vzhledem k tomu, že prohlášení o zmeškání umožňuje, aby soudní řízení pokračovalo 

bez účasti žalovaného, je nutné vynaložit veškeré úsilí ke zjištění, zda neúčast žalovaného byla 

z jeho svobodné vůle. Z tohoto důvodu a dále také protože o žádném dalším úkonu, vyjma 

konečného rozhodnutí ve věci, již nebude informován, je nutné žalovanému prohlášení o 

zmeškání řádně oznámit.
138

  

Soudní oznámení a předvolání nejsou pouhými formálními procesními požadavky, nýbrž 

nadáním procesních předpisů, které sporným stranám umožňují uplatnění práva na obranu svých 

práv a legitimních zájmů. Nebyl-li by tento účel naplňován, uváděla by účastníka do bezbranné 

situace, která by byla v rozporu s jeho základním právem na soudní ochranu.
139

  

Je-li známo bydliště žalovaného, je mu toto rozhodnutí oznamováno prostřednictvím 

poštovních služeb („correo“). Zákon přímo neuvádí, zda je vyžadováno zaslání doporučeně 

s potvrzením o obdržení zásilky či prostřednictvím kurýrní služby. Je však logické, že by měl být 

užit takový způsob, z něhož bude možno získat důkaz o doručení písemnosti žalovanému.
140

 I 

soudní praxe dovodila, že vrácení písemnosti soudu s poznámkou nevyzvednuto („caducado“) 

nemůže být důkazem o obdržení zásilky žalovaným, jelikož se neuvádí, zda poštovní služby 

zanechaly zprávu v místě bydliště žalovaného o tom, kde si ji může vyzvednout, a v jaké lhůtě 

tak musí učinit, než bude soudu zaslána zpět. Je přitom irelevantní, že listina byla publikována 

ve formě vyhlášky („edicto“) na vývěsce soudu („tablón de anuncios“), protože tato forma 

doručování je vyhrazena pro případy, kdy není známo bydliště žalovaného.
141

  

Jakmile byla veškerá šetření soudních tajemníků vedoucí ke zjištění trvalého bydliště 

nebo místa pobytu neúspěšná, nařídí soudní úředník dle čl. 157 LEC, aby jméno žalovaného a 

další informace o jeho totožnosti byly uvedeny v Centrálním civilním rejstříku osob neznámého 

pobytu („Registro Central de Rebeldes Civiles“), který spravuje Ministerstvo spravedlnosti.  

I když to není vlastní důsledek vydaného prohlášení o zmeškání žalovaného, má s ním 

určitou souvislost, a to ve snaze vyhnout se neúčinné komunikaci s žalovaným a ve svém 

důsledku i zamezit jeho prohlášení za obmeškalého. Pokud jde o fungování tohoto systému, zdá 

se být poměrně snadné. Předpokládá se, že je v možnostech soudu ověřit existenci adresy 
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žalovaného, přičemž v rámci této kompetence učinil povinná opatření vedoucí ke zjištění místa 

pobytu žalovaného, které však skončilo neúspěchem. Jakmile se tedy soudu nepodaří nalézt 

žádné trvalé bydliště či místo pobytu žalovaného, požádá soudní úředník o zápis žalovaného do 

Centrálního civilního rejstříku neznámých osob. Existence tohoto rejstříku usnadňuje práci 

soudních orgánů převážně v tom, že jakmile je žalovaný zapsán v tomto rejstříku, může soud 

okamžitě přistoupit k doručování prostřednictvím vyhlášek. Umožňuje také sdílení informací o 

pobytu žalovaném mezi orgány, které s žalovaným potřebují navázat komunikaci.
142

 Žalovaný 

poté může na předepsaném formuláři požádat o zrušení svého zápisu v tomto rejstříku výměnou 

za informaci o svém bydlišti. Rejstřík následně oznámí dožadujícím soudům tuto novou adresu, 

na níž ho soudy mohou obesílat. Nepřevezme-li si obsílku ani na této adrese, bude takovéto 

doručení vyvolávat plné účinky.
143

 

Není-li známo bydliště či místo pobytu žalovaného doručuje se mu vyhláškou dle čl. 164 

LEC tak, že se zveřejní kopie rozhodnutí na vývěsce soudní kanceláře („Oficiny Judicial“).
144

 

Ačkoli Ústavní soud („Tribunal Constitucional“) neshledal doručování prostřednictvím vyhlášky 

v rozporu s ustanovením čl. 24.1 CE („Constitución Espaňola“), které chrání právo na soudní 

ochranu výkonu jejich práv a oprávněných zájmů, považuje oznámení rozhodnutí pomocí 

vyhlášky za poslední prostředek komunikace soudu s účastníky. Tento způsob doručování totiž 

po soudním orgánu vyžaduje speciální péči, která předpokládá vyčerpání všech prostředků 

komunikace způsobilých zajistit přijetí adresátem s co nejvyšší mírou jistoty. Tento požadavek 

náležité péče soudního orgánu nepředpokládá pouze splnění všech formálních požadavků, ale 

také co největší snahu o to, aby žalovaný písemnost skutečně obdržel. A tak doručování 

prostřednictvím vyhlášky, které neumožňuje prokázání přijetí žalovaným, by měla být 

považována za poslední, doplňkový prostředek komunikace, k němuž bude přikročeno až tehdy, 

kdy z důvodu neznámého bydliště či místa pobytu nepřichází jiná forma doručování pro svou 

nerealizovatelnost či neúčelnost v úvahu.
145

 V souvislosti s doručováním pomocí vyhlášek 

judikatura také dovozuje, že zjistí-li soud z poskytnuté dokumentace jakékoli místo, které by 

mohlo být považováno za bydliště či jiný údaj, který by mohl sloužit k osobní komunikaci 
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s žalovaným, musí tuto formu komunikace soudní orgán využít ještě před uveřejněním 

vyhlášky.
146

 

Stejně tak objeví-li se později informace o místu, kde by mohlo dojít ke komunikaci 

s žalovaným, oznámí mu soud zahájené řízení ex offo či na návrh stran. Požadavek vyčerpání 

všech prostředků se vztahuje jak k soudu, tak i k samotnému žalobci, který je povinen 

spolupracovat se soudním orgánem tím, že mu poskytne informace o případném místu výskytu 

žalovaného. Nenavrhne-li některá ze stran komunikaci s žalovaným, ač o místu jeho pobytu 

věděla, může to pro ni mít nepříznivé následky spojené s porušením dobré víry procesní („buena 

fe procesal“) dle čl. 11 LOPJ („Ley Orgánica del Poder Judicial“), což může vést až k uložení 

pokuty dle čl. 247 LEC.  

Jakmile je žalovanému učiněno oznámení o vydání prohlášení o zmeškání, není již dále 

ve věci obesílán vyjma rozhodnutí, jímž se končí celé soudní řízení, přičemž tato skutečnost dle 

judikatury nepředstavuje procesní vadu („infracción procesal“).
147

 

2.5.  Následky vydání prohlášení o zmeškání žalovaného  

Prohlášení žalovaného za obmeškalého s sebou nese určité důsledky, a to nejenom pro 

žalovaného, ale i pro žalobce. Nicméně na průběh soudního řízení to žádný vliv nemá, prohlášení 

o zmeškání žalovaného totiž nebrání v pokračování soudní řízení. Ve své podstatě prohlášení o 

zmeškání nemá ani žádných negativních důsledků pro žalovaného, neboť se může kdykoli 

v průběhu soudního řízení ve věci vyjádřit či zúčastnit soudního jednání. Naopak pro žalobce to 

žádné zvýhodnění jeho postavení nepřináší, protože bude stále zatížen břemen důkazním. 

2.5.1. Důsledky pro žalobce 

Jak je již řečeno v úvodu této kapitoly, významným důsledkem pro žalobce v případě 

zmeškání žalovaného je povinnost žalobce unést důkazní břemeno. V čl. 496. 2 LEC je totiž 

uvedeno: „La declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión 

de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo 

contrario.“. Španělský právní řád tak s neúčastí žalovaného na jednání nespojuje následek 

uznání nároku či přijetí skutkových tvrzení uvedených žalobě, ale naopak vychází z fikce, že 

neúčast žalovaného na soudním jednání představuje pravděpodobný nesouhlas s podanou 
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žalobou. Zmeškání žalovaného tak neznamená jeho automatickou porážku, ale naopak jeho 

implicitní odpor.
148

  

Ustanovení čl. 496.2 LEC připouští, že v některých případech výše uvedené pravidlo 

platit nemusí a neúčast žalovaného pak bude skutečně znamenat uznání nároku. Těmito 

výjimkami jsou například neúčast žalovaného na soudním jednání dle 440.2 LEC, jedná-li se o 

účinnost věcných práv zapisovaných do registru nemovitého majetku („Registro de la 

propiedad“) či nedostavení se žalovaného k soudnímu jednání o vystěhování nebo neprovede-li 

požadovanou platbu dle čl. 440.3 LEC, kdy soudní úředník vydá bez dalšího soudní příkaz k 

vystěhování.
149

 Taktéž pouhé nevyjádření se k excindační žalobě dle čl. 602 LEC je považováno 

za přijetí skutkových tvrzení žalovaným.
150

 

Ve většině případů však žalobce navzdory neúčasti žalovaného na soudním řízení musí 

navrhovat a provádět důkazy stejně, jako by činil při standardním průběhu řízení, v němž by 

žalovaný byl účasten a aktivně tvrzení žalobce popíral.
151

 Tento názor potvrzuje i nejnovější 

judikatura, která poukazuje na to, že skutečnost, že se žalovaný soudního řízení neúčastní, 

nezbavuje žalobce povinnosti prokázat skutečnosti zakládající jeho nárok.
152

  

To, že i v případech obmeškalých žalovaných probíhá standardní soudní proces a soudy 

se musí vypořádat s navrženými důkazy a rozhodnout v souladu s principem spravedlnosti, je ve 

španělském procesu považováno za jeden z nejdůležitějších projevů práva na efektivní soudní 

ochranu. V souladu s touto zásadou není možno ani rozhodnout o neprovedených návrzích, 

připustit změnu předmětu řízení či překročit žalobní nárok.
153

 Co se týče důkazní síly 

soukromých listin, obecně platí, že není nutné ji v soudním řízení prokazovat, ledaže by jejich 

pravost popírala strana, v jejíž neprospěch svědčí. Nicméně s ohledem na to, že prohlášení o 

zmeškání žalovaného neznamená uznání ani přijetí skutkových tvrzení uvedených v žalobě, je na 

soudu posoudit pravost takovýchto předložených listin.
154

 Z výše uvedeného lze uzavřít, že 

prohlášení o zmeškání nemění nic na procesním postavení žalobce, který musí unést důkazní 
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břemeno a prokázat skutečnosti, o které svůj žalobní návrh opírá. Soudu je pak ponechána 

pravomoc posoudit oprávněnost těchto tvrzení a není-li dle jeho úvahy žalobní nárok dostatečně 

prokázán, žalobu zamítne.  

Navzdory výše uvedenému Nejvyšší soud však upozorňuje na to, že tento obecný princip 

důkazního břemene žalobce by měl být vykládán v souladu s principem pružnosti interpretace a 

dovednosti dokazování v závislosti na důkazních možnostech stran, odvozených od postavení 

jednotlivých stran v závislosti na zamýšleném právním účinku.
155

 Z toho vyplývá požadavek, 

aby soudy při rozhodování záležitostí, v nichž byl žalovaný prohlášen za obmeškalého, nebyl 

v posuzování důkazů poskytnutých žalobcem nadměrně přísný, protože nedostatek obvyklých 

důkazních prostředkům může být způsoben i nečinností žalovaného. Opačný přístup soudu by 

mohl totiž mít za následek zneužití neúčasti ze strany žalovaného jako pohodlné a výhodné 

obrany.
156

  

 Není však vyloučeno, že žalobce nakonec nebude mít zájem na projednání sporu a bude 

chtít svůj nárok vzít zpět. Vzdání se nároku je pak jedním z legitimních prostředků, jak 

v takovém případě ukončit soudní spor. Vychází z principu dispozitivnosti, který je vedoucí 

zásadou občanského civilního procesu. V praxi se zpravidla používá v případech, kdy žalobce 

nedodržel některý z procesních požadavků nebo žaloba trpí vadami, které by s největší 

pravděpodobností mohly mít za následek zamítnutí žaloby. A tak by v takovém případě bylo 

zřejmě nejvýhodnější podat žalobní návrh znovu tak, aby splňoval všechny procesní náležitosti a 

předpoklady.
157

 V případech, kdy byl žalovaný prohlášen za obmeškalého, může žalobce 

takovýto úkon v souladu s ustanovením čl. 20.2 LEC učinit kdykoliv v průběhu řízení. 

2.5.2. Důsledky pro žalovaného 

Jak již bylo řečeno, prohlášení o zmeškání žalovaného v zásadě nemá pro žalovaného 

žádné negativní důsledky, alespoň co se týče předmětu sporu. Zmeškání žalovaného nemá za 

následek ani uznání nároku či přijetí skutkových tvrzení žalobce vyjma případů, v nichž to zákon 

stanoví. Nedotkne se to ani průběhu soudního řízení, které proběhne standardním způsobem.  

Prohlášení žalovaného za obmeškalého nicméně nebrání tomu, aby se žalovaný 

v průběhu soudního řízení, jakmile to uzná za vhodné, zapojil. Jedinou sankcí v tomto případě 

pro žalovaného bude prekluze provedených procesních úkonů, což ostatně dokládá i znění čl. 

499 LEC: „Cualquiera que sea el estado del proceso en que el demandado rebelde comparezca, 
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se entenderá con él la sustanciación, sin que ésta pueda retroceder en ningún caso.“. V takovém 

případě je žalovaný obeznámen s dosavadním průběhem řízení, aniž by bylo možné kterýkoli 

z provedených procesních úkonů opakovat. Podle zákona může být každý úkon činěn pouze 

v určitém stádiu civilního řízení, což umožňuje řádný průběh řízení a co je nejdůležitější, 

respektování práv obou stran řízení a zachování rovnosti mezi nimi. Zásada rovnosti, 

kontradiktornosti a práva být slyšen před soudem však žalovanému neumožňuje uplatňovat své 

námitky nebo činit konkrétní procesní úkony kdykoli. To by totiž mělo za následek zvýhodnění 

postavení žalovaného a mylnou interpretaci práva na soudní ochranu. Tu ale není možné dávat 

do spojitosti s porušováním předem stanovených procesních norem, které upravují, v jakých 

fázích soudního řízení se úkony činí, a jaké lhůty jsou k tomu účastníkům stanoveny.
158

  

Fáze dokazování je první, kterou se začíná civilní řízení a zásadně je spojena se žalobou a 

vyjádřením žalovaného k ní. Veškeré návrhy musí být učiněny v tomto stádiu, přičemž dále 

k nim nemůže být platně přihlíženo. Proto není možné, aby žalovaný, který byl prohlášen za 

obmeškalého, platně uplatňoval nová fakta či vznášel procesní námitky proti žalobě, když již 

skončila fáze dokazování.
159

 Výjimkou je ustanovení čl. 460.3 LEC a případ, kdy by se žalovaný 

zapojil do soudního řízení poté, kdy již nebylo možné navrhovat důkazy, přičemž jeho předchozí 

neúčast na soudním řízení mu není přičitatelná. Pak může ve druhé instanci žádat, aby byly 

důkazy provedeny znovu tak, aby to odpovídalo jeho právu.
160

 

Pokud se žalovaný zapojí za stavu řízení, kdy ještě není dokazování ukončeno, může 

navrhnout důkazy, které bude považovat za vhodné k popření tvrzení žalobce, vyjma listinných a 

znaleckých, které je třeba doložit spolu s vyjádřením žalovaného k žalobě. Z tohoto pravidla 

platí výjimka, a to dle čl. 752 LEC v řízeních ve věcech manželských. Pokud žalovaný 

v takovém řízení navrhne důkazy nebo předloží dokument, ač již uplynula lhůta pro jejich 

uplatnění, je pak na soudci, aby důkaz provedl z úřední moci sám, jelikož je to jeden z případů, 

kdy se soudci tato pravomoc uděluje za účelem lepší ochrany zájmů nezletilých.
161

 

To ostatně potvrzuje i judikatura, která říká, že vzhledem k tomu, že o proběhlém řízení 

žalovaný věděl, byla jeho nečinnost dobrovolná a neodůvodněná, a tak nemůže být z jeho strany 

namítnuto porušení práva a nemohou být brány v potaz ani jeho argumenty formulované 

v závěru soudního řízení a v odůvodnění odvolání s předpokladem, že by výjimečně mohly 
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představovat nové skutečnosti, které by ve svém důsledku znamenaly zánik práva uplatňovaného 

žalobou.
162

 

Z toho tedy vyplývá, že navzdory skutečnosti, že se nečinný žalovaný může objevit 

v jakékoli fázi soudního řízení, není mu umožněno opakovat zmeškané procesní úkony. Je tak 

nucen akceptovat stav řízení, v němž se právě nachází a pro svou obranu může použít jen 

prostředky a postupy, které zbývají k dispozici. 

2.6.  Rozhodnutí ve věci obmeškalého („la sentencia dictada en rebeldía“) 

Za předpokladu, že žalovanému byla doručena žaloba spolu s předvoláním či výzvou 

k vyjádření se žalovaného k žalobě, nelze hovořit o neplatnosti takovéhoto řízení vedeného 

v jeho nepřítomnosti, a tak soudní řízení následující po prohlášení žalovaného za obmeškalého 

bude stále soudním procesem respektujícím dualitu stran a principy kontradiktornosti a slyšení 

stran.
163

 

Ačkoli se obmeškalému žádné další provedené úkony ani předvolání neoznamují, 

meritorní rozhodnutí, kterým se končí celý soudní proces, je nutné žalovanému doručit osobně 

dle čl. 161 LEC. Pokud místo jeho pobytu není známo, publikuje se část rozhodnutí 

prostřednictvím vyhlášky uveřejněné v Úředním věstníku autonomní oblasti („Boletín Oficial de 

la Comunidad Autónoma“) nebo ve Státním úředním věstníku („Boletín Oficial del Estado“). To 

potvrzuje i rozhodnutí Nejvyššího soudu, které k zachování požadavku řádného doručení 

konečného rozhodnutí vydaného v nepřítomnosti žalovaného požaduje nejenom uveřejnění 

vyhlášky na úřední vývěsce soudu, ale i ve Státním úředním věstníku či Úředním věstníku 

autonomní oblasti.
164

 Zajímavostí je, že tato publikace je prováděna na náklad žalobce, v jehož 

zájmu je, aby k tomuto uveřejnění došlo, protože v opačném případě by nemohl požadovat 

výkon vydaného rozhodnutí v nepřítomnosti žalovaného.
165

 Proto bylo novelou z roku 2009 toto 

ustanovení změněno, neboť v souladu s předchozím zněním výše uvedeného ustanovení soudy 

požadovaly zveřejnění celého rozsudku, které bylo spojeno se značnými náklady vedoucími 
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k poškození žalobce. Nyní tak postačuje zveřejnění části rozsudku soustředící se především na 

výrok rozhodnutí.
166

 

Výjimku z tohoto obecného pravidla však tvoří soudní příkaz k vystěhování pro 

neplacení nájmu či s ním spojených poplatků anebo pro vypršení zákonné či smluvní nájemní 

doby, u kterých postačuje doručení žalovanému prostřednictvím vyhlášky obsahující kopii 

rozsudku uveřejněné na vývěsce soudní kanceláře. Stejný postup v doručování platí i v případech 

rozhodnutí, která nezakládají překážku věci rozsouzené. Ustanovení čl. 497.4 LEC pak 

umožňuje nahrazení tohoto způsobu uveřejnění na vývěsce soudního úřadu také pomocí 

prostředků telefonických, informačních či elektronickou poštou, samozřejmě za předpokladu 

dodržení všech stanovených pravidel. Tato ustanovení mají především za úkol zamezit 

paralyzaci výkonu rozhodnutí pro nemožnost oznámení rozhodnutí žalovanému.
167

 

2.7.  Návrh žalovaného na zrušení pravomocného rozhodnutí („la acción de 

rescisión de la sentencia firme“) 

Rozsudek vydaný ve věci obmeškalého není o nic méně závazný než ostatní rozsudky 

vydané v přítomnosti obou stran sporu. Nicméně rozsudek ve věci obmeškalého žalovaného 

podléhá speciálnímu nápravnému prostředku, a to návrhu na zrušení pravomocného rozhodnutí 

(„la acción de rescisión de la sentencia firme“) a slyšení obmeškalého žalovaného („la audiencia 

al rebelde“), jímž je rozhodnutí možné případně zrušit.
168

 

Vzhledem k tomu, že prohlášení o zmeškání žalovaného nebere v úvahu, zda žalovaný 

měl povědomí o tom, že je proti němu vedeno soudní řízení ani nezohledňuje jeho vůli zúčastnit 

se soudního jednání, ale vychází pouze z objektivní skutečnosti, že se žalovaný soudního jednání 

nezúčastnil, přičemž nesleduje důvod této jeho neúčasti
169

, umožňuje čl. 501 LEC pomocí 

návrhu na zrušení rozsudku vydaného v nepřítomnosti žalovaného zrušit vydané rozhodnutí, je-li 

důvodem jeho neúčasti při soudním jednání některý z důvodů uvedený v tomto ustanovení.  

Základní předpokladem pro použití toho prostředku je skutečnost, že se žalovaný nachází 

permanentně v režimu obmeškalého. A tak pro případ, že by se žalovaný v některém stadiu 

řízení zapojil, a to buďto v prvoinstančním řízení či by podal některý z řádných nebo 
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mimořádných opravných prostředků, nebude možné prostředek návrhu na zrušení pravomocného 

rozhodnutí využít.
170

 Má-li totiž obmeškalý k dispozici jiné opravné prostředky, ať už řádné či 

mimořádné, nemůže je nechat propadnout a následně žádat zrušení rozhodnutí.
171

  

Zvláštní účel tohoto prostředku nápravy, který ruší účinky věci rei iudicatae spočívá 

v tom, že ten, kdo je poškozen rozhodnutím vydaném v soudním řízení, v němž nebyl slyšen 

z důvodů jemu nepřičitatelných, a zároveň proti vydanému rozhodnutí nemůže použít opravný 

prostředek odvolání či kasace, může dosáhnout slyšení před soudem, při němž by mohl 

navrhnout důkazy na svou obranu a po následném řádném řízení i možnost zrušení původního 

rozsudku a jeho nahrazení novým dle skutečností, které vyjdou v tomto řízení najevo.
172

 Je tedy 

určen pouze těm, kteří se soudního řízení nezúčastnili jednak z důvodu nevědomosti o soudním 

procesu a dále těm, kteří přestože o soudním řízení věděli a chtěli se jednání zúčastnit, bylo jim 

v tom zabráněno vyšší mocí. 

Slyšení obmeškalého není opravný prostředek ani nový proces. Jedná se jen o způsob, jak 

znovu otevřít to samé řízení a umožnit žalovanému, aby výslovně vyjádřil svůj odpor, když 

k tomu předtím neměl příležitost. Pokud je účelem slyšení vyslechnout toho, kdo nebyl slyšen 

z důvodů jemu nepřičitatelných, měla by tato možnost být přípustná ve všech procesech vyjma 

těch, v nichž vydané rozhodnutí nezakládá překážku věci rozsouzené.
173

 Rozhodnutí, která 

nezakládají tuto překážku lze napadnout v novém řízení vedeném tentokrát tím, kdo byl 

v předcházejícím řízení žalovaným. Podstatné bude určit, která rozhodnutí nezakládají překážku 

věci rozsouzené. Jsou jimi například rozhodnutí o nároku na vystěhování či navrácení pronajaté 

usedlosti pro neplacení nájmu, uplynutí zákonné či smluvní nájemní doby nebo rozsudky 

vyhlášené v soudních řízeních o účinku zapsaných věcných práv v registru nemovitého majetku 

vůči těm, kteří tvrdí opak nebo narušují jejich výkon, aniž by k tomu disponovali titulem.
174

 

O návrhu obmeškalého žalovaného na zrušení konečného rozhodnutí se bude rozhodovat 

ve standardním novém řízení, což předpokládá podání tohoto návrhu prostřednictvím skutečné 

žaloby, která bude odpovídat všem zákonným požadavkům. Žalobce (v tomto řízení obmeškalý) 

v ní musí uvést důvod, který svědčí zrušení rozhodnutí a o zrušení výslovně požádat. Řízení o 
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zrušení rozhodnutí pak bude rozděleno do dvou fází, a to zrušení rozhodnutí („rescisión“) a 

slyšení obmeškalého („audiencia al rebelde“). Po předvolání žalovaného (žalobce 

z předcházejícího řízení) a jeho vyjádření k žalobě se bude konat přípravné řízení („la audiencia 

previa“), v němž musí být prokázána tvrzení o existenci důvodů pro zrušení rozhodnutí anebo 

opak v případě důkazních návrhů žalovaného.
175

  

K podání návrhu na zrušení rozhodnutí ve věci obmeškalého má žalovaný určené lhůty 

uvedené v ustanovení čl. 502 LEC, a to s ohledem na to, jakým způsobem mu bylo předmětné 

rozhodnutí oznámeno. Základní lhůta, která nemůže být žádným způsobem prolomena je 16 

měsíců od oznámení rozsudku. Dvacetidenní lhůta je poskytována žalovanému, kterému bylo 

rozhodnutí doručeno osobně. Pro zmeškaného účastníka, kterému byl rozsudek doručován 

prostřednictvím vyhlášek, zákon tuto lhůtu prodlužuje na čtyři měsíce. Lhůty pro podání návrhu 

na zrušení rozsudku začínají běžet od oznámení rozhodnutí, přičemž v případě vyšší moci se 

lhůta počítá od chvíle, kdy došlo k přerušení vyšší moci. Plynutí těchto lhůt nelze přerušit. 

Orgánem, který rozhoduje o této žalobě na zrušení rozhodnutí, je soud, který napadené 

rozhodnutí vydal. V souladu s principem věci rozsouzené, čl. 504.1 LEC podání žaloby na 

zrušení rozsudku nepřisuzuje odkladný účinek, a tak výkon rozhodnutí, o jehož zrušení se bude 

jednat, nebude pozastaven, jelikož je rozhodnutí pravomocné. Výkon takového rozhodnutí je pak 

možné nařídit po uplynutí dvacetidenní lhůty uvedené v ustanovení čl. 548 LEC.
176

 Nicméně 

soud odpovědný za výkon rozhodnutí může na návrh žalovaného odkladný účinek žalobě 

přiznat. V souladu s ustanovením čl. 566 LEC to musí odůvodňovat okolnosti případu a soud by 

si od navrhovatele měl vzít kauci přiměřenou žalované částce a případným újmám, které by 

mohly být nevykonáním rozhodnutí způsobeny. 

Vzhledem k tomu, že zrušení pravomocného rozhodnutí má za následek prolomení 

překážky rei iudicatae, musí být jeho aplikace přísně regulována. To civilní soudní řád zajišťuje 

taxativním výčtem okolností, které opodstatňují neúčast žalovaného na jednání. Prvním takovým 

důvodem je nepřetržitá vyšší moc představující, ač předvídatelnou, tak nevyhnutelnou událost, 

která žalovanému zabránila zapojit se do soudního řízení. Tato vyšší moc musí být nepřerušená a 

musí mu v účasti bránit po celou dobu řízení, jelikož jakmile tato překážka vyšší moci pomine, 

měl by se zapojit do procesu.
177

 Nejvyšší soud („Tribunal Supremo“) přitom definuje vyšší moc 

jako událost nacházející se vně okruhu činností žalovaného, která závažností svého projevu 
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viditelně přesahuje nehody odehrávající se v běžném životě.
178

 Důkazní břemeno prokázat 

existenci vyšší moci pak v souladu s čl. 217 LEC leží na žalovaném, který navrhuje zrušení 

rozsudku ve věci obmeškalého. Druhým důvodem pro podání návrhu na zrušení rozsudku je 

neznalost soudního sporu a nařízeného jednání, když mu byly předvolání či výzva doručovány 

pomocí poštovních služeb a zásilka se z důvodu jemu nepřičitatelných nedostala do jeho moci. 

Jedná se o případ, kdy je v souladu s čl. 161.3 LEC vzhledem k nepřítomnosti žalovaného 

doručováno do rukou jakéhokoli zaměstnance, příbuzného, osoby, s níž sdílí domácnost, starší 

14 let, domovníkovi usedlosti, kde má žalovaný dle seznamu obyvatel či veřejných rejstříků 

trvalé bydliště nebo na jiném místě, které bylo jeho obydlím či pronájmem, a dále osobě, která 

prokáže, že zná osobu žalovaného nebo osobě, která má povinnost převzít písemnosti za 

žalovaného, pokud se jedná o místo jeho převážného pracoviště. Osoba, která písemnost převzala 

je vždy poučena o povinnosti doručit kopii rozhodnutí či písemnost jeho adresátovi a také o 

povinnosti oznámit místo pobytu žalovaného, je-li mu známo. Posledním zákonným důvodem 

pro podání návrhu za zrušení rozsudku je případ, kdy byl žalovaný předvolán pomocí vyhlášek, 

přičemž se v této době nacházel mimo území obvodu soudního orgánu či mimo území provincie 

či španělského království, byla-li vyhláška publikována též ve Státním úředním věstníku. Na 

tento předpoklad však není možné nahlížet obecně, ale bude třeba přihlížet vždy ke každému 

konkrétnímu případu. Obmeškalý v žalobě musí uvést důkazy vedoucí k prokázání jeho 

nepřítomnosti na území, kde se vedlo soudní řízení, jinak soud jeho žalobní návrh zamítne.
179

 Co 

se myslí pojmem nepřítomnost na území, definuje soudní praxe. Nejedná se o pouhou fyzickou 

nepřítomnost na území, ale o absenci bydliště či trvalého pobytu na tomto území v průběhu 

předmětného soudního řízení.
180

 Obmeškalý nicméně není povinen prokázat neznalost vedeného 

soudního sporu, takové důkazní břemeno tíží naopak toho, kdo neznalost namítá, tedy 

žalovaného (v předchozím soudním řízení žalobce), jelikož žalobce nemůže prokázat negativní 

skutečnost.
181

 Prokázání neznalosti soudního sporu musí být věrohodné a není možné 

předpokládat mimosoudní znalost na základě pouhých domněnek, jelikož to, co je 

předpokládáno, je právě neznalost soudního procesu, pokud je namítána. Toto pravidlo 
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umožňuje vykládat pravidla pro zrušení rozsudku co nejvíce ve prospěch soudní ochrany 

základních lidských práv.
182

 

Výsledkem první fáze řízení je rozhodnutí, proti němuž není opravného prostředku.
183

 To 

buďto deklaruje, že důvody ke zrušení rozhodnutí ani k vyslyšení zmeškaného žalovaného 

nejsou dány, anebo určí, že tyto důvody shledány byly. V prvním případě napadený rozsudek 

zůstává v právní moci a neúspěšnému žadateli je uloženo nahradit náklady řízení.
184

 Pro případ, 

že byl soudem pozastaven výkon rozhodnutí, zruší se jeho pozastavení a bude se pokračovat 

v jeho výkonu. V případě úspěchu obmeškalého na zrušení rozhodnutí vydaného v jeho 

nepřítomnosti bude v tomto rozhodnutí zároveň zrušen napadený rozsudek a náhrada nákladů 

nebude uložena žádnému z účastníků, ledaže by některý z nich pohrdal soudem.
185

 Bude-li 

shledána přítomnost některého z důvodů uvedených v čl. 501 LEC, bude rozhodnutí zrušeno a 

otevře se druhá fáze řízení, bez něhož by svého cíle, změnit vydané rozhodnutí, obmeškalý 

nedosáhl. Výsledek první fáze procesu, tedy povolení ke slyšení obmeškalého, znamená pouze 

otevření možnosti kontradikce před soudem první instance a navrácení se do fáze řízení, v němž 

se žalovaný může vyjádřit k žalobě tak, aby mu byla poskytnuta možnost bránit se a oponovat 

žalobě.  

Druhá fáze řízení pak bude spočívat především v tom, že obmeškalému bude sdělen 

průběh předchozího řízení a bude mu poskytnuta možnost se k němu vyjádřit. Dle ustanovení čl. 

507 LEC se mu předají na deset dní rozhodnutí („autos“), aby se k nim mohl vyjádřit a žádat o 

to, co mu dle práva náleží, ve formě předepsané k vyjádření žalovaného k žalobě. Vyjádření a 

žádosti obmeškalého spolu s kopiemi dokumentů budou na dalších deset dní postoupeny 

protistraně. Dále bude provedeno soudní řízení dle pravidel standardního soudního řízení až do 

vydání konečného rozsudku, proti němuž bude možné podat žádné opravné prostředky. 

Nezodpovězenou otázkou však zůstává, zda důkazy provedené žalobcem v předchozím řízení 

budou nadále platné či zda je bude třeba opakovat. V předchozí právní úpravě zákon výslovně 

určil, že provedené důkazy jsou platné, aniž by tím byly dotčeny důkazy navržené obmeškalým. 

Nicméně je třeba mít za to, že pokud zrušení rozhodnutí nevyžaduje vlastní rozhodnutí v pravém 

slova smyslu a že prohlášení o zmeškání žalovaného nebylo vydáno na návrh žalobce, je již 
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skutečnost, že bude řízení opakováno určitým druhem zpětného účinku, který umožňuje 

obmeškalému využít jeho práva na obranu, což by ale nemělo vést ještě k neplatnosti již 

provedených důkazů.
186

   

Zůstane-li obmeškalý, přestože se mu podařilo docílit zrušení rozsudku vydaného v jeho 

nepřítomnosti, ve druhé fázi řízení nakonec nečinný, bude to považováno za vzdání se práva na 

slyšení. S ohledem na to, že původní rozhodnutí bylo zrušeno, není možné odvolat již vyřčené, a 

tak soudce dle ustanovení čl. 508 LEC vydá nové rozhodnutí ve stejném znění, jaké mělo 

rozhodnutí z předchozího řízení, které bylo zrušeno. Proti tomuto rozhodnutí už ale nebude 

přípustný žádný opravný prostředek.  

2.8.  Opravné prostředky („recursos ordinarios y extraordinarios“) 

Podání opravných prostředků proti rozhodnutí ve věci obmeškalého upravuje čl. 500 

LEC: „El demandado rebelde a quien haya sido notificada personalmente la sentencia, sólo 

podrá utilizar contra ella el recurso de apelación, y el extraordinario por infracción procesal o 

el de casación, cuando procedan si los interpone dentro del plazo legal.“ Žalovaný, v jehož 

nepřítomnosti bylo vydáno meritorní rozhodnutí, které mu bylo osobně doručeno, má tedy 

možnost podat pouze řádný opravný prostředek odvolání („recurso ordinario de apelación“), 

mimořádný opravný prostředek pro procesní vadu („recurso extraordinario por infracción 

procesal“) nebo kasaci („casación“), za předpokladu, že tak učiní ve formě a lhůtě k tomu 

určené.  

Tytéž opravné prostředky může uplatnit i nepřítomný žalovaný, kterému bylo rozhodnutí 

doručeno prostřednictvím vyhlášky publikované na vývěsce soudní kanceláře, ve veřejném tisku 

či pomocí elektronických prostředků s tím, že lhůta pro jejich podání se začíná počítat ode dne 

následujícího, v němž bylo rozhodnutí publikováno. Nicméně bylo-li rozhodnutí doručované 

žalovanému prostřednictvím uveřejnění vyhlášky v Úředních věstnících zároveň doručeno 

prostřednictvím veřejné datové sítě zmocněnci žalovaného, bude se lhůta pro podání odvolání 

počítat ode dne následujícího po doručení zmocněnci.
187

 

2.8.1. Odvolání („apelación“) 

Lhůta pro podání odvolání je dle čl. 458 LEC dvacet dní. Otázkou je, zda pro případ, kdy 

žalovaný podá odvolání po uplynutí stanovené lhůty, může požádat o prodloužení této lhůty 

stejně jako v případech nepřičitatelné vyšší moci dle čl. 134 LEC, kterého se pro případ podání 
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návrhu na zrušení pravomocného rozhodnutí obmeškalým přímo dovolává. Dle názoru J. V. 

Graua neexistuje důvod, proč by tento princip prominutí uplynutí lhůty neměl být v případě 

odvolání či dalších opravných prostředků uplatněn stejně. Žádosti o prominutí této lhůty 

obmeškalý může či nemusí využít, a tak neseznámil-li se obmeškalý s rozhodnutím ve lhůtě pro 

podání odvolání, může žalovaný rovnou přistoupit k návrhu na zrušení pravomocného 

rozhodnutí a tím obnovit celé řízení první instance a ve své úplnosti i celý proces. Pro případ, že 

bylo rozhodnutí žalovanému oznámeno osobně, nebude možné návrh na zrušení rozhodnutí 

podat, jelikož čl. 500 LEC výslovně říká, že proti takovému rozhodnutí může obmeškalý použít 

pouze opravný prostředek odvolání, mimořádný opravný prostředek pro porušení zákona a 

kasaci.
188

 

Je třeba zdůraznit, že je nepřípustné, aby obmeškalý podal odvolání, které by odpovídalo 

spíše vyjádření k žalobě, v němž by žalovaný popíral skutková tvrzení žalobce uvedená v žalobě, 

jelikož ve druhém stupni nemohou být předkládány nové skutečnosti, které v první instanci 

nebyly vylíčeny. Může tak podat obecné odvolání, nikoliv však s konkrétními důvody, které 

nevyjádřil již v řízení před soudem prvního stupně. To znamená, že posouzení skutkových 

tvrzení soudem druhého stupně se omezuje pouze na ty, které byly předmětem v řízení před 

soudem první instance.
189

 Tomu odpovídá i judikatura, která říká, že žalovaný nemůže namítat 

porušení zákona, když právě jemu je přičitatelná vzniklá situace, která ze zákona omezuje jeho 

obranné možnosti.
190

 

Na druhou stranu výjimku tvoří ustanovení čl. 460.3 LEC a případ, kdy se žalovaný 

zapojí do soudního řízení poté, kdy již nebylo možné navrhovat důkazy, přičemž jeho předchozí 

neúčast na soudním řízení mu není přičitatelná. Jelikož předpokladem k prohlášení o zmeškání 

žalovaného je oznámení žaloby a případného předvolání či výzvy k vyjádření se žalovaného 

k žalobě, musí soudní orgán ještě před prohlášením zkoumat, zda korespondence s žalovaným 

proběhla v souladu se zákonem. Řízení vedené za neúčasti žalovaného je tedy plně platné za 

předpokladu, že mu soudní spor byl řádně oznámen. V opačném případě není vhodným 

opravným prostředkem návrh na zrušení rozhodnutí, ale neplatnost řízení a v poslední řadě 
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opravný prostředek pro nemožnost obrany („recurso de amparo por indefensión“).
191

 Pokud 

žalovaný o soudním sporu do oznámení prohlášení o zmeškání nevěděl, může ve druhé instanci 

žádat, aby byly zopakovány prekludované procesní úkony, konkrétně vyjádření žalovaného 

k žalobě a dokazování.
192

 Dále je třeba mít na paměti, že za obmeškalého může být prohlášen 

pouze žalovaný, který se nedostavil dobrovolně, v opačném případě by to opět znamenalo 

porušení zákona. A tak navzdory tomu, že nedobrovolnost zmeškání žalovaného je způsobena 

jinými důvody, byla-li komunikace s žalovaným provedena nezákonně, není možné ho prohlásit 

za obmeškalého, jelikož není možné předpokládat, že o probíhajícím sporu věděl.
193

 

Pokud však v řízení, v němž byl žalovaný prohlášen za obmeškalého, ačkoli byl k jednání 

předvolán a žalovaný se nedostavil z důvodů, které nelze přičítat soudnímu orgánu, není možné 

hovořit o neplatnosti takovéhoto řízení.
194

 

2.8.2. Mimořádné opravné prostředky („recursos extraordinarios“) 

Nicméně řešení nemůže být stejné, dozvěděl-li se žalovaný o soudním sporu z rozsudku 

ve věci obmeškalého vydaného v odvolání. V tomto případě je vhodné použít mimořádný 

opravný prostředek pro procesní vadu založený na neplatnosti jednání dle čl. 469.1.3° LEC nebo 

na porušení základních práv na slyšení před soudem a soudní ochranu čl. 24 CE dle čl. 469.1.4° 

LEC.
195

  

Tento opravný prostředek je možné uplatnit ve dvacetidenní lhůtě počítané ode dne 

následujícího po dni, v němž bylo rozhodnutí oznámeno. Je-li opravnému prostředku vyhověno, 

má to za následek zrušení všech aktů provedených v řízení a navrácení řízení do stadia soudního 

řízení k okamžiku, v němž k porušení zákona došlo. 

Mimořádný opravný prostředek kasace pak pro navrácení procesních úkonů není možné 

použít, neboť jím může být rozsudek napaden pouze pro důvody vymezené v čl. 477 LEC, které 

odkazují na porušení právních norem v souvislosti s právním posouzením předmětu sporu.
196 
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3. Komparace úprav a úvahy de lege ferenda 

Předchozí dvě kapitoly se zabývaly teoretickým rozborem rozsudku pro zmeškání a 

následky spojenými s neúčastí žalovaného na soudním řízení v každé z úprav. Cílem této 

kapitoly tedy bude porovnat koncept institutu zmeškání žalovaného, důsledky s ním spojené a 

odlišnosti v řízeních vedených za neúčasti žalovaného, na základě poznatků nabytých studiem 

každé jednotlivé úpravy. Záměrem je i úvaha nad důvody odlišnosti jednotlivých úprav, kritické 

zhodnocení jejich efektivity a účelnosti a případné úvahy de lege ferenda. 

Již na první pohled zcela evidentním rozdílem mezi španělskou a českou úpravou je 

rozsah ustanovení, které civilní řády věnují problematice zmeškání účastníka. Zatímco občanský 

soudní řád věnuje rozsudku pro zmeškání pouhé jedno ustanovení, a to § 153b o. s. ř., španělský 

civilní řád upravuje zmeškání žalovaného v třinácti článcích. Mohlo by se tedy zdát, že 

španělská úprava bude mnohem podrobnější a bude zmeškání žalovaného na rozdíl od českého 

občanského soudního řádu upravovat daleko přesněji. S tímto náhledem se však nemohu 

ztotožnit. Podíváme-li se do ustanovení § 153b o. s. ř., vidíme, že se českému zákonodárci do 

pouhého jednoho ustanovení podařilo poměrně efektivně začlenit požadavky ke splnění 

předpokladů pro vydání rozsudku pro zmeškání i okruh záležitostí, v nichž rozsudek pro 

zmeškání nelze vydat, a také opravné prostředky, které lze proti rozsudku pro zmeškání uplatnit. 

Český zákonodárce pamatuje i na společenství žalovaných. Uděláme-li to samé i se španělským 

civilním řádem, zjistíme, že zákonná úprava obsahuje předpoklady pro prohlášení, velmi 

podrobnou úpravu doručování soudních písemností žalovanému, zmínku o opravných 

prostředcích, které lze proti rozhodnutí podat, a důkladnou úpravu návrhu na zrušení rozhodnutí 

ve věci obmeškalého.  

Domnívám se, že českému zákonodárci se ustanovení § 153b o. s. ř. podařilo formulovat 

výstižně, přesto srozumitelně. Oceňuji i odkazy na jednotlivá ustanovení, která s předmětnou 

úpravou souvisí. Španělská úprava tuto službu účastníkům neposkytuje, ačkoli v řadě případů 

odkazuje na výjimky z uvedené úpravy. Tam by odkaz na konkrétní ustanovení, v němž onu 

výjimku nalezneme, byl dle mého názoru namístě. Na druhou stranu úprava návrhu na zrušení 

pravomocného rozhodnutí a definice omluvitelných důvodů je ve španělském právním řádu 

popsána velmi podrobně. 

3.1.  Koncept zmeškání žalovaného a předpoklady pro vydání rozhodnutí 

V obou právních řádech je účast žalovaného na civilním procesu pojímána jako základní 

lidské právo, které není spojováno s žádnou konkrétní povinností. Žalovaný může být pouze 



 

44 

 

 

zatížen určitým břemenem a neunese-li ho, může to mít pro něj negativní následky, se kterými je 

srozuměn. Soud však musí vždy výkon tohoto práva umožnit.  

S ohledem na to, že se žalovaný soudního řízení zúčastnit může, ale nemusí, představuje 

rozsudek pro zmeškání, potažmo rozsudek ve věci obmeškalého, v obou právních řádech jeden 

z nejdůležitějších institutů civilního procesního práva, který si klade za cíl zamezit paralyzaci 

soudního řízení a narušení efektivní soudní ochrany. Otázkou ale zůstává, jak se tento cíl 

jednotlivým úpravám daří naplnit. Bezpochyby je v zájmu účastníků, aby soudní spory byly 

vyřešeny bez zbytečných průtahů a jejich právům byla poskytnuta efektivní soudní ochrana. 

Rozsudek pro zmeškání žalovaného by tak mohl být oním prostředkem ochrany žalobce před 

zjevným zneužíváním soudní ochrany ze strany žalovaného. 

Aby soud mohl vyvodit určité důsledky spojené se zmeškáním žalovaného, musí být 

splněny určité předpoklady. Česká právní úprava hovoří o vydání rozsudku pro zmeškání pro 

případ zmeškání prvního jednání, které bylo ve věci nařízeno a které se uskutečnilo. V 

případech, v nichž se žalovaný nevyjádří ke kvalifikované výzvě či se nedostaví k přípravnému 

řízení, které je ve své podstatě velmi blízké zmeškání jednání, soud vydává rozsudek pro uznání.  

Stěžejní ustanovení zmeškání žalovaného ve španělské úpravě pracuje nejenom se 

skutečností nedostavení se k jednání, ale i nevyjádření se k výzvě soudu. Ve španělské úpravě 

tedy platí stejný režim pro jakoukoli nečinnost žalovaného. V obou výše uvedených případech 

totiž bude žalovaný prohlášen za obmeškalého a řízení bude pokračovat dále v jeho 

nepřítomnosti.  

Usuzuji, že postavení na roveň, alespoň co se týče důsledků nedostavení se k soudnímu 

jednání a nevyjádření se k výzvě, je správné. Je-li žalovaný v soudním řízení nečinný, jsem toho 

názoru, že je možné uplatnit stejnou osvědčenou skutkovou domněnku, že nemá proti žalobě 

žádné další argumenty ani protinávrhy, nejenom pro případ nedostavení se k přípravnému či 

soudnímu jednání, ale i nevyjádří-li se žalovaný k výzvě soudu. Je tak na zvážení českého 

zákonodárce, zda stav, který fakticky odpovídá stavu zmeškání jednání žalovaným, neupravit 

shodně. 

Další podmínka, kterou je v českém právu nutné splnit, je doručení žaloby a předvolání 

do vlastních rukou žalovaného. Přičemž zákon nevylučuje ani možnost doručení uložením, kde 

pro případ nevyzvednutí zásilky žalovaným nastává fikce doručení. Dalším předpokladem je 

absence včasné a důvodné omluvy žalovaného s tím, že žalobce se k soudnímu jednání dostavil a 

vydání rozsudku pro zmeškání navrhl. Z podané žaloby je přitom možné vyvodit závěr, že 

uplatněný nárok je oprávněný.  
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Španělský právní řád také vyžaduje řádné zaslání žaloby žalovanému. Ačkoli je 

preferováno osobní doručení, ani doručení prostřednictvím vyhlášky uveřejněné na vývěsce 

soudní kanceláře není považováno za neplatné. Další podmínky v podobě návrhu žalobce či 

oprávněnosti žalobního nároku však zákon nevyjmenovává.  

Podmínky, které český zákonodárce pro vydání rozsudku pro zmeškání stanovuje, souvisí 

zcela jistě s následky, které zmeškání žalovaného přináší. Vzhledem k tomu, že přímo na prvním 

soudním jednání dochází k vydání meritorního rozhodnutí bez účasti žalovaného, je žádoucí, aby 

byly předvolání a žaloba žalovanému řádně doručeny tak, aby se s vedeným soudním řízením 

mohl včas seznámit a vydání rozsudku pro zmeškání zabránit. Stejně tak na požadavku 

odůvodněnosti žalovaného nároku je třeba trvat. Jinak by se totiž rozsudek pro zmeškání mohl 

snadno proměnit v nástroj žalobce sloužící k poškození práv žalovaného za využití jeho 

nepřítomnosti při jednání. I požadavek návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání, který musí 

žalobce při jednání učinit, považuji za správný. Žalobce soudní řízení inicioval, a tak by se měl 

aktivně podílet na soudním řízení, má-li zájem na tom, aby ve věci bylo rozhodnuto ve 

zkráceném řízení. Troufám si říct, že to žalobci přináší značné výhody, které spatřuji především 

v rychlosti vyřešení soudního sporu a v absenci dokazování. Je tak na místě zvážit, zda v zákoně 

neupravit také důsledky spojené s neúčastí žalobce na soudním jednání tak, jak to činí například 

§ 114c odst. 7 o. s. ř. pro případ nedostavení se žalobce k přípravnému jednání. 

Ve španělské úpravě na odůvodněnosti žaloby není třeba trvat, a to vzhledem k tomu, že 

španělský soud nerozhoduje ve věci, ale pouze prohlašuje žalovaného za obmeškalého, tedy 

potvrzuje faktický stav, s nímž je možno po tomto prohlášení spojovat právní důsledky. 

K vydání prohlášení o zmeškání žalovaného není třeba ani návrhu žalobce, neboť to je na jeho 

vůli nezávislé. Soudní orgán při splnění podmínek k vydání prohlášení za obmeškalého toto 

prohlášení vydá vždy.  

Dalším rozdílem je i přístup k předchozí aktivitě žalovaného na soudním řízení. Zatímco 

v české úpravě soudy mohou přistoupit k vydání kontumačního rozsudku i přesto, že se žalovaný 

vyjádřil k žalobě, ale k jednání se bez omluvy nedostavil, španělská doktrína hovoří o tom, že 

neúčast žalovaného na soudním řízení musí být absolutní, a to od samého počátku řízení. K 

částečnému přijetí této praxe bych se přimlouvala i v českém právu, a to alespoň v případě 

takové předchozí aktivity žalovaného, v níž výslovně popřel tvrzení žalobce a uvedl ke svým 

tvrzením i důkazy.  
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3.2.  Kompetentní orgány 

Další rozdíl je nutné spatřovat v orgánu kompetentnímu k vydání prohlášení o zmeškání 

žalovaného a rozsudku pro zmeškání. Vzhledem k tomu, že v české právní úpravě se při soudním 

jednání rovnou přistupuje k vydání rozhodnutí ve věci, rozhoduje vždy soud. Ve španělské 

úpravě je však nově oprávněný k vydání prohlášení o zmeškání žalovaného ve většině případů 

soudní úředník vyjma případů, které stanoví zákon. Fakt, že o prohlášení žalovaného za 

obmeškalého rozhoduje pouhý úředník, nikoli soud, je ve Španělsku hojně kritizován, a to 

s ohledem na procesní důsledky, které s sebou toto prohlášení nese.   

Dle mého názoru však vydání prohlášení o zmeškání soudním úředníkem nepředstavuje 

pro žalovaného žádnou závažnou újmu na jeho právech. Soudní proces po jeho prohlášení za 

obmeškalého pokračuje dál a o meritu věci již bude rozhodováno soudem. Vzhledem k tomu, že 

za obmeškalého je prohlášen každý, kdo se ve stanovené lhůtě nevyjádří či v určený den 

nedostaví k soudnímu jednání, jedná se o pouhé právní potvrzení již existujícího faktického 

stavu. Soudnímu orgánu, který prohlášení vydává, nepřísluší posuzovat, zda je v konkrétním 

případě na místě žalovaného za obmeškalého prohlásit či nikoliv. Za splnění podmínek 

žalovaného zkrátka za obmeškalého prohlásí, aniž by zde byl prostor pro jakoukoli diskreci 

soudního úředníka či soudu. Navíc pro žalovaného jeho prohlášení za obmeškalého neznamená 

automatickou porážku v soudním sporu. Je mu totiž kdykoli v průběhu soudního řízení 

umožněno, aby se do soudního řízení zapojil a použil veškeré prostředky obrany, které jsou mu 

s ohledem na stadium soudního řízení k dispozici.  

Z výše uvedeného mám za to, že v českém právním řádu je žádoucí, aby ve věci, v níž je 

rozhodováno rozsudkem pro zmeškání, takovéto rozhodnutí vydával soud. Soud totiž rozhoduje 

o meritu věci a je ponecháno na jeho uvážení, zda rozsudek pro zmeškání vydá či nikoliv. Navíc 

rozhodnutím žalovanému ukládá nějakou povinnost. Tomu se však neděje ve Španělsku. 

Povinnost může uložit také pouze soud, a to po provedení celého soudního procesu. S tím souvisí 

i další odlišnost, a to sice, že prohlášení za obmeškalého je vydáno vždy, jakmile jsou splněny 

podmínky pro jeho vydání. Proto považuji za vhodné, aby prohlášení o zmeškání vydal soudní 

úředník a připravil tak soudní proces do dalšího stadia, v němž už se bude sporem zabývat sám 

soud. Zatímco v českém civilním řádu zákon upravuje pouhou možnost soudu rozhodnout ve 

věci rozsudkem pro zmeškání, a tak je ponecháno na soudu, zda uzná za vhodné touto formou 

rozhodnout či nikoliv. Proto je třeba na rozhodování soudem trvat.  
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3.3.  Nepřípustnost vydání rozsudku pro zmeškání  

Neméně podstatnou odlišností je i okruh záležitostí, v nichž lze rozsudek pro zmeškání 

vydat. Český právní řád v ustanovení § 153b o. s. ř. explicitně stanovuje, že rozsudek pro 

zmeškání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír, nebo došlo-li by takovým 

rozsudkem ke vzniku, změně nebo zrušení právního poměru mezi účastníky. Žádné takovéto 

omezení ve španělské úpravě však nenalezneme, žalovaného lze prohlásit za obmeškalého 

v jakékoli věci. Na konkrétní záležitosti ve španělské právní úpravě záleží, jde-li o určení 

orgánu, který je kompetentní k vydání prohlášení o zmeškání, dále při určení, zda neúčast 

žalovaného je považována za přijetí skutkových tvrzení či nikoliv, a při doručování meritorního 

rozhodnutí.  

Důvod odlišnosti úprav v této záležitosti tkví v tom, že prohlášení o zmeškání žalovaného 

nezjišťuje, zda tu dané právo je či není, stejně tak ani nezakládá, nemění či neruší právní poměr 

mezi účastníky. Prohlášením o zmeškání se nerozhoduje o meritu věci, ale pouze potvrzuje 

faktický stav. 

3.4.  Důsledky spojené se zmeškáním žalovaného 

Významné rozdíly spatřuji především v následcích, které každá právní úprava se 

zmeškáním žalovaného spojuje. První významná odlišnost je v postupu soudního orgánu 

v řízení, v němž se žalovaný nedostaví. Zmešká-li totiž žalovaný jednání v českém právu, může 

být ve věci za předpokladu splnění všech zákonných požadavků soudem vydáno meritorní 

rozhodnutí, na základě něhož může žalobce následně podat návrh na výkon rozhodnutí. Celý 

soudní proces tak pouhým jedním zmeškáním žalovaného končí.  

Ve španělském právním řádu však k vydání meritorního rozhodnutí nedojde, alespoň ne 

z toho titulu, že se žalovaný nezúčastnil soudního jednání. Nečinný žalovaný totiž bude 

prohlášen za obmeškalého a následně se povede standardní soudní řízení, v němž bude 

zkoumána oprávněnost žalobního nároku. 

Česká úprava se mi tedy jeví oproti té španělské o mnoho efektivnější. Výhodná je jistě 

pro žalobce, kterému poskytuje rychlou a účinnou ochranu jeho právům a výhody spatřuji i pro 

fungování soudní soustavy, která není zatěžována prováděním dalších úkonů v předmětném 

sporu. Ačkoli se institut rozsudku pro zmeškání zdá být přívětivější pro žalobce, nespatřuji 

v platné úpravě hrozbu potenciální újmy na právech žalovaného. Opravné prostředky a návrh 

žalovaného na zrušení rozsudku pro zmeškání dle mého názoru poskytují efektivní ochranu 

žalovaného pro případné nesplnění předpokladů pro vydání rozsudku pro zmeškání či pro případ 
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existence omluvitelného důvodu, který by neúčast žalovaného na prvním soudním jednání 

odůvodňoval. Španělská úprava se mi naopak jeví jako časově náročnější a způsobem, jakým 

pracuje se zmeškáním žalovaného, dochází ke zbytečnému zatížení soudní soustavy.  

S tím souvisí další rozdíl obou úprav, který spočívá v domněnce či fikci, se kterou je 

zmeškání žalovaného v jednotlivých právních úpravách spojováno. Vzhledem k tomu, že se 

v českém právu pro případ zmeškání žalovaného považují skutková tvrzení uvedená v žalobě za 

nesporná, nebude třeba provádět dokazování, jelikož zákonná úprava soudu umožňuje vycházet 

z osvědčené skutkové domněnky, že se žalovaný soudního jednání neúčastní právě proto, že 

nemá dalších argumentů, kterými by tvrzení žalobce vyvrátil. Neznamená to však nutně, že 

žalobcova tvrzení budou vždy po právu. Soud vždy se samozřejmostí zkoumá, zda je žaloba 

oprávněná. Shledá-li, že tomu tak není, požadovaný nárok nepřizná. V tomto ohledu je na místě 

také zmínit, že je možné, aby soud rozhodl rozsudkem pro zmeškání i jen o části předmětu sporu, 

o jejíž oprávněnosti není pochyb, a o zbylé části rozhodl až na základě výsledků proběhlého 

soudního řízení. 

Ve Španělsku je pojetí žalobcova zmeškání zcela opačné. Je-li žalovaný prohlášen za 

obmeškalého, není možné tuto skutečnost považovat za uznání či přijetí skutkových tvrzení, 

vyjma případů, v nichž zákon výslovně stanoví opak. Nečinnost žalovaného je ve španělském 

právním řádu dokonce považována za fikci odporu žalovaného k žalobě, a tak je třeba provést 

dokazování a celý soudní proces, ač za neúčasti žalovaného.  

Domnívám se, že zavedení osvědčené skutkové domněnky, která nedostavení se 

žalovaného považuje za souhlas s žalobou, je ve svém důsledku správné. Jedním z předpokladů, 

který je třeba pro vydání rozsudku pro zmeškání naplnit, je řádné doručení žaloby a předvolání, 

z něhož lze usuzovat, že žalovaný měl možnost se s předmětným sporem seznámit. Lze tedy 

uzavřít, že pokud by s žalobním návrhem žalovaný nesouhlasil, mohl vydání kontumačního 

rozsudku svojí přítomností zabránit. Na druhou stranu vezmeme-li v úvahu doručení fikcí, je 

pravděpodobné, že se předvolání do dispozice žalovaného nedostalo, a tak bych v těchto 

případech navrhovala zavést výjimku z osvědčené skutkové domněnky, a rozsudkem pro 

zmeškání bych z opatrnosti nerozhodla. Stejně tak bych postupovala i při splnění předpokladů 

pro vydání rozsudku pro zmeškání v případech, kdy žalovaný byl činný a ve věci se proti žalobě 

vyhradil a na oporu svých tvrzení uvedl důkazy. Naopak španělská úprava fikce dle mého názoru 

přináší zbytečnou zátěž pro žalobce v podobě dokazování oprávněnosti žalobního nároku, které 

může být navíc ztíženo právě chováním žalovaného, když předložení důkazu bude záviset na 

jeho součinnosti. 
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S výše zmíněným je spojena i další výrazná odlišnost úprav spočívající v dokazování 

oprávněnosti žalobního nároku. Zatímco české soudy pro případ nedostavení se žalovaného 

k nařízenému jednání dokazování neprovádí, španělské soudy i po prohlášení žalovaného za 

obmeškalého vedou standardní soudní řízení, v němž bude žalobce muset veškeré své nároky 

prokázat stejně, jako by proti němu stál žalovaný, který by svá práva a oprávněné zájmy hájil 

aktivně a zpochybňoval žalobcova tvrzení.  

To dokazuje, že rozsudek ve věci obmeškalého ve španělském právu jistě nebude 

považován za trest spojený s neúčastí žalovaného. Určitou sankcí by mohlo být vnímáno pouze 

prohlášení za obmeškalého, jelikož po jeho vydání se žalovanému již žádné písemnosti ze strany 

soudu, vyjma konečného rozhodnutí, nezasílají. Žalovanému přes jeho prohlášení za 

obmeškalého není v účasti na jednání bráněno a je mu i umožněno předpokládat případné 

protinávrhy. V českém právu na spojení rozsudku pro zmeškání s pojmem sankce panují v 

odborných kruzích protikladné názory. Mám však za to, že shodneme-li se na existenci zákonné 

skutkové domněnky spojované s nedostavením se žalovaného, nelze o sankci hovořit, neboť se 

počítá s tím, že se žalovaný nedostavil právě z důvodu, že s vydáním předmětného rozhodnutí 

souhlasí a proti žalobě nemá žádných námitek.  

3.5.  Doručování soudních písemností 

Jedním z předpokladů pro vydání rozsudku pro zmeškání v českém právu je řádné 

doručení žaloby a předvolání k jednání žalovanému. Zákon přitom sám ve svém ustanovení § 

153b odst. 1 o. s. ř. odkazuje na ustanovení § 49 o. s. ř. upravující doručování. Z toho lze 

vyvodit, že není vyloučeno ani náhradní doručení dle § 49 odst. 4 o. s. ř. Vzhledem k tomu, že 

soud rozhoduje o meritu věci při prvním jednání, aniž by prováděl dokazování, jsem toho 

názoru, že by žaloba a předvolání měly být doručeny takovým způsobem, který zaručí, že se 

žalovaný s písemností seznámil. Takovou záruku však fikce doručení dle mého názoru 

neposkytuje.  

Podíváme-li se do španělských ustanovení upravujících zmeškání žalovaného, není 

možné si nevšimnout, že se doručováním zabývá velmi zevrubně, a to ať již samotného 

prohlášení o zmeškání, tak i konečného rozhodnutí žalovanému. Zajímavostí přitom je, že je-li 

žalovaný neznámého pobytu, doručuje se mu prostřednictvím vyhlášek zveřejněných na vývěsce 

soudní kanceláře, přičemž je vyžadováno i zveřejnění ve Státním úředním věstníku či Úředním 

věstníku autonomní oblasti. Zveřejnění v Úředních věstnících nebude třeba, jde-li o soudní 

příkazy k vystěhování, které postačuje zveřejnit pomocí vyhlášky na vývěsce soudní kanceláře.  
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Z mého pohledu mi praxe zveřejňování rozsudků v Úředním věstníku přijde poměrně 

užitečná, jelikož je dosti pravděpodobné, že je-li osoba neznámého pobytu a soudu se nedaří s ní 

navázat komunikaci, nebude se v regionu a místě soudního orgánu nacházet, a tak se se soudní 

písemností prostřednictvím vývěsky soudu s největší pravděpodobností neseznámí. V takovém 

případě by ale mohl posloužit právě onen Úřední věstník, který je na internetu volně přístupný a 

žalovaný by se mohl sám či prostřednictvím jiných osob jemu blízkých o vedeném sporu 

dozvědět a proti vydanému rozhodnutí bránit. To, že soudní příkazy k vystěhování postačuje 

zveřejnit vyhláškou na vývěsce soudní kanceláře, přisuzuji tomu, že se jedná o spory, které jsou 

řešeny na lokální úrovni a ten, o jehož vystěhování se jedná, se v okolí soudní kanceláře 

zpravidla vyskytuje.  

Nevýhodu uvedeného způsobu doručování spatřuji v poměrně značné nákladnosti na 

zveřejnění rozhodnutí, která jde bohužel za žalobcem. Už ale není ponecháno na jeho vůli, zda 

rozhodnutí zveřejní či nikoliv, jelikož uveřejnění v Úředním věstníku je podmínkou k řádnému 

doručení rozhodnutí.  

Další španělskou zajímavostí je Centrální registr osob neznámého pobytu, který soudy 

využívají, je-li trvalé bydliště či místo pobytu osob, s nimiž má být komunikováno, neznámé. 

V tomto registru si mohou soudní orgány ověřit, zda jejich informace o případných místech 

výskytu žalovaného souhlasí s informacemi uvedenými v tomto registru. Žalovaný pak může 

výměnou za informaci, na jakou adresu mu může být korespondence doručována, požádat o 

výmaz z tohoto registru.  

3.6.  Návrh na zrušení rozhodnutí vydaného v nepřítomnosti žalovaného 

I přes značné rozdíly, které lze mezi českou a španělskou právní úpravou shledat, se obě 

úpravy shodují v možnosti podat návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání, potažmo rozsudku ve 

věci obmeškalého. Děje se tak ale opět za odlišných podmínek. V českém právu soud rozhodnutí 

zruší, zmešká-li žalovaný jednání z omluvitelných důvodů. Nikde v zákoně však není 

specifikováno, co se omluvitelným důvodem myslí. Zákon nikde ani neuvádí, která skutečnost 

omluvitelným důvodem bude, a která už nikoliv. K výkladu pojmu omluvitelného důvodu se 

však hojně vyjadřuje judikatura. Ta dokonce uvádí, že omluvitelným důvodem mohou být 

okolnosti nejenom objektivní povahy, ale i okolnosti zaviněné žalovaným, je-li možné je za dané 

situace ospravedlnit. A tak za takový ospravedlnitelný důvod může být považována třeba náhlá 

nevolnost žalovaného či technická závada na vozidle, kterým se žalovaný k soudnímu jednání 

dopravoval. 
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Ve španělské úpravě jsou však důvody ospravedlňující podání návrhu na zrušení 

rozsudku ve věci obmeškalého uvedeny přímo v čl. 501 LEC, a to taxativním výčtem. Těmito 

důvody jsou pouze vyšší moc, která žalovanému zabránila se po celou dobu soudního jednání 

zúčastnit a neznalost vedeného soudního sporu pro neobdržení předvolání či výzvy, a to jednak 

byla-li předána rodinnému příslušníkovi či osobě, která by mohla písemnost žalovanému doručit 

anebo byla-li doručována prostřednictvím vyhlášky, s níž se žalovaný pro nepřítomnost na území 

autonomní oblasti či španělského království nemohl seznámit. Tento prostředek nápravy již 

pravomocného rozsudku ve věci obmeškalého může navíc podat pouze takový žalovaný, který se 

po celou dobu soudního řízení do procesu nezapojil.  

Z výše uvedeného je patrné, že španělský řád neumožňuje přihlédnout při zrušení 

rozsudku pro zmeškání k subjektivním okolnostem, které žalovanému mohly zabránit v účasti na 

soudním řízení. Mohlo by se tedy zdát, že španělská úprava je v tomto ohledu příliš tvrdá a 

vyžaduje od žalovaného vysokou míru kázně a důslednosti v dostavování se k soudnímu řízení. 

Je však třeba mít na paměti, že rozsudek pro zmeškání a rozsudek ve věci obmeškalého jsou 

vydávány za zcela jiných podmínek. K vydání kontumačního rozsudku v českém právu totiž 

postačuje pouhá jedna absence žalovaného, která může mít za následek vydání meritorního 

rozhodnutí a ukončení soudního procesu. Ve Španělsku se však ve věci vede celý soudní proces 

včetně dokazování, jehož výsledkem je meritorní rozhodnutí ve věci obmeškalého, proti němuž 

je možné tento návrh podat jen v případě, že obmeškalý neměl žádnou možnost se o vedeném 

soudním řízení dozvědět. V opačném případě přichází v úvahu jiné opravné prostředky. 

Napadené rozhodnutí navíc musí být v právní moci a zakládat překážku rei iudicatae, a tak jejím 

zrušením dochází k prolomení zásady věci rozsouzené.  

Domnívám se tedy, že odlišná úprava důvodů pro zrušení rozsudku je na místě, a to právě 

z důvodu prolomení překážky rei iudicatae. Navíc žalovaný, ačkoli prohlášený za obmeškalého, 

se může do soudního řízení kdykoli zapojit a předkládat vlastní důkazy, jimiž by vydání 

předmětného rozsudku zabránil. Takovouto možnost však žalovaný dle českého práva nemá, 

neboť jak již bylo řečeno výše, rozsudek pro zmeškání je vydán na prvním nařízeném jednání a 

neprovádí se ani dokazování. Vzhledem k tomu, že je ve Španělsku vedeno celé standardní 

soudní řízení, považuji také za velmi nepravděpodobné, že by žalovanému nějaká překážka 

v podobě náhlé nemoci či závady na automobilu zabránila v uplatnění jeho práv po celou dobu 

trvání soudního řízení. V podmínkách české úpravy však považuji za správné, aby rozhodnutí 

vydané v průběhu prvního jednání mohlo být soudem zrušeno pro případnou zdravotní 

indispozici či jinou náhlou událost, která žalovanému v účasti na jednání zabránila. Důvody 
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zřejmě není možné ani taxativně upravit právě s ohledem na různorodost událostí, které 

žalovaného mohou postihnout.  

V obou právních úpravách je lhůta pro uplatnění prostředku omezena. V české úpravě je 

tato lhůta omezena právní mocí rozsudku. Ve Španělsku se však tato lhůta liší dle způsobu, 

jakým bylo žalovanému rozhodnutí doručováno, přičemž lhůtu 16 měsíců od doručení 

rozhodnutí nelze překročit. Zákon dále výslovně uvádí, že podaná žaloba na zrušení 

pravomocného rozhodnutí nemá odkladný účinek. Důvodem je právě ona právní moc 

předmětného rozhodnutí, a tak není vyloučeno, že dojde i k výkonu rozhodnutí. V českém právu 

toto možné není, neboť návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání lze uplatnit pouze do té doby, 

než rozsudek pro zmeškání nabyde právní moci.  

Další rozdíly spatřuji i v procesu, který po zrušení rozsudku pro zmeškání následuje. Je 

sice pravdou, že je-li zde omluvitelný důvod, dojde v obou úpravách ke zrušení rozsudku a 

nařízení jednání ve věci, španělská úprava však na rozdíl od té české umožňuje s další procesní 

pasivitou žalovaného okamžitě vydat rozhodnutí, které bude odpovídat tomu zrušenému s tím, že 

proti němu již nebude možné podat žádný opravný prostředek. V českém právu takovou možnost 

nemáme, a tak i přes nečinnost žalovaného bude soudní proces pokračovat dál a bude provedeno 

dokazování, které v předchozím řízení neproběhlo. Španělská úprava si však vydání stejného 

rozhodnutí může dovolit právě s ohledem na proběhlé soudní řízení, v němž byl nárok žalobce 

dostatečně prokázán, ačkoli v nepřítomnosti žalovaného. Nakonec to, že se žalovaný rozhodl 

svého práva účasti na soudním řízení nevyužít, nemůže být přičítáno k tíži žalobce v podobě 

oddalování výkonu rozhodnutí a zatěžování soudní soustavy, když oprávněnost žalobního návrhu 

již jednou byla soudem prokázána.  

Český právní řád umožňuje, a domnívám se, že z procesní opatrnosti je to i vhodné, aby 

žalovaný podal jak návrh na zrušení rozsudku, tak i odvolání. V každém z uvedených prostředků 

může totiž žalovaný uplatnit odlišné důvody, přičemž jediným uplatnitelným důvodem pro 

zrušení rozsudku pro zmeškání může být důvod ospravedlňující jeho zmeškání. Námitkou 

nesplnění předpokladů pro vydání rozsudku se pak lze bránit pouze v rámci odvolání. Ve 

Španělsku je prostředek žaloby na zrušení pravomocného rozhodnutí možné uplatnit pouze 

tehdy, nepodal-li žalovaný ve věci jiný opravný prostředek. Důvodem je skutečnost, že návrh na 

zrušení rozhodnutí může podat pouze ten žalovaný, který o soudním sporu po celou dobu 

nevěděl. Dozvěděl-li by se v nějaké fázi soudního řízení o existenci vedeného soudního řízení, 

měl se k řízení dostavit v tuto chvíli a uplatnit prostředky, které mu zbývaly. 
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3.7.  Opravné prostředky 

Oba právní řády počítají s řádnými a mimořádnými opravnými prostředky, které lze proti 

předmětnému rozhodnutí uplatnit. Český civilní řád umožňuje rozsudek pro zmeškání napadnout 

odvoláním, jde-li o rozhodnutí, které dosud nenabylo právní moci. V pravomocných 

záležitostech pak přichází v úvahu pouze žaloba na obnovu řízení. Španělský civilní řád hovoří o 

odvolání, o mimořádném opravném prostředku pro procesní vady a o kasaci. 

V českém civilním právu je odvolání možné podat do 15 dnů ode dne doručení rozsudku. 

Důvody, pro něž lze podat odvolání, jsou přitom jen vady představující nesplnění podmínek 

řízení, rozhodnutí věcně nepříslušným soudem prvního stupně, rozhodnutí vyloučeným soudcem 

nebo nesprávné obsazení soudu či jiné skutečnosti, které by prokazovaly, že nebyly splněny 

předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání dle ustanovení § 153b odst. 1 o. s. ř. Soud 

přitom může rozsudek přezkoumat pouze z těchto důvodů a k jiným nemůže přihlédnout, a to 

ani, kdyby vyšly v průběhu řízení najevo. Uplatněnými důvody navíc není soud vázán a splnění 

předpokladů pro vydání rozsudku pro zmeškání zkoumá z úřední povinnosti.  

Španělská úprava účastníkovi poskytuje k podání odvolání lhůtu 20 dnů. Podstatný rozdíl 

však bude v odvolacích důvodech, které žalovaný může uplatnit. Vzhledem k tomu, že španělský 

soud nerozhoduje ve zkráceném řízení jako je tomu v České republice, ale vede standardní 

soudní řízení, není účastník omezen přezkumem předpokladů pro vydání předmětného 

rozhodnutí. Nicméně soud může posoudit pouze taková skutková tvrzení, která byla předmětem 

v řízení před soudem první instance. Výjimku tvoří jen situace, kdy se obmeškalý k soudnímu 

řízení prvního stupně dostaví až po provedeném dokazování. Za předpokladu, že mu jeho 

předchozí neúčast není přičitatelná, soud mu umožní navrhnout i důkazy, které v prvé instanci 

navrženy nebyly. Namítá-li žalovaný, že nebyl splněn předpoklad pro vydání prohlášení o 

zmeškání žalovaného, konkrétně doručení žaloby a předvolání či výzvy soudu, bude svá práva 

moci hájit pomocí prostředku nápravy pro nemožnost obrany. Proti rozhodnutí soudu druhé 

instance mohou účastníci uplatnit mimořádný opravný prostředek pro procesní vadu nebo kasaci.  

Z toho vyplývá, že opravné prostředky v každém právním řádu lze podávat z odlišných 

důvodů. Odvolání v českém právu se zabývá pouze námitkami nesplnění předpokladů pro vydání 

rozsudku pro zmeškání a vadami nesplnění podmínek řízení, v odvolání ve Španělsku může 

žalovaný namítat nedostatky ve skutkových zjištěních i vadné právní posouzení. Mimořádný 

opravný prostředek obnovy řízení, který lze v českém právu podat proti pravomocnému 

rozhodnutí, slouží k nápravě nedostatků ve skutkových zjištěních, zatímco španělské mimořádné 

opravné prostředky cílí na nápravu právního posouzení a procesních vad. Navíc ve španělské 
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úpravě lze výše zmíněné mimořádné opravné prostředky užít pouze proti rozhodnutí druhé 

instance. Zajímavá je i skutečnost, že španělský civilní řád hovoří o kasaci, která je v českém 

právu spojována se správním soudnictvím. 

3.8.  Zmeškání žalobce 

Co v obou právních úpravách chybí, je úprava následků spojených s neúčastí žalobce. 

Celé soudní řízení by se mělo řídit zásadou rovnosti účastníků, kteří by si ve svých právech a 

povinnostech měli být rovni. Proto by žalobcova neúčast měla zřejmě podléhat stejnému režimu 

jako je tomu v případě žalovaného. Žalobce totiž na rozdíl od žalovaného do civilního řízení 

vstupuje ze své vlastní iniciativy, a pokud je z jeho podnětu zahájeno konkrétní soudní řízení, 

měl by dále vytvářet základní podmínky k tomuto procesu a být součinný. Nekoncepčnost 

absence úpravy zmeškání žalovaného v českém právu lze shledat i s ohledem na to, že zmeškání 

přípravného jednání žalobcem je dle § 114c odst. 7 o. s. ř. sankcionováno zastavením řízení. Za 

zajímavé však považuji, že v předchozích právních úpravách následky zmeškání ze strany 

žalobce oba právní řády upravenené měly.  

3.9.  Shrnutí 

Ve své práci jsem došla ke zjištění, že mezi zmeškáním žalovaného v českém právu a 

španělském právu existují značné rozdíly. Ačkoli v českém civilním řádu se zmeškáním 

žalovaného, s nímž je spojen důsledek vydání kontumačního rozsudku, myslí pouze zmeškání 

prvního jednání, které se ve věci konalo, v tom španělském může žalovaný „zmeškat“ nejenom 

nedostavením se k jednání, k němuž byl předvolán, ale také nevyjádřením se k výzvě soudu.  

Vzhledem k tomu, že ve Španělsku se bezprostředně po nedostavení se či nevyjádření se 

žalovaného vydává prohlášení o zmeškání žalovaného, na základě něhož se dále pokračuje v 

zahájeném soudním řízení, nelze ve španělské úpravě hovořit o rozsudku pro zmeškání, ale spíše 

o rozsudku ve věci obmeškalého, Lze tedy dovodit, že španělský právní řád nezná typický 

rozsudek pro zmeškání jako samostatný druh rozhodnutí ve věci tak, jak ho známe v právu 

českém. 

Vedou-li se v české procesualistice debaty o tom, zda je rozsudek pro zmeškání sankcí či 

nikoliv, ve španělském právu je výše zmíněný koncept potvrzením, že sankcí zcela jistě nebude. 

Tuto myšlenku potvrzuje i fakt, že neúčast žalovaného ve španělsku neznamená přijetí 

skutkových tvrzení ze strany žalovaného, ale naopak se považuje za automatickou odpověď 

v podobě nesouhlasu s tvrzeními žalobce. Vzhledem k tomu, že v řízení bude dále pokračovat a 
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bude provedeno dokazování, v němž bude žalobce muset svůj nárok prokázat, nepřináší pro 

žalobce žádnou výhodu a už vůbec ne v těch situacích, kdy není možné některý důkaz předložit 

právě z důvodu nečinnosti žalovaného. Z tohoto důvodu by nezřídka kdy mohlo docházet 

k maření soudního řízení, oddalování soudního rozhodnutí a zneužívání práva na soudní ochranu 

ze strany žalovaného.  

Z výše uvedeného mám za to, že v celkovém kontextu je španělská úprava 

komplikovanější, zdlouhavější a oproti té české nepřináší efektivní urychlení soudního řízení. 

Přitom primární funkcí kontumačního rozsudku, který je tradičním institutem českého právního 

řádu a v soudní praxi je hojně využíván, není jakkoliv urychlit řízení, přesto za pomoci 

osvědčené skutkové domněnky celé soudní řízení před soudem zjednodušuje a soudní řízení 

urychluje. Domnívám se, že španělská úprava je ke zmeškání žalovaného shovívavější než ta 

česká. Usuzuji tak na základě faktu, že žalovanému umožňuje, i přes neuposlechnutí výzvy 

soudu, se kdykoli do soudního řízení znovu zapojit a uplatnit jeho práva. Dle mého názoru tedy 

česká úprava chrání důsledněji práva žalobce a zároveň umožňuje ve věci 

rozhodnout efektivněji. Na druhou stranu pro případ předchozí procesní aktivity žalovaného či 

doručování žalovanému pomocí fikce doručení bych při vydávání rozsudků pro zmeškání ocenila 

větší zdrženlivost, právě s ohledem na pravděpodobnou neznalost žalovaného o konaném 

soudním řízení. Značný nedostatek obou právních úprav shledávám především v chybějící 

úpravě zmeškání žalobce.  
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Závěr  

V mé práci se mi podařilo v každé z právních úprav prozkoumat koncept zmeškání 

jednání žalovaným, předpoklady, které musí být naplněny, aby mohl být rozsudek pro zmeškání 

vydán, nepřípustnost vydání kontumačního rozsudku, a také prostředky nápravy, které lze proti 

rozhodnutí uplatnit. Závěrem této práce jsem pak shrnula důležité rozdíly, které mezi právními 

úpravami shledávám, spolu s vlastním kritickým komentářem a úvahami nad účelností úprav a 

případnými návrhy de lege ferenda.  

Hlavní cíl mé diplomové práce byl představit každou úpravu a následně porovnat stěžejní 

otázky týkající se zmeškání žalovaného, a to vždy z úhlu pohledu práva českého a španělského. 

Záměrem práce také bylo poukázat na odlišné chápání zmeškání soudního řízení žalovaným v 

různých právních řádech a zanalyzovat účelnost každé z úprav. 

Výsledkem studia těchto dvou odlišných právních řádů bylo prokázáno, že mezi 

zmeškáním žalovaného v českém právu a španělském právu existují značné rozdíly. Tyto 

odlišnosti přitom nebyly shledány pouze v marginálních otázkách, ale ve své podstatě v celém 

konceptu a pojetí zmeškání soudního řízení žalovaným.  

Bylo zjištěno, že ve španělské úpravě se s ohledem na důsledky, které jsou se zmeškáním 

žalovaného spojeny, nedá hovořit o rozsudku pro zmeškání jako samostatném druhu rozhodnutí 

ve věci tak, jak ho známe z české právní úpravy. S tím souvisí i skutečnost, že s nedostavením se 

žalovaného oba právní řády spojují odlišné domněnky a fikce, které mají za následek rozdílný 

postup soudního orgánu v soudním řízení a odlišnost v případných prostředcích, které lze proti 

vydanému rozhodnutí použít. 

Vzhledem k výrazným rozdílům obou právních úprav usuzuji, že touto prací byl otevřen 

prostor k dalšímu zkoumání a případné vědecké práci. Moji pozornost konkrétně přitahuje otázka 

zmeškání žalobce, která již není ani v jednom právním řádu upravena, ač v minulosti tomu tak 

bývalo.   

Na závěr bych ráda uvedla, že mám za to, že se mi mnou vytyčeného cíle podařilo 

dosáhnout a dospěla jsem k poměrně zajímavým poznatkům a závěrům. Přidanou hodnotu mé 

práce spatřuji v tom, že komparace českého práva se španělským v odborných kruzích zatím 

pozbývá výrazné pozornosti, a tak je má práce jednou z mála, která se komparací českým a 

španělským právem zabývá. 
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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

57107 SEVILLA

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

En el  procedimiento  Procedimiento  Ordinario  n°  1437/2013 seguido en el

Juzgado de Primera Instancia número 19 de Sevilla, a instancia de AGENCIA

ANDALUZA  DE  INSTITUCIONES  CULTURALES,  contra  IBERARTE

PROMOCIONES ESCÉNICAS, S.L., se ha dictado la sentencia que copiada en su

encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA N°162/15

En Sevilla, a 8 de julio de 2015; D. Rafael J. Páez Gallego, Magistrado del

Juzgado  de  Primera  Instancia  n°  19  de  esta  ciudad  y  su  partido,  ha  visto  y

examinado los presentes autos de juicio ordinario seguidos en este Juzgado bajo

el nº 1437/13, a instancias de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales,

representada por la Procuradora Sra. Quecedo Luque y asistida por el letrado Sr.

Machuca Rodríguez; y como demandada, Iberarte Promociones Escénicas, S.L.,

en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s Iberarte

Promociones Escénicas S.L, extiendo y firmo la presente en Sevilla a uno de junio

de dos mil dieciséis.

FALLO: Que estimando íntegramente la demanda formulada por la entidad la

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, representada por la Procuradora

Sra. Quecedo Luque contra Iberarte Promociones Escénicas, S.L., debo condenar

y condeno a dicha demandada a que abone a la demandante la suma de 38.302 €,

con los interese legales de la misma desde el emplazamiento efectuado en autos

para contestar la demanda; y todo ello con expresa condena en costas a la referida

demandada.

Notifíquese  a  las  partes  esta  sentencia,  contra  la  que  podrán  interponer

Recurso de Apelación dentro de los veinte dias siguientes a su notificación con

arreglo a lo prevenido en el art.º 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.

La interposición de dicho recurso precisará de la constitución de un depósito de

50 € en la cuenta de Consignaciones y depósitos de este Juzgado en el modo y

forma previsto en la D.A. 15a de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, sin

cuya constitución no será admitido a trámite.

Llévese testimonio de la presente a los autos de su razón con archivo de la

original en el Libro de Sentencias.

Así  por  esta  mi  sentencia,  juzgando definitivamente en primera  instancia,

pronuncio,  mando y firmo.

PUBLICACION.- Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el

Magistrado que la suscribe en el mismo día de su fecha. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s Iberarte

Promociones Escénicas, S.L., extiendo y firmo la presente.

Sevilla, 1 de junio de 2016.- Letrado/a de la Administración de Justicia.

ID: A160078610-1
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Komparace rozsudku pro zmeškání v české a španělské právní úpravě 

Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje české a španělské právní úpravě zmeškání soudního řízení 

žalovaným a jejich následnému srovnání.  

První kapitola je věnována zmeškání nařízeného soudního jednání žalovaným v českém 

právu, konkrétně konceptem zmeškání soudního řízení žalovaným, předpoklady, které musí být 

splněny, aby mohl být rozsudek pro zmeškání vydán, nepřípustností vydání kontumačního 

rozsudku, omluvitelným důvodem zmeškání soudního jednání a také prostředky nápravy, které 

lze proti vydanému rozhodnutí uplatnit. Druhá kapitola navazuje popisem španělské úpravy 

zmeškání soudního řízení žalovaným. Pojednává o konceptu zmeškání soudního řízení 

žalovaným, předpokladech pro vydání prohlášení o zmeškání, důsledcích, s nimiž je neúčast 

žalovaného na řízení spojena, doručování soudních písemností žalovanému a o návrhu na zrušení 

pravomocného rozhodnutí ve věci obmeškalého a dalších opravných prostředcích, které zákon 

proti předmětnému rozhodnutí umožňuje podat. Závěrečná kapitola této práce pak vytyčuje 

důležité rozdíly, které byly studiem každé z úprav shledány. Autor se snaží i o vlastní kritický 

komentář a vede úvahy nad účelností úprav a návrhy de lege ferenda. 

 Výsledkem studia těchto dvou odlišných právních řádů je zjištění, že mezi zmeškáním 

žalovaného v českém a španělském právu existují značné rozdíly. Ačkoli v českém civilním řádu 

se zmeškáním žalovaného, s nímž je spojen důsledek vydání kontumačního rozsudku, myslí 

pouze zmeškání prvního jednání, které se ve věci konalo, v tom španělském může žalovaný 

„zmeškat“ nejenom nedostavením se k jednání, k němuž byl předvolán, ale také nevyjádřením se 

k výzvě soudu. 

Významné rozdíly byly shledány i v důsledcích zmeškání žalovaného, a to jak pro 

žalovaného, tak i pro žalobce. Vzhledem k tomu, že ve Španělsku se bezprostředně po 

nedostavení se či nevyjádření se žalovaného vydává prohlášení o zmeškání žalovaného, na 

základě něhož se dále pokračuje v zahájeném soudním řízení, v němž bude žalobce muset 

prokázat oprávněnost svého žalobního nároku, nelze ve španělské úpravě hovořit o rozsudku pro 

zmeškání, tak jak ho známe v českém právu, ale bude namístě hovořit spíše o rozsudku ve věci 

obmeškalého, jelikož španělský právní řád typický rozsudek pro zmeškání jako samostatný druh 

rozhodnutí ve věci nezná.  

Klíčová slova 

rozsudek pro zmeškání, civilní řízení, sporné řízení 
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Comparison of Judgment by Default under Czech and Spanish Law 

Abstract 

This diploma thesis addresses Czech and Spanish legislation with respect to judgement 

by default and the subsequent compassion thereof. 

First chapter focuses on the defendant’s default under Czech law, more specifically on 

the concept of the defendant’s default during court proceedings, conditions that must be met in 

order to deliver a judgement by default, impermissibility of delivering a judgement by default, 

excusable grounds of default as well as the remedies that can be relied upon against such 

judgement. Second chapter follows with a description of Spanish legislation on the defendant’s 

default during court proceedings. It deals with the concept of the defendant’s default during court 

proceedings, conditions under which it is possible to issue a declaration of defendant’s default, 

consequences associated with the defendant’s default during court proceedings, delivering court 

documents to the defendant and to application for annulment of the final decision on the matter 

of the defendant in default and other remedies available to the defendant under Spanish law. The 

final chapter of the thesis outlines important differences which the author came across whilst 

studying each legislation. The author attempts to draw her own critical comments on the above-

mentioned issues and weights in her mind the effectiveness of the regulation and thinks about 

possible de lege ferenda proposals. 

The outcome of studying these two different legal systems is a conclusion that there are 

significant differences between Czech and Spanish law with respect to the defendant’s default. 

Whereas under the Czech Civil Procedure Code the defendant’s default (and the subsequent 

delivery of judgement for default) means only a default with respect to the very first court 

session held within a particular proceedings, under Spanish Civil Procedure Code the defendant 

can be in default not only due to the failure to attend a court session he or she was summonsed 

to, but also due to the failure to react when called by the court. 

Major discrepancies have also been found in relation to the consequences of the 

defendant’s default for both the defendant and the plaintiff. Taking into account that in Spain a 

declaration of the defendant’s default is issued immediately following the failure to attend a 

court session or the failure to react, on the basis of which the court continues with the initiated 

proceedings in which the plaintiff will have to prove the legitimacy of his or her claim, with 

respect to Spanish legislation it is not possible to speak about judgement for default as it is 

known under Czech law. Instead, it shall rather be regarded as judgment on the matter of person 
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in default since the classical concept of judgement by default (as a standalone type of decision) 

does not exist under Spanish law. 
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judgment by default, civil procedure, adversarial procedure 


