
lání se vztahuje jak na pfiípad, kdy nûkomu opo-
menutím nebylo rozhodnutí oznámeno, tak na
situaci, kdy s nûk˘m vÛbec nebylo jednáno jako
s úãastníkem, ãili dotyãn˘ byl vÛbec opome-
nut.24 Rozdíly mezi nimi v‰ak existují v tom, Ïe
zatímco první mûli plnou moÏnost realizovat
svoje procesní práva, druzí na nich byli zkráce-
ni a musí je pfiípadnû sloÏitûji prosazovat aÏ
v odvolacím fiízení, k ãemuÏ by mûl správní or-
gán pfiihlíÏet. Na druhé stranû v‰ak nelze vy-
louãit, Ïe i zde bude preferována dobrá víra
ostatních úãastníkÛ zvlá‰tû, budou-li námitky
v odvolání nepodstatné ãi dokonce ‰ikanózní.
Pro pouÏití ani jednoho z nabízen˘ch fie‰ení ne-
existuje univerzální recept a je na správním or-
gánu, aby kaÏdou situaci dÛkladnû zváÏil a svÛj

úsudek peãlivû odÛvodnil.25 Zásadnû pak by
ohledy na dobrou víru úãastníkÛ mûly vést
k ochranû jejich zájmÛ tak, aby byly dotãeny
v co nejmen‰ím rozsahu.

Opomenut˘ úãastník pfiipadá na vrub dílem
omylnosti úfiedníkÛ, dílem faktu, Ïe právní fiád
není ideálním vnitfinû harmonick˘m systémem.
Jde o jev, s nímÏ se budeme setkávat trvale a jak
patrno, poãítá s ním na základû praktick˘ch
zku‰eností i zákonodárce, nicménû jeho fie‰ení je
a vÏdy bude pfiedev‰ím na aplikaãní praxi.
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24 Rozsudek Nejvy‰‰ího správního soudu ãj. 1 As 45/2007-48;
Vedral, J.: Správní fiád. Komentáfi, Bova Polygon, Praha 2012,
s. 735.

25 Rozsudek Nejvy‰‰ího správního soudu ãj. 4 As 126/2013-37
a ãj. 1 As 29/2012-113.

Otazníky v fiízení o umofiení listiny

KAREL SVOBODA

KRAJSK¯ SOUD V PLZNI

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO, OLOMOUC

¤ízení o umofiení listiny v souãasnosti upravují
ustanovení § 303 aÏ § 315 Z¤S.1 Tyto normy
prakticky beze zmûn kopírují dfiívûj‰í § 185i aÏ
§ 185s OS¤, které do 31. 12. 2013 definovaly ten-
t˘Ï institut. Je tedy zfiejmé, Ïe zákonodárce do-
savadní úpravu umofiovacího fiízení pokládá za
neproblematickou a bezrozpornou. Ve starono-
vé úpravû fiízení o umofiení listin ov‰em existu-
jí pasáÏe, kter˘m mûl zákonodárce pfii pfiijímání
zákona o zvlá‰tních fiízeních soudních vûnovat
bliÏ‰í pozornost a jeÏ by si zaslouÏily upfiesnû-
ní, napfiíklad v rámci novely, kterou pfiipravuje
Ministerstvo spravedlnosti.2

Smysl fiízení o umofiení

Smyslem fiízení o umofiení listiny je poskytnout
ochranu hmotnému právu spojenému se ztrace-
nou nebo zniãenou listinou, a to jednak tím, Ïe
umofiením listiny se právo obsaÏené v listinû in-
korporuje do rozhodnutí o umofiení listiny, jed-
nak tím, Ïe umofiená listina se právní mocí
rozhodnutí zbavuje úãinkÛ. Fakt, Ïe soudní roz-
hodnutí nahrazuje umofienou listinu, se projeví
napfi. tak, Ïe na základû pravomocného usnese-
ní o umofiení smûnky nebo ‰eku soud musí vy-

dat smûneãn˘ (‰ekov˘) platební rozkaz. Toto
usnesení totiÏ má tytéÏ vlastnosti a tedy i ná-
sledky, jako „prvopis“ smûnky nebo ‰eku.3
Soudní rozhodnutí nahrazuje umofienou listinu,
dokud ten, kdo je z ní zavázán, nevydá za ni
oprávnûnému nebo osobû, která má právo mít lis-
tinu namísto oprávnûného u sebe, náhradní listi-
nu (§ 315 Z¤S). K umofiení listiny soud pfiistoupí
aÏ poté, co dojde ke splnûní zákonn˘ch postupÛ,
které mají vést k jejímu nalezení (§ 307 Z¤S).

Nejasné ustanovení § 312 Z¤S

Z¤S se pokou‰í o nastolení univerzálních zásad
pro tzv. zvlá‰tní fiízení tím, Ïe v obecné ãásti 
(§ 1 aÏ § 30 Z¤S) definuje pravidla, která se ma-
jí v jednotliv˘ch fiízeních prosazovat, pokud zá-
kon ve zvlá‰tní ãásti v˘slovnû nestanoví jinak.

1 Zákona ã. 292/2013 Sb., o zvlá‰tních fiízeních soudních.
2 Zámûr k rozsáhlé novelizaci nového civilního kodexu ã. 89/2012 Sb.

i zákona o zvlá‰tních fiízeních soudních ã. 292/2013 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti avizuje na sv˘ch webov˘ch stránkách
(www.justice.cz) napfi. v ãlánku „Ministerstvo pfiizve dal‰í
odborníky k diskusi o novelizaci obãanského zákoníku“ ze dne
10. 9. 2014.

3 Viz KOVA¤ÍK, Z.: UplatÀování práv v souvislosti se smûnkami
a ‰eky v soudním fiízení. Bulletin advokacie ã. 9/2000.



Pfiedev‰ím jde o nastolení zásady vy‰etfiovací 
(§ 20 odst. 1, § 21 Z¤S) a z ní vypl˘vající ne-
moÏnosti vyuÏít instituty urychlující fiízení na
úkor dokazování, jako jsou koncentrace, roz-
hodnutí pro uznání nebo pro zme‰kání apod.
Podle obecné ãásti soud má mít moÏnost zahá-
jit zvlá‰tní fiízení i bez návrhu (§ 13 odst. 1 Z¤S),
v odvolacím fiízení se prosazuje systém tzv. úpl-
né apelace (§ 28 Z¤S). 

Ustanovením, které pro úãely fiízení o umofie-
ní listiny má vylouãit v˘‰e popsané úãinky
obecné ãásti Z¤S, je § 312. Fakt, Ïe se procesní
dokazování uskuteãní v reÏimu civilního sporu
(tedy Ïe úãastníky tíÏí bfiemeno odpovûdnosti
za v˘sledek fiízení), se podle této normy projeví
mj. tím, Ïe soud mÛÏe konat tzv. pfiípravné jed-
nání. CoÏ znamená, Ïe pokud se k pfiípravnému
jednání nedostaví navrhovatel, soud fiízení za-
staví (§ 114c odst. 7 OS¤), v pfiípadû nedostave-
ní se úãastníkÛ na stranû odpÛrãí soud vynese
usnesení „pro uznání“, kter˘m návrhu na umo-
fiení vyhoví. Nafiídí-li soud k projednání návrhu
nikoliv pfiípravné, ale první jednání, mÛÏe soud
v pfiípadû neomluvené absence odpÛrcÛ vynést
usnesení „pro zme‰kání“. Právû popsané pro-
cesní následky na první pohled nepochybnû vy-
pl˘vají ze skuteãnosti, Ïe § 312 Z¤S v fiízení
o umofiení listin vyluãuje aplikaci § 17 a § 20
odst. 1 aÏ 3 Z¤S. Tent˘Ï § 312 Z¤S v‰ak nevylu-
ãuje aplikaci jiného ustanovení obecné ãásti, a to 
§ 25 odst. 2 Z¤S, podle nûhoÏ ve zvlá‰tních fiíze-
ních nelze vydat rozhodnutí pro uznání ani pro
zme‰kání. Ustanovení § 312 Z¤S tedy obsahuje
vnitfiní rozpor, kter˘ aÏ do novely Z¤S soudÛm
znemoÏní, aby v fiízení o umofiení listiny ani v dal-
‰ích fiízeních, která obsahují nedokonalou obdobu
§ 312 Z¤S (viz závûr ãlánku), vydávaly meritorní
rozhodnutí pro uznání nebo pro zme‰kání.

Problém s blankosmûnkou

Ust. § 304 odst. 1 Z¤S sdûluje, Ïe umofiit lze ztra-
cenou nebo zniãenou listinu, kterou je tfieba
pfiedloÏit k uplatnûní práva, s taxativními v˘jim-
kami uveden˘mi v § 304 odst. 2, 3 Z¤S.4 Umofie-
ní podléhají zejména akcie, smûnky a ‰eky.

âást praxe zastává názor, Ïe není moÏné
umofiit tzv. blankosmûnku, tedy smûnku, která
v okamÏiku své emise zámûrnû a doãasnû po-
strádá minimálnû jednu svoji podstatnou nále-
Ïitost, pfiípadnû smûneãnou doloÏku. Jedná se
tak o smûnku s neúpln˘m obsahem, která je
emitována s vûdomím, Ïe ji její drÏitel na zákla-
dû dohody o vyplÀovacím právu následnû do-
plní na smûnku úplnou.5 „Smûnka“, které tfieba
i zámûrnû chybí nûkterá z podstatn˘ch náleÏi-
tostí smûnky, není cenn˘m papírem a tedy ani
listinou, s níÏ je spojeno konkrétní právo.

Právû popsan˘ názor lze zpochybnit s pouka-
zem na skuteãnost, Ïe smyslem umofiovacího fií-
zení je, aby mohlo b˘t realizováno právo, které
je neuplatnitelné bez umofiení ztracené nebo
zniãené listiny. Proto není rozhodující, zda na-
vrhovatel, kter˘ je z blankosmûnky oprávnûn,
do doby jejího zniãení nebo ztracení naplnil své
právo dopsat do ní údaje, na jejichÏ základû se
smûnka stává bezvadnou. Podstatné je jen to,
zda navrhovatel takov˘m právem na doplnûní
nepochybnû disponuje a Ïe poté, co k doplnûní
dojde, se blankosmûnka stává listinou, s níÏ je
spojeno právo na vyplacení urãité ãástky ve
smyslu § 304 odst. 1 Z¤S. Zákon nesdûluje, Ïe
umofiovaná listina musí b˘t jedin˘m dÛvodem,
pro kter˘ má b˘t plnûní vyplaceno, její pfiedlo-
Ïení tedy mÛÏe b˘t jedním z vícera nutn˘ch
úkonÛ, na jejichÏ základû se plnûní na základû
blankosmûnky stane nárokem. Jedním z tako-
v˘ch úkonÛ mÛÏe b˘t i dopsání smûneãné ãást-
ky do smûnky.

Zákonodárce mûl a mohl problém tûchto „ne-
dokonal˘ch“ cenn˘ch papírÛ v novém Z¤S fie-
‰it tak, Ïe by v˘slovnû umoÏnil nebo naopak
nepfiipustil jejich umofiení, a nespokojit se jen
s tím, Ïe dosavadní úpravu umofiovacího fiízení
prakticky beze zmûn opí‰e do nového zákona.
Pokud by zákonodárce pfiipustil umofiení nedo-
konal˘ch cenn˘ch papírÛ, mûl rovnûÏ upravit,
jak pfiesnû má dojít k realizaci plnûní, které do
blankosmûnky pfied jejím umofiením nebylo ve-
psáno. AÏ do doby v˘slovné úpravy v zákonû
bude otázkou, zda navrhovatel mÛÏe pfiistoupit
k tomu, Ïe soudní rozhodnutí o umofiení, které
nastupuje na místo umofiené neúplné smûnky 
(§ 315 Z¤S), doplní o urãení smûneãné ãástky,
napfi. tím, Ïe smûneãnému dluÏníku sdûlí, jakou
konkrétní ãástku po nûm z umofiené smûnky
poÏaduje. Na základû tohoto dodateãného jed-
nání by se pak zfiejmû mohl domáhat vydání
smûneãného platebního rozkazu.

Kdo a jak rozhoduje
o pfiedãasném vyplacení
smûnky podle § 309 Z¤S?

Podle § 309 Z¤S, bylo-li zahájeno umofiovací fií-
zení o smûnce ãi ‰eku, je navrhovatel, kter˘ se
vykáÏe usnesením podle § 307 Z¤S, oprávnûn
Ïádat zaplacení smûnky ãi ‰eku, dá-li pfiimûfie-
nou jistotu, dokud smûnka ãi ‰ek nejsou prohlá-
‰eny za umofiené. Nedá-li tuto jistotu, je
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4 Listinami, které není moÏné umofiit, jsou napfi. listiny, které je
podle zákona oprávnûna umofiit právnická osoba, jeÏ je
vystavila, dále peníze, loterní losy, sázenky, lístky a známky
denního obûhu (napfiíklad vstupenky a jízdenky), atd.

5 Srov. CHALUPA, R.: Základy smûneãného práva. Praha: Linde
2003, s. 61.



oprávnûn podat návrh, aby dluÏná ãástka byla
sloÏena do úschovy soudu.

Z odcitovaného ustanovení plyne, Ïe o zapla-
cení umofiované smûnky nebo ‰eku pfiímo do
rukou navrhovatele, pfiípadnû o její zaplacení
do úschovy soudu, se rozhoduje ve zvlá‰tním
sporném fiízení a rozsudkem. Pikantní je, Ïe tzv.
edikt (tedy usnesení o v˘zvû k pfiedloÏení umo-
fiované listiny a k uplatnûní námitek proti jejímu
umofiení podle § 307 Z¤S), které je základním
pfiedpokladem pro úspûch v takovém sporu,
vydá okresní soud. O povinnosti k zaplacení
smûnky nebo ‰eku v‰ak bude muset rozhod-
nout krajsk˘ soud, protoÏe jde o spor, kter˘ se
t˘ká smûnky nebo ‰eku (§ 9 odst. 2 písm. j)
OS¤). Takové rozloÏení vûcné pfiíslu‰nosti, kdy
základní fiízení vede okresní soud a poboãn˘, na
v˘sledcích základního fiízení odvisl˘ spor 
projednává krajsk˘ soud, je nevhodné a volá po
novelizaci.

JestliÏe soud na základû existence § 309 Z¤S
vyhoví poÏadavku na zaplacení smûnky nebo
‰eku do úschovy soudu, bude takové rozhod-
nutí dÛvodem pro zahájení fiízení o sloÏení smû-
neãné (‰ekové) ãástky do úschovy soudu. A to
k návrhu smûneãného (‰ekového) vûfiitele. Za
smûnky nebo ‰eky zavázané osobû tedy vznik-
ne závazek k tzv. povinné úschovû. S existencí
povinn˘ch úschov poãítají ustanovení § 289
odst. 2 Z¤S a § 300 Z¤S. Pfii formulaci tûchto
ustanovení v‰ak zákonodárce zjevnû pominul,
Ïe povinnou úschovou je i v˘‰e popsané fiízení
podle § 309 Z¤S. Toto opomenutí se projevuje
ve skuteãnosti, Ïe místní pfiíslu‰nost povinn˘ch
úschov je upravena tak, Ïe fiízení o nich koná
soud, kter˘ rozhodl o povinnosti poskytnout
dorovnání protiplnûní nebo náhradu ‰kody.
O niãem takovém v‰ak soud, kter˘ vede fiízení
podle § 309 Z¤S, nerozhoduje. Navíc pro pro-
jednání sporu povinnosti sloÏit smûneãné (‰eko-
vé) plnûní do úschovy soudu je vûcnû pfiíslu‰n˘
nikoliv okresní, ale krajsk˘ soud, s ãímÏ § 289
odst. 2 OS¤ zjevnû nepoãítá. Novela t˘kající se pfií-
slu‰nosti soudu pro fiízení o sloÏení smûneãné ne-
bo ‰ekové ãástky do úschovy soudu by tedy
musela postihnout i ustanovení § 289 odst. 2 Z¤S.

Nejistota ohlednû osob
oprávnûn˘ch k podání návrhu

¤ízení o umofiení listiny je moÏné zahájit jen na
návrh (§ 305 odst. 1 vûta prvá Z¤S). Navrhova-
tel musí tvrdit a posléze prokázat, Ïe má na
umofiení listiny tzv. právní zájem (§ 305 odst. 1
vûta druhá Z¤S). Právní zájem na podání návrhu
na umofiení listiny má kromû pfiímého vûfiitele
osoba, která z povahy svého vztahu k vûfiiteli
a k dluÏníku má právo pfiijmout od dluÏníka 

plnûní, které vypl˘vá z umofiované listiny. Ta-
kovou osobou je napfi. zástavní vûfiitel, kter˘ má
právo mít umofiovanou listinu u sebe a zároveÀ
je v dobû podání návrhu na umofiení listiny
oprávnûn se ze zástavy uspokojit (§ 1359 a násl.
ObãZ 2012). Nelze totiÏ pfiehlédnout ust. § 308
odst. 1 a § 309 Z¤S, z nichÏ plyne, Ïe právní zá-
jem navrhovatele na umofiení listiny je dán jen
tehdy, kdyÏ on sám má z umofiované listiny pfií-
má práva povinnosti. Zmínûn˘ závûr je moÏné
za‰títit i ust. § 306 Z¤S, které nepoãítá s tím, Ïe
by úãastníkem fiízení kromû navrhovatele byl
i ten, komu má b˘t z listiny plnûno. Jedin˘m
pfiijateln˘m vysvûtlením takové formulace je, Ïe
osoba navrhovatele musí spl˘vat s osobou pfií-
mo oprávnûného pfiíjemce plnûní z listiny. TotéÏ
plyne i z § 309 Z¤S, podle nûhoÏ ten, kdo podal
návrh na umofiení smûnky nebo ‰eku, mÛÏe po-
Ïádat, aby mu bylo plnûní ze smûnky nebo ‰eku
poskytnuto je‰tû pfied jejím umofiením.

Nûktefií autofii ov‰em zastávají názor, Ïe na-
vrhovatelem mÛÏe b˘t i ten, kdo má listinu
v úschovû.6 Tento postoj nezastávám, protoÏe ze
smlouvy o úschovû vznikají práva a povinnosti
jen mezi schovatelem a uschovatelem (§ 2402
Z¤S). Schovatel musí uschovanou listinu opat-
rovat, poru‰í-li své povinnosti, je povinen
uschovateli nahradit ‰kodu (§ 2405, § 2407
NObãZ). Povinnost k náhradû ‰kody mÛÏe
schovateli vzniknout i v souvislosti se ztrátou
nebo se zniãením uschované listiny, této ‰kodû
v‰ak je tfieba pfiedejít tak, Ïe schovatel bezod-
kladnû oznámí uschovateli zniãení nebo ztrátu
listiny. Nelze pfiipustit, aby schovatel sám ãinil
kroky k zaplacení nebo uchování práva na pl-
nûné plnûní uvedeného v listinû, kterou mûl
v úschovû, protoÏe takové konání pfiíslu‰í jedi-
nû schovateli jako pfiímému vûfiiteli. Takov˘m
konáním by nepochybnû byl i návrh na umofie-
ní listiny, která byla ztracena nebo zniãena bû-
hem úschovy.

Právû popsan˘ problém s v˘kladem pojmu
„právního zájmu na umofiení listiny“ tedy lze
pfieklenout v˘kladem, novelizace v tomto smû-
ru není potfiebná.

Nejistota t˘kající se osob
oprávnûn˘ch k podání námitek

Z § 306 Z¤S sdûluje, Ïe námitky proti umofiení
listiny mÛÏe podat kdokoliv, aniÏ by musel mít
právní zájem na v˘sledku umofiovacího fiízení.
Tato norma totiÏ subjekt, kter˘ podal námitky,
bez dal‰ího pokládá za rovnocenného úãastníka
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6 Viz FIALA, R., DRÁPAL, L., BURE·, J. a kol. Obãansk˘ soudní
fiád I. § 1 aÏ 200za. Komentáfi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,
2009, s. 1384–1386.



fiízení. Z ust. § 307 odst. 1 a § 310 Z¤S v‰ak vy-
pl˘vá, Ïe námitky proti umofiení listiny má po-
dávat jen ten, kdo má listinu u sebe. Mezi tûmito
ustanoveními tedy existuje v˘kladem nefie‰itel-
n˘ rozpor, na kter˘ literatura jiÏ dlouhodobû
upozorÀuje.7 Nejde tedy o problém, o kterém
zákonodárce nemohl vûdût pfied úãinností Z¤S.
Do pfiípadné novely, která tento pfietrvávající
nedostatek odstraní, se pfiikláním k závûru, Ïe
námitky proti umofiení mÛÏe podat kdokoliv.
Ten, kdo podal námitky, je totiÏ úãastníkem fií-
zení o umofiení (§ 306 Z¤S). Právo úãastníka
uplatÀovat argumenty ve prospûch sv˘ch pfied-
stav mÛÏe b˘t omezeno jen na základû nepo-
chybné dikce zákona. Jin˘ pfiístup by v daném
pfiípadû vedl ke vzniku dvou kategorií úãastní-
kÛ umofiovacího fiízení, aniÏ by byl takov˘ úmy-
sl zákonodárce zcela zjevn˘.

Jednání o umofiení listiny

Aktuální úprava sdûluje, Ïe jednání ve vûci sa-
mé není tfieba nafiizovat (§ 311 Z¤S). Právû zmí-
nûná norma je prakticky jedinou zmûnou oproti
úpravû umofiovacího fiízení do 31. 12. 2013. Ve
srovnání s dfiívûj‰í procesní úpravou jde o po-
sun ve prospûch nafiízení jednání, protoÏe dfiíve
soudy o umofiení listiny rozhodovaly v˘luãnû
„od stolu“ (§ 185j odst. 2 OS¤). Tutu zmûnu
hodnotím pozitivnû, protoÏe moÏnost vûc pro-
jednat za pfiítomnosti stran a vefiejnosti povede
k vût‰í transparentnosti umofiovacího fiízení.

Z ustanovení § 311 Z¤S nemá vyplynout, Ïe
záleÏí na zvÛli soudce, zda jednání nafiídí ãi 
nikoliv. Jednání má soudce nafiídit vÏdy, kdyÏ
existují dÛvodné pochybnosti o skutkov˘ch tvr-
zeních navrhovatele nebo o námitkách jin˘ch
úãastníkÛ proti umofiení listiny. JestliÏe soud
hodlá návrhu vyhovût nebo jej zamítnout proto,
Ïe nûkter˘ z úãastníkÛ neunesl bfiemeno proká-
zání jím tvrzen˘ch skuteãností, nafiídí soud jed-
nání. Jednání se uskuteãní i tehdy, kdyÏ soudce
nerozhoduje pouze na základû listinn˘ch pod-
kladÛ doloÏen˘ch úãastníky, napfi. pokud pro-
vádí v˘slech svûdkÛ. Soudní praxe totiÏ
dovozuje, Ïe seznámení se soudu s obsahem lis-
tin v fiízení o umofiení listiny není skuteãn˘m
dokazováním, a proto je není nutné ãíst k dÛka-
zu a nafiizovat jednání.8

I kdyÏ soud rozhoduje bez jednání, je povinen
úãastníky pouãit o tom, jak hodlá vûcnû roz-
hodnout (§ 118a odst. 1–3 OS¤). Jinak úãastníci
v odvolání mohou uvádût dal‰í skuteãnosti
a dÛkazy ve svÛj prospûch. V této souvislosti
nelze odhlédnout od ust. § 214 OS¤, podle nû-
hoÏ odvolací soud, pokud dokazuje nebo opa-
kuje dokazování, musí nafiídit jednání. O to víc
by mûlo platit, Ïe i soud 1. stupnû by mûl za úãe-

lem vynesení rozhodnutí ve vûci samé zpravi-
dla nafiídit jednání, pokud rozhoduje na zákla-
dû nikoliv zcela nepochybného stavu vûci (napfi.
pfii protichÛdn˘ch tvrzeních stran nebo pfii pro-
tichÛdn˘ch dÛkazních prostfiedcích). Ustanove-
ní § 311 Z¤S je tedy tfieba vykládat spí‰e ve
prospûch nafiízení jednání.

Závûr

TvÛrci zákona o zvlá‰tních fiízeních soudních
mûli vûnovat pozornost existující literatufie, kte-
rá jiÏ dfiíve pojmenovala nûkteré problémy pro-
cesní úpravy úãinné do 31. 12. 2013. Pokud by
tak uãinili, nepfievzali by do nového zákona bez
úprav dfiívûj‰í ust. § 185k a § 185m odst. 2 a § 185q
OS¤ (nyní § 306, § 307 odst. 1 § 310 Z¤S), která
vzbuzují pochybnost o tom, zda námitky proti
umofiení listiny mÛÏe podat kdokoliv nebo jen
osoba, která má umofiovanou listinu u sebe.

Aktuální úpravû fiízení o umofiení listiny lze
také vytknout, Ïe nefie‰í problém s umofiením
tzv. nedokonal˘ch cenn˘ch papírÛ (blankosmû-
nek). Z hlediska vy‰‰ího principu mravního by
i takové cenné papíry mûly podléhat umofiení,
protoÏe bez jejich umofiení navrhovatel zcela
pfiichází o své právo realizovat blankosmûnku.
Také blankosmûnka je jistû listinou, kterou je
tfieba pfiedloÏit k uplatnûní práva, takÏe základ-
ní zákonn˘ pfiedpoklad pro její umofiení je napl-
nûn (§ 304 odst. 1, § 305 odst. 2 Z¤S). Na druhé
stranû je faktem, Ïe dal‰í ustanovení Z¤S (§ 309,
§ 315) pfiedpokládají, Ïe umofiená listina a roz-
hodnutí, o umofiení, které ji nahrazuje, obsahují
zcela konkrétní povinnost a nepoãítají s tím, Ïe
právo uvedené v umofieném cenném papíru 
by mûlo b˘t konkretizováno aÏ dodateãnû po
umofiení.9 Zmínûn˘ nedostatek zákona nelze
pfieklenout v˘kladem. NávrhÛ na umofiení
blankosmûnky na‰tûstí není pfiíli‰ mnoho, takÏe
právû popsan˘ nedostatek aktuální úpravy ne-
bude mít fatální následky.

Ustanovení § 309 Z¤S poãítá s tím, Ïe osoba
oprávnûná ze smûnky nebo ‰eku má právo ve
zvlá‰tním sporném fiízení Ïádat o sloÏení smû-
neãného (‰ekového) plnûní do úschovy soudu.
Je s podivem, Ïe toto fiízení má podle zákona 
(§ 9 odst. 2 písm. j) OS¤) vést krajsk˘ soud, po-
kud fiízení o umofiení listiny koná okresní soud
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7 Viz ONDREJOVÁ, D. Umofiení smûnky; v‰emocná justice ãi
nedÛsledn˘ zákonodárce? Bulletin advokacie ã. 7–8/2008. Ust.
§ 306, § 307 a § 310 Z¤S byla dfiíve obsaÏena v ust. § 185k
a § 185m odst. 2 a § 185q OS¤.

8 Viz FIALA, R., DRÁPAL, L., BURE·, J. a kol. Obãansk˘ soudní
fiád I. § 1 aÏ 200za. Komentáfi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009,
s. 1385. Tento závûr je teoreticky i podle zákona nesprávn˘ 
(§ 129 odst. 1 OS¤), ale z praktick˘ch dÛvodÛ pochopiteln˘.

9 Doplnûní obsahu smûnky vûfiitelem na základû pfiedchozí
dohody s dluÏníkem pfiipou‰tí § 10 zákona ã. 191/1951 Sb.,
o smûnkách a ‰ecích.



a pfiípadnû následné fiízení o sloÏení ãástky do po-
vinné úschovy se opût koná pfied okresním sou-
dem. Zákonodárci je tfieba vytknout i fakt, Ïe
existenci fiízení o povinné soudní úschovû smû-
neãného (‰ekového) plnûní nezohlednil v ust. § 289
odst. 2 a § 300 Z¤S, která poskytují procesní rámec
pro konání fiízení o tzv. povinn˘ch úschovách.

TvÛrci zákona o zvlá‰tních fiízeních soudních
se pokusili o nastolení obecn˘ch pravidel, kte-
r˘mi se mají fiídit fiízení upravená tímto záko-
nem (§ 1 aÏ § 30 Z¤S). Pfiitom vycházeli
z pfiedpokladu, Ïe vût‰ina tûchto fiízení má ne-
sporn˘ charakter, tedy Ïe se v nich uplatní zá-
sada vy‰etfiovací (§ 20 odst. 1, § 21 Z¤S)
a princip tzv. úplné apelace (§ 28 Z¤S), Ïe je bu-
de moÏné zahájit i bez návrhu (§ 13 odst. 1 Z¤S)
atd. ZároveÀ si byli vûdomi, Ïe nûkterá fiízení
upravená Z¤S nesou podstatné rysy sporného
fiízení. Mezi taková fiízení patfií i fiízení o umo-

fiení listin. Ustanovení § 312 Z¤S, které v umo-
fiovacím fiízení vyluãuje vyuÏití vût‰iny ustano-
vení obecné ãásti Z¤S, v‰ak obsahuje v˘kladem
nepfiekonateln˘ rozpor. Na jedné stranû zakazu-
je vydání meritorního rozhodnutí pro uznání
nebo pro zme‰kání, na stranû druhé stanoví, Ïe
soud v tomto fiízení mÛÏe konat pfiípravné jed-
nání, a to se v‰emi následky, které plynou z pfií-
padné absence nûkterého z úãastníkÛ, vãetnû
vydání usnesení pro uznání. Obdobnû nedoko-
nalé ustanovení obsahují i dal‰í zvlá‰tní fiízení,
ve kter˘ch se namísto zásady vy‰etfiovací uplat-
Àuje zásada projednací. Mezi nû patfií napfi. fií-
zení o úschovách (§ 294 Z¤S), fiízení ve vûcech
kapitálového trhu (§ 321 Z¤S), fiízení ve vûcech
voleb do rady zamûstnancÛ (§ 352 Z¤S). Ve‰ke-
rá tato ustanovení je nutné novelizovat. Jde
o koncepãní nedostatek aktuální úpravy.
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Slovník právních pojmÛ. Obãansk˘ zákoník

Luká‰ Pauldura a kolektiv  

Slovník vykládá více neÏ tisíc pojmÛ uÏívan˘ch jak dfiíve tak nyní
v novém soukromém právu.

Struãnû a srozumitelnû popisuje termíny známé (napfi. dûdic, drÏba,
nadace, opatrovnictví, sluÏebnost, v˘Ïivné, zÛstavitel) i termíny do
obãanského práva novû ãi opûtovnû zavedené (dobytek, odkaz,
pacht, svûfiensk˘ fond, vefiejn˘ pofiádek, v˘prosa, zápÛjãka atd.).

Snahou autorského kolektivu bylo usnadnit uÏivateli orientaci v nové
soukromoprávní terminologii. V˘klad hesel je provázan˘ a u kaÏdého
pojmu jsou uvedeny odkazy na související ustanovení právních

pfiedpisÛ (pro pfiehlednost jsou doplnûna ustanovení téÏ pfiedpisÛ obãansk˘m zákoníkem jiÏ
zru‰en˘ch).

Tato publikace je urãena v‰em adresátÛm soukromoprávních norem a bude jistû praktickou
pomÛckou pro právníky i pro laiky, ktefií se chtûjí v novém soukromém právu lépe zorientovat.
V˘bornou orientaci v jednotliv˘ch pojmech zaji‰Èuje pfiipojen˘ rejstfiík.

BroÏ., 299 Kã. Knihu si mÛÏete objednat na www.wolterskluwer.cz/obchod

V nakladatelství Wolters Kluwer právû vy‰lo


