
 
 

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 žalovaného, 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.  


