
Zákon ã. 99/1963 Sb., obãansk˘ soudní fiád
je stále základním pfiedpisem upravujícím fiíze-
ní pfied soudy ve sporn˘ch civilních vûcech. JiÏ
od doby svého vzniku se tento pfiedpis pot˘kal
s ãast˘mi novelizacemi, pfiiãemÏ do dne‰ního
dne jejich poãet jiÏ dávno pfiesáhl ãíslovku 100.
Nûkteré novely provedené po roce 1990, zejmé-
na zákonem ã. 519/1991 Sb., zákonem ã.
30/2000 Sb. a zákonem ã. 7/2009 Sb. zavedly
prvky, které se pozitivnû projevily v soudní pra-
xi, napfi. koncentrace fiízení, posílení procesní
odpovûdnosti úãastníkÛ fiízení za v˘sledek fiíze-
ní, zmûna pojetí manudukãní (pouãovací) po-
vinnosti soudu, omezení opravn˘ch prostfiedkÛ
dozorového charakteru a dal‰í. Tyto prvky jsou
v moderním civilním procesu nezbytné a jejich
potlaãení za minulého reÏimu, ideologicky odÛ-
vodnûné, bylo tfieba postupnû napravit. Kromû
tûchto zmûn byly zavádûny moderní prvky ci-
vilního procesu, které reagují na pokraãující glo-
balizaci a v˘voj spoleãnosti, napfi. elektronizace
justice, nová koncepce doruãování s prioritním
doruãováním do datov˘ch schránek ãi rÛzné
zpÛsoby ADR (alternative dispute resolution – al-
ternativní fie‰ení sporÛ).

Zkoumání tûchto prvkÛ moderního civilního
procesu nab˘vá na v˘znamu nejen v souvislos-
ti s rekodifikací civilního práva procesního, kte-
rá se pfiipravuje v souãasnosti jak v âeské
republice,1 tak i na Slovensku,2 ale i v souvis-
losti s odklonem Evropského parlamentu od
spoleãného úsilí harmonizovat hmotné právo
a pfiesunem harmonizaãních snah na pole práva
procesního.3 Toto úsilí si klade za cíl pfiedev‰ím
posílit chybûjící dÛvûru obãanÛ EU v evropskou
justiãní kulturu.4
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1 Práce na novém OS¤ jsou pfiipravovány na pÛdû NS âR,
pfiedsedou Komise pro rekodifikaci civilního procesu je
místopfiedseda Nejvy‰‰ího soudu Roman Fiala, kter˘ plánuje
úãinnost nového OS¤ do pûti let.

2 Schválené znûní legislativního zámûru rekodifikace civilního
práva procesního v SR viz
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Nase-
projekty/Obciansky-sudny-poriadok/Uvod.aspx.

3 Viz spoleãná zpráva ze zasedání JURI/LIBE/AFCO ze dne 
9. 7. 2013 dostupná na
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201307/2
01 30705ATT69312/20130705ATT69312EN.pdf. Zasedání se
vûnovalo modernizaãním prvkÛm národního civilního procesu. 

4 Schulze, Götz. Europäisches Privatrecht in Vielfalt geeint.
München, 2013. Sellier European Law publishers GmbH.



Koncentrace fiízení

Jedním z prvkÛ moderního civilního procesu je
tzv. koncentrace fiízení známá jin˘m právním
fiádÛm, napfi. nûmeckému Zivilprozessordnung
(ZPO).5 I ve francouzské judikatufie se hovofií
o tzv. koncentraãní zásadû, na základû které jsou
pfiípustné opoÏdûné podání a zmûny Ïaloby
pouze v omezeném rozsahu.6

Koncentrace fiízení obecnû slouÏí ke zrychlení
a zefektivnûní poskytování soudní ochrany, ne-
boÈ na jejím základû je stanoven ãasov˘ úsek
v fiízení sporném, kter˘m konãí pro úãastníky
fiízení moÏnost navrhovat nové dÛkazy a tvrdit
nové skuteãnosti. Úãastníci fiízení tak nesou
procesní odpovûdnost za v˘sledek svého sporu.
Civilní proces byl od pfiijetí obãanského soudní-
ho fiádu v roce 1963 ovládán zásadou arbitrár-
ního pofiádku. V prvním i druhém stupni fiízení
bylo moÏno bez omezení kdykoliv uvádût nové
skuteãnosti, tvrzení a dÛkazy a soud k nim
vÏdy musel pfiihlédnout. Takovéto pojetí sice
vyhovuje poÏadavkÛm na co nejúplnûj‰í zji‰tû-
ní objektivní pravdy, má v‰ak i své nev˘hody.
Úãastníci fiízení totiÏ nejsou nuceni své návrhy
bûhem fiízení uplatÀovat vãas, coÏ mÛÏe vést
k protahování fiízení (nepochybnû toho mÛÏe
b˘t úãastníky i zneuÏíváno).

Proto byly zákonem ã. 30/2000 Sb. (tzv. vel-
kou novelou OS¤) pro civilní fiízení sporné za-
vedeny nûkteré prvky koncentrace, napfi.
skuteãnosti a dÛkazy musely b˘t uplatnûny v fií-
zení pfied soudem prvního stupnû, odvolací
soud k nov˘m tvrzením a dÛkazÛm (aÏ na v˘-
jimky) nemohl pfiihlíÏet (tzv. systém neúplné
apelace). Tato novela úãinná od 1. ledna 2001
zásadním zpÛsobem posílila odpovûdnost
úãastníkÛ za prÛbûh fiízení. Tato zásadní zmûna
se v‰ak z pohledu maximálního zefektivnûní fií-
zení jako dostaãující neukázala. Byla tedy pfiija-
ta dal‰í novela OS¤, zákon ã. 7/2009 Sb. (tzv.
souhrnná novela OS¤), která dosavadní kon-
centraãní principy ve sporném fiízení zpfiísnila
a poloÏila tak vût‰í poÏadavky na úãastníky fií-
zení, aby o svÛj spor fiádnû peãovali. Koncent-
race fiízení navozuje totiÏ skutkov˘ a dÛkazní
„stopstav“ k urãitému okamÏiku fiízení, pfii-
ãemÏ po souhrnné novele OS¤ neumoÏnila ani
soudci, aby na základû vlastní úvahy tento zá-
konn˘ následek aÏ na nûkteré v˘jimky pfiekle-
nul. Takto pojatá univerzalita koncentrace
fiízení byla v‰ak velmi rigidní a neumoÏÀovala
soudci reagovat na konkrétní okolnosti daného
pfiípadu. V nûkter˘ch skutkovû i právnû sloÏi-
t˘ch vûcech mohlo dojít ke koncentraci fiízení
i pfiesto, Ïe nedo‰lo k vyjasnûní skutkov˘ch
okolností daného pfiípadu a k vyjasnûní rozsahu
dokazování.

Ani v˘jimky z koncentrace fiízení uvedené 
v § 118b odst. 1 OS¤ nebyly v‰eobjímající a ne-
fie‰ily kaÏdou procesní situaci, která mohla na-
stat. V˘jimky byly taxativnû dány a soudci
neumoÏÀovaly, aby po zváÏení v‰ech okolností
daného pfiípadu prolomil koncentraci fiízení i v ji-
n˘ch pfiípadech neÏ jsou stanoveny zákonem tak,
aby mohla b˘t zaji‰tûna spravedlivá ochrana
soukrom˘ch práv a oprávnûn˘ch zájmÛ.

Urãit˘m ústupkem v tomto smûru byla novela
OS¤, zákon ã. 404/2012 Sb., která následovala
dosavadní soudní praxi7 a zakotvila moÏnost za
úãelem úplnûji zji‰tûného skutkového stavu soud-
ci tento nedostatek pfieklenout za pomoci pouão-
vací povinnosti soudu podle §118a odst. 1 a 3 OS¤.

Souãasná právní úprava koncentrace v‰ak
stále neumoÏÀuje soudci v kaÏdém konkrétním
pfiípadû na základû volné úvahy rozhodnout,
zda je konkrétní skutkové tvrzení úãastníka fií-
zení ãi na jeho podporu navrhovan˘ dÛkazní
prostfiedek opoÏdûn˘ ãi nikoliv. Koncentrace fií-
zení nastane univerzálnû vÏdy, pfiiãemÏ soudce
takto zákonem nastolenou koncentraci fiízení
nemÛÏe ovlivnit.

Ani z doporuãení Rady Evropy ã. R (84) 5
o principech civilního procesu navrhnut˘ch ke
zlep‰ení fungování justice pfiímo neplyne takto
striktnû formulovaná zásada koncentrace. Zása-
da 5 pfiílohy doporuãení ã. R (84) 5 stanoví, Ïe
ledaÏe zákon stanoví jinak, mûly by b˘t nároky
stran, jejich námitky ãi tvrzení v rámci obrany
a v zásadû i jejich dÛkazní návrhy, uplatnûny
v nejranûj‰í fázi fiízení a v kaÏdém pfiípadû pfied
skonãením pfiípravné fáze fiízení. V rámci odvo-
lacího fiízení by jiÏ soud nemûl zpravidla pfii-
pustit skutková tvrzení, která nebyla uplatnûna
v fiízení pfied soudem prvního stupnû, ledaÏe
nebyly známy v prÛbûh fiízení pfied soudem 
I. stupnû, osoba, která je uplatÀuje v fiízení pfied
soudem odvolacím, nebyla úãastníkem fiízení
pfied soudem I. stupnû, pfiíp. Ïe existují zvlá‰tní
dÛvody pro jejich pfiipu‰tûní. 

Soud by pfiitom mûl b˘t nadán pravomocí fií-
dit proces úãinnûji a za tím úãelem disponovat
odpovídajícími pravomocemi t˘kajícími se úlo-
hy soudu pfii zji‰Èování skutkového stavu, kon-
krétnû by mûl mít moÏnost uloÏit stranám
povinnost podat nezbytné vysvûtlení, vyzvat
k navrÏení dÛkazÛ, atd., pfiiãemÏ by v‰ak nemûl
pfiekroãit pfiedmût fiízení (zásada 3 doporuãení
Rady Evropy ã. (84)5).
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5 Napfi. § 296 nûmeckého ZPO dostupné na http://www.gesetze-
im-internet.de/bundesrecht/zpo/gesamt.pdf

6 Rozsudek pléna Cour de Cassation ve vûci Cesaréo, 
ã. 04-10672 ze dne 7. 7. 2006 a rovnûÏ rozsudek druhého
civilního senátu Cour de Cassation ã. 10-16735 ze dne 26. 5. 2011
ve vûci JCP G.

7 Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne 27. 6. 2013 sp. zn. 29 Cdo
604/2012



Takov˘m poÏadavkÛm se nejvíce blíÏí taková
právní úprava, která by zcela ponechávala na
uváÏení soudu okamÏik, ke kterému bude fiíze-
ní zkoncentrováno, pfiiãemÏ nejpozdûj‰ím oka-
mÏikem by byl okamÏik rozhodnutí soudu
prvního stupnû. Takováto úprava existuje napfi.
ve Francii, kdy ke koncentraci dochází rozhod-
nutím soudu (tzv. ordonnance de cloture).8 Stano-
vení momentu, kdy jiÏ nelze uplatÀovat dal‰í
skuteãnosti, je tak plnû v dispozici soudce.

Z tohoto konceptu má vycházet i nová slo-
venská právní úprava, která rovnûÏ plánuje za-
vést v‰eobecnou koncentraci fiízení. Soudce
bude moci stanovit úãastníkÛm fiízení povin-
nost pfiedloÏit v‰echny dÛkazy v urãité lhÛtû,
pfiiãemÏ k dal‰ím dÛkazÛm se nebude pfiihlí-
Ïet.9 Tedy jin˘mi slovy soudce bude tím, kdo
bude rozhodovat, zda a jaká bude úãastníkÛm
fiízení poskytnuta lhÛta pro plnûní povinnosti
tvrzení a dÛkazní. Bude tedy pánem sporu, ne-
boÈ bude mít pravomoc ovládat prÛbûh fiízení,
ale na druhé stranû bude mít vût‰í podíl odpo-
vûdnosti za jeho prÛbûh. Je v‰ak otázkou, jak se
slovenská úprava vypofiádá s úpravou oprav-
n˘ch prostfiedkÛ, pfiedev‰ím úpravou odvolací-
ho fiízení a pfiezkumu toho, zda stanovení
povinnost pfiedloÏit dÛkazy v urãité lhÛtû bylo
namístû a pokud ano, zda lhÛta, která byla sou-
dem stanovena, byla pfiimûfiená. A to pfiedev‰ím
z pohledu toho, Ïe fiízení tak mohlo b˘t zatíÏe-
no vadou, která mohla mít za následek ne-
správné rozhodnutí ve vûci, ãi která mohla vést
k neúplnû zji‰tûnému skutkovému stavu a po-
taÏmo tak k nesprávnému rozhodnutí.

Manudukãní povinnost soudu 

S koncentrací jde ruku v ruce i dal‰í prvek mo-
derního civilního procesu, kter˘m je jiÏ zmínû-
ná manudukãní (pouãovací) povinnost soudu.10

Je prostfiedkem komunikace mezi soudem
a úãastníky, odrazem jejich odpovûdnosti za v˘-
sledek fiízení. Pojetí pouãovací povinnosti se od
roku 1989 podstatnû zmûnilo, neboÈ stát pfiestal
plnit roli ochranitele v civilním procesu. Byla tak
zru‰ena ‰iroce koncipovaná11 pouãovací povin-
nost zaloÏená jiÏ pfiijetím obãanského soudního
fiádu z roku 1950, pfiiãemÏ bylo zavedeno obec-
né pravidlo v § 5 OS¤, podle kterého soud po-
uãuje toliko o procesních právech a povinnostech.

Takto koncipovaná pouãovací povinnost v‰ak
je zcela univerzální a nerozli‰uje pouãovací po-
vinnost v rámci materiálního vedení fiízení (na-
pfi. § 118a OS¤), které je známé zahraniãním
právním úpravám,12 a pouãovací povinnost
v rámci formálního vedení fiízení, která byla za-
kotvena právû v § 5 OS¤. Jedná se pfiitom
o obecnou pouãovací povinnost, pfiiãemÏ ke kaÏ-

dé procesní situaci je stanovena zvlá‰tní pouão-
vací povinnost, napfi. institut vylouãení soudce,
a jemu odpovídající pouãení o moÏnosti vznést
námitku podjatosti soudce podle § 15a odst. 1
OS¤ ãi rozsudek pro zme‰kání a jemu odpoví-
dající pouãení o moÏn˘ch následcích nedosta-
vení se k prvnímu jednání. Pfiitom pouãení
o nutnosti doplnûní skutkov˘ch tvrzení a návrhÛ
na dÛkazy ve smyslu § 118a OS¤ by spí‰e mûlo
b˘t pojímáno ne jako pouãovací povinnost,
n˘brÏ dotazovací ãi vysvûtlovací povinnost.
Dotazovací ãinnost soudu souvisí s projedná-
ním vûci s úãastníky. Soud klade otázky ohled-
nû jejich verze skutkového stavu, ptá se jich na
skuteãnosti, které jsou v˘znamné pro právní
posouzení vûci. Vysvûtlovací povinností se ro-
zumí ‰ir‰í ãinnost soudu pfii zji‰Èování skutko-
vého stavu, jako je napfi. obstarávání dÛkazÛ.13

RovnûÏ zahraniãní právní úpravy rozli‰ují po-
uãovací povinnost soudu v uÏ‰ím slova smyslu
a dotazovací povinnost v rámci objasÀování
skutkov˘ch okolností, napfi. tzv. Hinweispflicht
(§ 139 nûmeckého ZPO), Anleitungspflicht (§ 432
rakouského ZPO14) nebo Erörterungspflicht ãi
Fragepflicht. I pouh˘m kladením dotazÛ (Fragen
stellen nebo débattre/poser des questions nebo or-
der to provide clarifications) lze objasnit skutkov˘
stav vûci. RovnûÏ jako v Nûmecku15 ãi Rakous-
ku16 platí tato dotazovací povinnost u nás
v âeské republice i pro hmotnûprávní otázky.
V tûchto pfiípadech totiÏ soud zpÛsobem, jak˘m
klade na úãastníky otázky, dotazuje se jich ãi vy-
z˘vá k objasnûní, nepfiímo vyjevuje svÛj právní
názor na danou vûc. Tato dotazovací povinnost
v‰ak v Ïádném pfiípadû nesmí pfiejít v poradní
ãinnost a naru‰it tak rovnost úãastníkÛ. 

Pouãovací povinnost není sice v souãasné do-
bû primárním objektem novelizaãních snah zá-
konodárce, ale je chápána jako nástroj, kter˘m
se má vyvaÏovat skuteãnost, Ïe se zpfiísÀují
pravidla pro úãastníky fiízení, napfi. jiÏ v˘‰e zmí-
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8 § 782 Code de procédure civile dostupné na
www.legifrance.gouv.fr.

9 Viz http://www.webnoviny.sk/slovensko/patdesiatrocny-
obciansky-sudny-por/633748-clanok.html.

10 BlíÏe viz Macur, J. Problémy legislativní úpravy pouãovací
povinnosti soudu v civilním soudním fiízení. Právní rozhledy.
1998, str. 597.

11 „Dosavadní formulace pouãovací povinnosti vedla k závûru, Ïe
je tfieba úãastníky pouãit napfi. i o moÏnosti vznést námitku
promlãení“ viz dÛvodová zpráva k zákonu ã. 519/1991 Sb.

12 Napfi. § 139 nûmeckého ZPO, podle kterého má soud povinnost
objasnit v souãinnosti se stranami stav vûci po stránce skutkové
i právní a má povinnost klást otázky (tzv. dotazovací povinnost).
Má tím pÛsobit na strany, aby se vyjádfiily vãas a úplnû o v‰ech
rozhodn˘ch skuteãnostech, zejména aby doplnily neúplná
tvrzení k uplatnûn˘m skuteãnostem, oznaãily dÛkazy a aby
uãinily odpovídající návrhy. 

13 Macur, J. Problémy legislativní úpravy pouãovací povinnosti
soudu v civilním soudním fiízení. Právní rozhledy. 1998, str. 597.

14 Dostupné na www.jusline.at.
15 Dotazovací povinnost se podle § 139 odst. 1 ZPO vztahuje

zásadnû také na chybûjící substanciaci pfiednesu.
16 Podle § 182 rak. ZPO se vztahuje i na omyl úãastníka ohlednû

toho, jaké skuteãnosti jsou pro posouzení vûci podstatné.



nûná koncentrace fiízení. Zaãíná tak v podstatû
slouÏit k tomu, aby se úãastník mohl ve stále slo-
Ïitûj‰ím fiízení orientovat. A tak, aãkoliv se na po-
ãátku v˘voje nového pojetí civilního procesu
zdálo, Ïe v dÛsledku uplatÀování zásady projed-
nací a zásady kontradiktornosti bude v˘znam po-
uãovací povinnosti klesat, opak je dnes realitou.17

Navíc problémem je i skuteãnost, Ïe mnohdy je
k této pouãovací povinnosti pfiistupováno zcela
formalisticky, coÏ mÛÏe souviset s judikaturou t˘-
kající se pfiedvídatelnosti soudního rozhodnutí,
pfiedev‰ím ve smyslu pouãení o nutnosti doplnû-
ní skutkov˘ch tvrzení a návrhÛ na dÛkazy, které
musí pfiedcházet zamítavému rozhodnutí.

Elektronizace justice

Dal‰ím prvkem modernizovaného civilního
procesu je elektronizace justice a automatické
zpracování dat. Obãané oprávnûnû oãekávají, Ïe
soudy budou rozhodovat rychle a efektivnû.
Proto je tfieba zvy‰ovat v˘konnost justice,
ov‰em pfii zachování poãtu zamûstnancÛ. Je te-
dy zfiejmé, Ïe reforma a rozvoj ãeského soud-
nictví se nemohou obejít bez jeho elektronizace.
Jednoduché a opakující se postupy mohou b˘t
zaji‰Èovány prostfiednictvím elektronizace a au-
tomatického zpracování dat.

Od 1. fiíjna 2007 zaãaly fungovat první ãásti
systému elektronického a internetového soud-
nictví. Byl tak zaveden tzv. elektronick˘ plateb-
ní rozkaz, moÏnost doruãovat do tzv. datov˘ch
schránek zfiízen˘ch na základû zákona 
ã. 300/2008 Sb., o elektronick˘ch úkonech a au-
torizované konverzi dokumentÛ, tzv. systém In-
foSoud, tedy pfiehled o prÛbûhu soudních fiízení
a úkonech v nich provádûn˘ch, dále tzv. 
InfoJednání, tedy informace o probíhajících jed-
náních nebo elektronická podatelna. Vyjma
tûchto instrumentÛ v rámci elektronizace justice
jsou pozvolna uvádûny do praxe i tzv. elektro-
nické spisy. V souãasné dobû se systém pouÏívá
pro fiízení o vydání elektronického platebního
rozkazu. Z procesního pohledu je elektronick˘
spis postaven na roveÀ spisu listinnému. Vede-li
se ve vûci elektronick˘ spis a soud vyhotovuje
listinné stejnopisy rozhodnutí a jiné písemnosti
soudu prostfiednictvím provozovatele po‰tov-
ních sluÏeb, pfiedá je soud v elektronické podo-
bû tomuto provozovateli, kter˘ v souladu
s uzavfienou smlouvou vyhotoví jejich listinnou
podobu a doruãí je; autorizovanou konverzi
pfiitom provozovatel po‰tovních sluÏeb nepro-
vádí. Pfiedávání a vyhotovování se provádí au-
tomatizovan˘m zpÛsobem, kter˘ vyluãuje
lidsk˘ zásah nad míru nezbytnû nutnou (§ 28c
zákona ã. 37/1992 Sb., o jednacím fiádu pro
okresní a krajské soudy).

Nicménû je nutné dodat, Ïe i kdyÏ v budouc-
nu dojde k rozsáhlej‰ímu vyuÏívání elektronic-
k˘ch spisÛ, nebude nikdy moÏné spisy
v listinné podobû zcela odstranit a to pfiedev‰ím
kvÛli nemoÏnosti konverze nûkter˘ch doku-
mentÛ, napfi. tûch, kde bude nutné zkoumat je-
jich pravost. 

Dal‰ím ulehãením pro soudy by mûlo b˘t po-
stupné nahrazování protokolace pfii jednání vy-
hotovením záznamu technick˘m zafiízením.
Úkony, pfii nichÏ soud jedná s úãastníky, prová-
dí dokazování nebo vyhla‰uje rozhodnutí, by
tak mûly b˘t primárnû zaznamenávány ve for-
mû zvukového nebo zvukovû obrazového záz-
namu (§ 40 OS¤). Záznam by pak byl
uchováván na trvalém nosiãi dat, kter˘ by byl
souãástí spisu. Souãasná praxe je v‰ak z velké
ãásti taková, Ïe soudy vyuÏívají moÏnosti sta-
novené §40 odst. 2 OS¤ a s odkazem na to, Ïe
pofiízení záznamu není moÏné, napfi. technicky
moÏné, sepisují nadále o prÛbûhu jednání pro-
tokol, jehoÏ pfiepis zatûÏuje administrativní
aparát soudu. 

I nûmeck˘ právní fiád pfiipou‰tí strojové zpra-
cování dat. Podle § 689 ZPO lze provádût zkrá-
cené fiízení o vydání platebního rozkazu 
(tzv. Mahnverfahren) strojov˘m zpracováním
dat. Pokud je fiízení o vydání platebního rozka-
zu provádûno strojov˘m zpracováním dat a ne-
jsou dokumenty v rámci fiízení doruãovány
elektronicky, pouÏije se namísto listinn˘ch do-
kumentÛ strojovû vystaven˘ v˘pis ze spisu. Na
základû § 703b ZPO byla pfiitom vydána vy-
hlá‰ka ministerstva spravedlnosti k detailní
úpravû prÛbûhu fiízení. RovnûÏ byly zavedeny
formuláfie ke zjednodu‰ení zkráceného fiízení
a k ochranû Ïalované strany. Pokud jiÏ byly for-
muláfie vydány, musí b˘t ve‰kerá podání stra-
nami ãinûna za pomoci tûchto formuláfiÛ. 

RovnûÏ podle § 250 rakouského ZPO mÛÏe
b˘t rozkazní fiízení provádûno za pomoci auto-
matického zpracování dat. I v tomto pfiípadû
byly vydány vyhlá‰kou ministerstva spravedl-
nosti zjednodu‰ující formuláfie, které musí stra-
ny vyuÏívat. Tyto formuláfie jsou sestaveny tak,
aby mohly b˘t stranami snadno a s jistotou vy-
uÏívány. Podle § 251 rakouského ZPO vstupuje
na místo doruãení Ïaloby doruãení platebního
rozkazu, pokud ten odráÏí zcela obsah Ïaloby
nebo pokud k nûmu jsou pfiiloÏeny opis Ïaloby
a Ïalobcem pfiedkládané dÛkazy.

S elektronizací justice souvisí jiÏ zmínûná nová
koncepce doruãování s prioritním doruãováním
do datov˘ch schránek. RovnûÏ na Slovensku
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byl v loÀském roce pfiijat zákon ã. 305/2013 Z.z.,
o e-Governmente, na základû kterého je umoÏ-
nûno doruãování do tzv. elektronick˘ch schrá-
nek. Elektronické schránky se zfiizují orgánu
vefiejné moci, právnické osobû, fyzické osobû,
podnikateli anebo subjektu mezinárodního prá-
va. Doruãením do vlastních rukou se pro úãely
elektronického doruãování rozumí doruãení,
pfii kterém se vyÏaduje potvrzení doruãení ze
strany adresáta anebo osoby, které je podle
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ moÏné doruãovat
namísto adresáta, formou doruãenky odeslané
odesílateli.

Omezování opravn˘ch
prostfiedkÛ dozorového
charakteru

Neménû dÛleÏit˘m prvkem moderního civilní-
ho procesu je omezování opravn˘ch prostfiedkÛ
dozorového charakteru (limiting the number of
cases meriting a judicial review), napfi. omezení
v‰eobecné zásady dvouinstanãnosti fiízení ãi
koncipování dovolacího fiízení tak, aby byl na-
plnûn jeho úãel, tj. pfiedev‰ím sjednocení judi-
katury obecn˘ch soudÛ. Na základû doporuãení
Rady Evropy ã. R (95) 5 t˘kajícího se zavádûní
a zlep‰ování funkãních odvolacích systémÛ a fií-
zení v civilních a obchodních vûcech je tak sle-
dována snaha zákonodárce omezit dostupnost
opravn˘ch prostfiedkÛ a ztíÏit pfiístup k vy‰‰ím
soudním instancím z dÛvodu velkého nápadu
vûcí a nedostatku financí. V pfiípadû fiízení 
o mimofiádn˘ch opravn˘ch prostfiedcích je sle-
dována nutnost zamûfiit se pouze na otázky zá-
sadního právního v˘znamu (general public
importance dle kapitoly IV doporuãení Rady Ev-
ropy ã. R (95) 5) za úãelem jednotného v˘kladu
práva (uniform interpretation of the law). 

Tímto se inspiroval po roce 1989 ãesk˘ záko-
nodárce, kdyÏ do‰lo pfii nahrazování pÛvodní
stíÏnosti pro poru‰ení zákona dovoláním
k upu‰tûní od uvaÏované koncepce dovolání ja-
ko fiádného opravného prostfiedku (po vzoru ci-
vilního fiádu soudního, zákona ã. 113/1895 fi. z.)
a jeho zafiazení mezi opravné prostfiedky mimo-
fiádné. ZároveÀ do‰lo k omezení pfiípustnosti
odvolání proti nûkter˘m rozhodnutím.

I tato úprava dovolacího fiízení se v‰ak v prÛ-
bûhu doby stala neudrÏitelnou v dÛsledku ne-
únosného zatíÏení Nejvy‰‰ího soudu. Do v˘voje
dovolacího fiízení zasáhl Ústavní soud, kter˘
sv˘m nálezem sp. zn. Pl. ÚS 29/11 ze dne 21. 2.
2012 zru‰il ke dni 31.12.2012 ustanovení § 237
odst. 1 písm. c) OS¤ úãinného do 31. 12. 2012
z dÛvodÛ jeho nepfiedvídatelnosti. UmoÏnil tak
nabytí úãinnosti novely OS¤ ã. 404/2012 Sb.,
která prosadila novou koncepci dovolání tak, Ïe

odstranila pfiedchozí tfii pfiípady objektivní pfií-
pustnosti dovolání a ponechala pouze dosavad-
ní tzv. nenárokové dovolání. (§ 237 odst. 1 písm. c)
OS¤ pfied novelou ã. 404/2012 Sb. a § 237 po té-
to novele OS¤). Zavedla tedy takovou koncepci
dovolání, Ïe se fie‰í pouze otázky zásadního
právního v˘znamu,18 kdy je zpravidla dán judi-
katorní pfiesah. Taková právní úprava je pfiitom
rozumn˘m kompromisem mezi individuální
ochranou subjektivních práv úãastníkÛ fiízení
a zákonodárcem sledovan˘m úãelem fiízení
o mimofiádném opravném prostfiedku, tzv. sjed-
nocováním judikatury.19

Dal‰ím prvkem moderního civilního procesu
v rámci systému opravn˘ch prostfiedkÛ je zave-
dení a posílení takov˘ch prvkÛ apelace, kter˘mi
by se eliminovalo opakované a v˘luãné formál-
ní ru‰ení vûcí soudy vy‰‰ího stupnû a zabránilo
se zbyteãnému ping-pongu mezi soudem prv-
ního a druhého stupnû. I v pfiípadû rozhodová-
ní v reÏimu neúplné apelace do‰lo k posílení
moÏnosti odvolacího soudu provádût dokazo-
vání a k omezení moÏnosti kasace rozhodnutí
soudu prvního stupnû v pfiípadech, kdy nedo-
‰lo k tak závaÏn˘m vadám fiízení, které by ne-
mohly b˘t zhojeny v fiízení pfied soudem
druhého stupnû. Navíc by vÏdy mûla b˘t zo-
hledÀována zásada hmotnûprávní relevance
procesních vad, tj. zásada zohlednûní toliko vad
zakládajících zmateãnost, jakoÏ i jin˘ch vad fií-
zení, které mohly mít za následek nesprávné
rozhodnutí ve vûci (§ 212a odst. 5, § 242 odst. 3
OS¤).20

Dal‰ím neménû dÛleÏit˘m prvkem moderní-
ho civilního procesu je zavedení revizního
opravného systému pfii rozhodování Nejvy‰‰í-
ho soudu o podan˘ch dovoláních od novely 
ã. 404/2012 Sb., kter˘ umoÏÀuje dovolacímu
soudu zmûnit rozhodnutí odvolacího soudu,
jestliÏe odvolací soud rozhodl nesprávnû a jest-
liÏe dosavadní v˘sledky fiízení ukazují, Ïe je
moÏné o vûci rozhodnout (§ 243d písm. b) OS¤).

Na základû revizního opravného systému je
zaloÏeno rozhodování o dovolání napfi.
v Nûmecku ãi ve Francii. Mimofiádn˘m oprav-
n˘m prostfiedkem obdobn˘m dovolání v âR je
tzv. revize. O revizi rozhoduje Spolkov˘ soudní
dvÛr. O pfiípustnosti revize rozhoduje zásadnû
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18 Tento názor zastává i komentáfiová literatura, viz Svoboda,
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Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvy‰‰ího soudu 
ã. 80/2013. 

19 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 5. 2005 sp. zn. IV. ÚS
128/05 uvefiejnûn˘ ve Sbírce nálezÛ a usnesení Ústavního
soudu pod ã. 100/2005.

20 Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 151/06 ze dne 12. 7.
2006 uvefiejnûn˘ pod ã. 132/2006 Sbírky nálezÛ a usnesení
Ústavního soudu.



podle § 543 ZPO odvolací soud v rozsudku (do
1. 1. 2001 u nás platilo totéÏ). Revizi lze pfiitom
pfiipustit, pokud jde o vûc zásadního v˘znamu
nebo pokud rozhodnutí o revizi vyÏaduje v˘voj
právní vûdy nebo zaji‰tûní sjednocování judika-
tury. Zásadní v˘znam je dán tehdy, pokud pod-
stata soudního sporu pfiesahuje ve svém
v˘znamu jednotliv˘ pfiípad. Rozhodnutí musí
b˘t obecnû platné a musí poskytovat soudu
moÏnost objasÀovat rozhodující otázky nebo
vyvíjet nová pravidla pro tvorbu a zavádûní
právních opatfiení.21

RovnûÏ ve Francii, kde o tzv. pourvoi en cassa-
tion rozhoduje Cour de cassation (Kasaãní
soud), je rozhodování o tomto opravném pro-
stfiedku zaloÏeno na revizním opravném systé-
mu. Kasaãní soud o stíÏnosti rozhoduje tak, Ïe
buì stíÏnost zamítne (rejet du pourvoi), nebo na-
padené rozhodnutí zru‰í (cassation prononcé).
V pfiípadû zru‰ení napadeného rozhodnutí mÛ-
Ïe Kasaãní soud v‰ak také sám rozhodnout ve
vûci, aniÏ by ji vrátil soudu odvolacímu, jak vy-
pl˘vá z ãlánku 627 Code de procédure civile.

Mediace

Dal‰ím prvkem moderního civilního procesu,
kter˘ má zefektivnit poskytování soudní ochra-
ny, je zavádûní pomocn˘ch mechanismÛ pfii za-
vádûní alternativních zpÛsobÛ fie‰ení sporÛ
(tzv. ADR), jako napfi. mediace. V rámci EU je
v˘sledkem snah v oblasti mediace smûrnice Ev-
ropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze
dne 21. kvûtna 2008, o nûkter˘ch aspektech me-
diace v obãansk˘ch a obchodních vûcech, která
byla implementována do na‰eho právního fiádu
zákonem ã. 202/2012 Sb. o mediaci a zmûnû nû-
kter˘ch zákonÛ, kter˘ zavedl mediaci provádû-
nou tzv. zapsan˘mi mediátory.

Takto zavedená mediace se promítla do sou-
ãasné úpravy civilního procesu v nûkolika rovi-
nách. Zfiejmû nejdÛleÏitûj‰ím dopadem do
oblasti civilního procesu je zavedení mediace
nafiízené soudem. Tato obecná úprava nafiízené
mediace nahradila dosavadní úpravu umoÏÀu-
jící soudu pouze ve vûcech péãe o nezletilé ulo-
Ïit úãastníkÛm úãast na mimosoudním smírãím
nebo mediaãním jednání. Takováto podoba
úpravy nafiizované mediace se jevila jako nevy-
hovující pfiedev‰ím pro nejasnost pojmÛ mimo-
soudní smírãí ãi mediaãní jednání. Novû
formulované ustanovení § 100 odst. 3 OS¤ tak
poskytuje soudÛm úãinn˘ nástroj ke zkrácení
soudního fiízení a k vyfie‰ení sporu ke spokoje-
nosti obou stran konfliktu, kter˘ jim umoÏní na-
fiídit tzv. první setkání se zapsan˘m mediátorem
v rozsahu tfií hodin a to nejen ve vûcech péãe
o nezletilé, jak tomu bylo pfied pfiijetím zákona

o mediaci, ale ve v‰ech vûcech vypl˘vajících ze
soukromoprávních vztahÛ. Odmûna mediátora
podle zákona o mediaci za první setkání s me-
diátorem nafiízené soudem podle § 100 odst. 3
OS¤ tvofií náklady fiízení.22 Mediátorovu odmû-
nu za nafiízené první setkání (i v pfiípravném
jednání) platí strany rovn˘m dílem, za úãastní-
ka osvobozeného od soudních poplatkÛ platí
stát.23 ProtoÏe je odmûna za první setkání sou-
ãástí nákladÛ fiízení, mÛÏe v koneãném dÛsled-
ku tuto odmûnu nahradit druhému z úãastníkÛ
ten úãastník fiízení, kter˘ bude ve vûci neúspû‰-
n˘ ve smyslu § 142 odst. 1 OS¤. Ustanovení 
§ 150 OS¤ pfiitom bylo doplnûno o moÏnost
soudu v˘jimeãnû nepfiiznat náhradu nákladÛ fií-
zení, jestliÏe se úãastník bez váÏného dÛvodu
nepodrobí prvnímu setkání s mediátorem, které
soud nafiídil.24 Dal‰í motivací úãastníkÛm fiíze-
ní k vyuÏití mediace je skuteãnost pekuniárního
charakteru, kdy úãastníkÛm fiízení je garanto-
váno vrácení 80 % zaplaceného soudního po-
platku v pfiípadû uzavfiení smíru pfied
rozhodnutím soudu ve vûci samé.25

Nûkteré evropské právní úpravy kladou vel-
k˘ dÛraz na alternativní fie‰ení sporÛ. Napfi. no-
vá ‰v˘carská civilnûprocesní právní úprava
podporuje vyfiízení sporu bez nutnosti meritor-
ního rozhodnutí povinn˘m smírãím fiízením ãi
judiciální mediací (§ 201 ‰v˘carského ZPO). Po-
vinnost vést smírãí fiízení je v‰ak v mnoha pfií-
padech prolomena, napfi. v pfiípadû Ïe hodnota
sporu dosahuje minimálnû CHF 100’000.00.
Urovnání sporu smírem má v‰ak ve ·v˘carsku
dlouhou tradici. Zásada „urovnávat pfied sou-
zením“26 tvofií pevnou souãást spoleãenského
Ïivota ve ·v˘carsku. VÛle hledat konsensus,
spory fie‰it dohodou a vyhnout se tak soudnímu
sporu, je souãástí politické a spoleãenské kultu-
ry ve ·v˘carsku.  Dal‰ím pfiíkladem zemû, kte-
rá upravuje obligatorní mediaci, je napfi. Itálie.

Sporné a nesporné fiízení

Dal‰ím neménû dÛleÏit˘m moderním prvkem
civilního procesu je oddûlení fiízení sporného od
nesporného. Vûcné dÛvody rozdílnosti fiízení
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22 § 137 odst. 1 OS¤
23 § 140 odst. 4 OS¤ ve spojení s § 10 odst. 3 zák. o mediaci.
24 K tomuto ustanovení Ústavní soud konstatoval, Ïe „nepfiiznání

nákladÛ fiízení je zcela na úvaze obecného soudu, pfiiãemÏ
nelze dohledat ústavnûprávní povinnost obecného soudu,
postupovat podle citovaného ustanovení. Navíc, nepfiistoupí-li
obecn˘ soud k jeho aplikaci, nemusí svÛj postup ani
odÛvodÀovat, neboÈ se nejedná o situaci, kdy by vyboãil
z obecného pravidla o pfiiznávání nákladÛ fiízení.“ Viz Usnesení
Ústavního soudu âR ze dne 23. ledna 2013, sp. zn. IV. ÚS 78/13.

25 § 10 odst. 7 zák. ã. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve
znûní úãinném od 1. 9. 2012.

26 „Schlichten vor Richten“.



sporného a nesporného vychází z právní teorie.
Sporné fiízení je ovládáno pfiedev‰ím zásadou
dispoziãní a projednací, zato nesporná a jiná
zvlá‰tní fiízení jsou ovládána pfiedev‰ím zása-
dou oficiality a zásadou vyhledávací, coÏ
se projevuje v mnoha rozdílnostech, které se
s dosavadním spoleãensk˘m v˘vojem po roce
1989 stále více prohlubují.

JiÏ za první republiky byla právní úprava soud-
ního fiízení sporného a nesporného oddûlena.
Sporné fiízení upravoval zákon ã. 113/1895 fi. z.,
o soudním fiízení v obãansk˘ch rozepfiích práv-
ních, a nesporné fiízení bylo upraveno dvûma
kodexy. Jednotlivá nesporná fiízení, jakoÏ i jejich
hmotnûprávní aspekty, upravoval tzv. nesporn˘
patent ã. 208/1854 fi. z. a procesní stránku ne-
sporn˘ch fiízení upravoval komplexnû zákon 
ã. 100/1931 Sb., o základních ustanoveních
soudního fiízení nesporného.

Do nabytí úãinnosti zákona o zvlá‰tních fiíze-
ních soudních (ã. 292/2013 Sb.) bylo obãanské
soudní fiízení nalézací stále, i pfies znaãn˘ poãet
novel, poznamenáno koncepcí jednotného pro-
cesu. Tato jednotná koncepce byla zaloÏena na so-
cialistické ideologii, která spoãívá v tom, Ïe stát
mÛÏe prostfiednictvím procesu pfied civilními
soudy zasahovat do soukromoprávních vztahÛ.
Právû z dÛvodu státní ingerence do soukromo-
právních vztahÛ byl proces nalézání práva konci-
pován jednotnû a platily v nûm v‰echny procesní
zásady stejnû, nerozli‰ovalo se tedy sporné a ne-
sporné fiízení. Vedoucí zásada, která byla v fiízení
o nalézání práva aplikována, byla zásada materi-
ální pravdy. Tato zásada mûla pfieváÏnû ideolo-
gickou funkci, jejím prostfiednictvím mohl stát
odÛvodnit svoji intervenci do fiízení, jehoÏ pfied-
mûtem byly soukromoprávní vztahy.

K rozli‰ování mezi sporn˘m a nesporn˘m fií-
zením zaujal názor i Ústavní soud âeské repub-
liky, kter˘ ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 954/09
ze dne 16. bfiezna 2010 uvedl následující: „Dûlení
fiízení na sporné a nesporné je dûlení teoretické,
vypl˘vající ze samé podstaty projednávan˘ch
vûcí. Nûkdy se stává, Ïe zákonodárce, rozhodu-
jící o zafiazení vûcí do fiízení sporného ãi ne-
sporného, zafiadí z rÛzn˘ch dÛvodÛ vûc
spornou do procesu nesporného a naopak.
Problémy z toho vzniknuv‰í musí b˘t fie‰eny
v kontextu samé podstaty projednávan˘ch vûcí.
Dojde-li k zafiazení sporné vûci ze své podstaty
do fiízení nesporného, nemÛÏe b˘t odstranûna
skuteãnost, Ïe jde o spor mezi stranami, tj.
úãastníci takového fiízení mají svou podstatou
postavení sporn˘ch stran a fiízení se svou struk-
turou musí rovnat fiízení spornému.“ Lze tak
konstatovat, Ïe, pokud jde o sporné fiízení, kla-
de Ústavní soud dÛraz na adversiální vztah
úãastníkÛ fiízení

Nov˘ zákon o zvlá‰tních fiízeních soudních
pfiitom obsahuje taxativní v˘ãet v‰ech nespor-
n˘ch a jin˘ch zvlá‰tních fiízení a úpravu jejich
zvlá‰tností oproti fiízení spornému, které je
upraveno v obãanském soudním fiádu. Podle 
§ 1 odst. 3 zákona o zvlá‰tních fiízeních soud-
ních se v‰ak pouÏijí ustanovení tohoto zákona
vedle obãanského soudního fiádu, nevypl˘vá-li
z povahy jednotliv˘ch ustanovení nûco jiného.

Také v nûkter˘ch evropsk˘ch státech je oddû-
lena právní úprava sporného a nesporného fií-
zení. Takov˘mi státy jsou pfiedev‰ím Rakousko
a Nûmecko. Právní úprava sporného fiízení
v Rakouské republice je obsaÏena v obãanském
soudním fiádu (ZPO) a nesporné fiízení je upra-
veno zvlá‰tním zákonem o nesporném fiízení
(Außerstreitgesetz – AußStrG). Nûmecko pfiijalo
v roce 2008 speciální zákon o nesporném fiízení
(Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarke-
it), kter˘ nahradil dfiívûj‰í zákon Gesetz über die
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
(FGG). Tento speciální zákon na mnoha místech
rovnûÏ odkazuje na pfiimûfiené pouÏití konkrét-
ních ustanovení Obãanského soudního fiádu
(Zivilprozessordnung).

Hromadná Ïaloba

Dal‰ím moderním institutem, kter˘ je jin˘m
právním fiádÛm znám˘ a kter˘ by v koneãném
dÛsledku zcela bezpochyby smûfioval k zefek-
tivnûní poskytování soudní ochrany, je tzv. ko-
lektivní neboli hromadná Ïaloba.27 Takovou
Ïalobou je s právními úãinky reprezentována
skupina osob, které mají identická ãi obdobná
práva vedoucí k vydání rozhodnutí s úãinky res
iudicata ve vztahu k ostatním ãlenÛm skupiny.

Kolektivní Ïaloba má svÛj pÛvod v americkém
právu. S ohledem na kontinentální typ právní
kultury je skupinová Ïaloba v evropsk˘ch práv-
ních fiádech pfiijímána s nejrÛznûj‰ími v˘hrada-
mi. V evropském pojetí se skupinovou Ïalobou
rozumí Ïaloba, která je podávána v zájmu vût‰ího
poãtu osob majících stejné nároky, av‰ak tyto
osoby nejsou pfiímo úãastníky fiízení. Z tohoto
rozhodnutí mohou mít dotãené osoby následnû
prospûch, aãkoliv nebyli úãastníky pÛvodního
fiízení. Americkému pojetí hromadné Ïaloby se
nejvíce pfiibliÏuje ‰védsk˘ právní fiád. Definici
hromadné Ïaloby uvádí pfiímo zákon spolu 
s jejími tfiemi druhy. Zákon rozeznává Ïalobu
soukromou, spolkovou a vefiejnou. Obdobu
hromadn˘ch Ïalob pfiiná‰í i francouzsk˘ právní
fiád, ve kterém se lze domáhat nároku tímto ty-
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pem Ïaloby v právu pracovním (tzv. substituãní
Ïaloba) a správním (tzv. procedura pilotního
rozsudku).28

Francouzská vláda navíc v loÀském roce
pfiedstavila návrh zákona,29 jehoÏ úãelem je za-
vedení nov˘ch nástrojÛ ekonomické regulace za
úãelem vyváÏení nerovnováhy mezi spotfiebite-
li a profesionály, kter˘ zavádí kolektivní Ïalobu
do francouzského právního fiádu. Vytvofiení
zvlá‰tního fiízení o skupinové Ïalobû má za cíl
seskupit do jednoho fiízení nároky na náhradu
‰kody, která spotfiebitelÛm byla zpÛsobena
v dÛsledku nezákonn˘ch praktik podnikatelÛ,
a ktefií se tak nachází ve shodné skutkové i práv-
ní situaci. Zákon byl pfiijat Národním shromáÏ-
dûním 13. února 2014. Zákon pfiitom vymezuje
pÛsobnost fiízení o skupinové Ïalobû, podmínky,
za kter˘ch se mÛÏe konat (zpÛsobilost úãastní-
ka, procesní postup, zpÛsob vytvofiení skupiny,
pfiíslu‰nost soudu, atd.) O skupinové Ïalobû
pfiitom bude rozhodovat krajsk˘ soud (Tribunal
de grande instance) v senátech sloÏen˘ch ze
soudcÛ z povolání. ¤ízení se pfiitom bude roz-
padat do dvou fází, jednak fiízení ukonãeného
rozsudkem, kter˘m bude rozhodnuto o odpo-
vûdnosti podnikatele a stanovena kritéria, od
kter˘ch se bude odvíjet oprávnûnost nárokÛ
jednotliv˘ch spotfiebitelÛ a stanovena ãástka ná-
hrady ‰kody nebo zpÛsob jejího vypoãtení a ur-
ãen rovnûÏ postup v fiízení o získání tohoto
od‰kodnûní pro kaÏdého konkrétního spotfiebi-
tele. Na tuto fázi bude navazovat fáze individu-
álního od‰kodÀování jednotliv˘ch spotfiebitelÛ
v ãástce stanovené pfiedchozím rozsudkem.

I v Nûmecku je upraveno také nûkolik pfiípa-
dÛ uplatnûní hromadné Ïaloby, napfi. kolektivní
reprezentaãní Ïaloba v oblasti ochrany spotfiebi-
tele ãi Ïaloba akcionáfiské men‰iny proti orgánÛm
akciové spoleãnosti ãi hromadné od‰kodnûní
men‰inov˘ch akcionáfiÛ pfii pfiemûnû obchod-
ních spoleãností.

Evropská komise pfiitom vydala v roce 2008
Bílou knihu o hromadn˘ch Ïalobách na náhra-
du ‰kody v souvislosti s poru‰ením kartelového
práva COM(2008) 165 final. Evropská komise se
v této Bílé knize vyjádfiila, Ïe je potfieba zavést
mechanismy pro sdruÏení individuálních náro-
kÛ po‰kozen˘ch z poru‰ení kartelového práva.
Spotfiebitelé, ale také malí podnikatelé jsou ãasto
odrazováni od uplatnûní sv˘ch nárokÛ, které
nedosahují vysok˘ch ãástek, z dÛvodu nákladÛ
fiízení, nejistoty ãi rizika neúspûchu ve sporu.
Proto zÛstanou po‰kození vût‰inou neod‰kod-
nûni. Tam, kde se jiÏ rozhodnou po‰kození
uplatÀovat náhradu ‰kody, naráÏí na neuspoko-
jivé procesní fie‰ení takov˘ch situací. Komise
proto navrhuje kombinaci dvou mechanismÛ
kolektivního od‰kodnûní uplatniteln˘ch pfiede-

v‰ím ve vûcech poru‰ení kartelového práva a to
zástupãí Ïaloby (representative actions), které by
byly podávány kvalifikovan˘mi subjekty, napfi.
sdruÏeními na ochranu spotfiebitele v zastoupení
konkrétních ãi pfiesnûji fieãeno identifikovatel-
n˘ch po‰kozen˘ch a dále tzv. opt-in skupinov˘ch
Ïalob, v rámci kter˘ch by se po‰kození v˘slovnû
rozhodli slouãit své jednotlivé individuální náro-
ky na náhradu ‰kody do jedné Ïaloby.30

V âeské republice v‰ak není doposud tento
procesnûprávní nástroj upraven vyjma pfiekáÏ-
ky litispendence v pfiípadû zdrÏovacího ãi od-
straÀovacího nároku uplatnûného jedním
po‰kozen˘m ve vztahu k Ïalobû jiného po‰ko-
zeného ve vûcech t˘kajících se nekalosoutûÏní-
ho jednání, v pfiípadû zdrÏení se protiprávního
jednání ve vûcech ochrany práv spotfiebitelÛ,
v pfiípadû náhrady ‰kody nebo dorovnání v˘‰e
protiplnûní podle zákona o nabídkách nebo pfie-
zkoumání protiplnûní pfii v˘kupu úãastnick˘ch
cenn˘ch papírÛ a dále ve vûcech stanoven˘ch
zvlá‰tními právními pfiedpisy.

Tato úprava je v‰ak nedostateãná. Kolektivní
Ïaloba by se totiÏ mohla stát úãinn˘m právním
prostfiedkem nejen pro potfieby ochrany spotfie-
bitelÛ, ale i dal‰ích osob, neboÈ spory, resp. jiná
potfieba soudní ochrany se v tûchto oblastech
dot˘ká stovek i tisícÛ osob, nikoliv pouze jed-
noho individuálního subjektu, jehoÏ práva ru‰í
ãi ohroÏuje rovnûÏ jeden individuální subjekt.31

Nabízí se pfiitom dvû základní procesní fie‰ení
institutu hromadné Ïaloby, jednak shora nastí-
nûné francouzské fie‰ení s fiízením rozpadajícím
se do dvou fází, kdy v rámci prvé by se fie‰ila
odpovûdnost podnikatele a pfiípadná v˘‰e ná-
roku na náhradu ‰kody a ve druhé fázi by se fie-
‰ily konkrétní nároky jednotliv˘ch spotfiebitelÛ.
Druhou moÏností by bylo po vzoru americké
hromadné Ïaloby poÏádat v pfiípadû spotfiebi-
telské asociace o autorizaci soudu pro podání
hromadné Ïaloby. Pokud by souhlas obdrÏela,
mohla by zvefiejnit tento zámûr a formovala by
skupinu spotfiebitelÛ.

Povinné zastoupení advokátem

Za dal‰í staronov˘ institut civilního procesu je
moÏné povaÏovat tzv. advokátní pfiímus neboli
povinné zastoupení advokátem. Není pochyb
o tom, Ïe procesní fie‰ení právních konfliktÛ vy-
Ïaduje profesionální pfiístup stejnû jako jiná vy-
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soce odborná ãinnost. Zaji‰tûní profesionality
v procesu se pfiitom bez povinného zastoupení
advokátem neobejde.

JiÏ civilní fiád soudní, zákon ã. 113/1895 fi. z.,
o soudním fiízení v obãansk˘ch rozepfiích práv-
ních znal povinné zastoupení advokátem. Teh-
dej‰í § 27 civilního fiádu soudního ve znûní do
31. ledna 1949 stanovil, Ïe pfied sborov˘mi sou-
dy první stolice, pfied samosoudci, ktefií jsou po-
voláni u tûchto sborov˘ch soudÛ k v˘konu
soudní pravomoci, a pfiede v‰emi soudy vy‰‰í
stolice se musí dát strany zastupovat advokáty
(proces advokátsk˘).

Toto pravidlo se nevztahovalo na fiízení prv-
ní stolice ve vûcech manÏelsk˘ch, na první rok,
a pokud zákon tento nic jiného neustanovil, ta-
ké ne na ty procesní úkony, které se konaly pfied
soudcem doÏádan˘m nebo soudcem, jenÏ do-
stal pfiíkaz, pfied pfiednostou soudu nebo pfied-
sedou senátu. Ve sporn˘ch vûcech, které se
t˘kaly pfiedmûtu o hodnotû vy‰‰í neÏ 500 zla-
t˘ch a konaly se v místû, kde sídlili alespoÀ dva
advokáti, bylo zastoupení advokátem taktéÏ
povinné. AdvokátÛm, notáfiÛm, osobám zpÛso-
bil˘m k v˘konu soudcovské funkce a osobám
zamûstnan˘m u soudu bylo povoleno zastupo-
vat v právním sporu sama sebe za podmínky, Ïe
nebyli potrestáni disciplinárním trestem v˘ma-
zu ze seznamu advokátÛ, sesazením z úfiadu,
pfieloÏením na odpoãinek nebo propu‰tûním ze
sluÏby. V takovém pfiípadû jim musel b˘t pfii po-
Ïadavku povinného zastoupení advokát usta-
noven. Toto povinné zastoupení v‰ak bylo po
roce 1950 v civilním procesu zru‰eno.

I v jin˘ch právních fiádech je zcela bûÏné po-
vinné zastoupení advokátem a zaji‰tûní tak pro-
fesionality v fiízení. Podle § 78 ZPO se musí
strany nechat zastoupit advokátem v fiízení
pfied krajsk˘mi soudy (Landgerichten) a vrchní-
mi soudy (Oberlandesgerichten). TaktéÏ v pfiípa-
dû francouzského civilního procesu, kde se
strany musí nechat zastoupit advokátem v fiíze-
ní pfied krajsk˘mi soudy (Tribunal de grande in-
stance) s v˘jimkou fiízení ve vûcech rodinn˘ch
(juge aux affaires familiales). V fiízení o rozvod
manÏelství je v‰ak povinné zastoupení advoká-
tem vÏdy. V fiízení pfied odvolacím soudem
(Cour d’appel) a Nejvy‰‰ím soud (Cour de Casssa-
tion) je vÏdy povinné zastoupení advokátem. 

Souãasnou politickou neprÛchodnost  povin-
ného zastoupení advokátem i u niÏ‰ích ãlánkÛ
soudní soustavy zejména z dÛvodÛ zv˘‰en˘ch
nárokÛ na státní rozpoãet nelze povaÏovat za
dostateãn˘ argument proti znovuzavedení po-
vinného zastoupení advokátem v civilním fiíze-
ní ve vymezeném rozsahu.32 Vûcná správnost
takového fie‰ení nemÛÏe b˘t zpochybÀována
momentálními politickou situací.

PfiedbûÏná vykonatelnost
rozsudkÛ

Dal‰ím moderním institutem pfiispívajícím
k zaji‰tûní co moÏná nejvy‰‰í míry právní jisto-
ty vymahatelnosti exekuãních titulÛ je tzv. pfied-
bûÏná vykonatelnost rozsudkÛ. Vykonatelnost
rozsudkÛ, které ukládají povinnost k plnûní, na-
stává zpravidla uplynutím tzv. pariãní lhÛty, ne-
boli lhÛty k dobrovolnému plnûní, která poãíná
bûÏet právní mocí rozsudku na plnûní. Nûkdy
v‰ak nastane vykonatelnost dfiíve. V takovém
pfiípadû hovofiíme o pfiedbûÏné vykonatelnosti.
PfiedbûÏná vykonatelnost nastává v nûkter˘ch
pfiípadech pfiímo ze zákona, napfi. u rozsudkÛ
ukládajících povinnost k plnûní v˘Ïivného nebo
pracovní odmûny za poslední 3 mûsíce pfied vy-
hlá‰ením rozsudku (tzv. obligatorní pfiedbûÏná
vykonatelnost § 162 odst. 1 OS¤) a nebo ji mÛ-
Ïe soud vyslovit na návrh úãastníka, pokud by
mu jinak hrozilo nebezpeãí tûÏko nahraditelné
nebo znaãné újmy (tzv. fakultativní pfiedbûÏná
vykonatelnost § 162 odst. 2 OS¤). LhÛta k plnû-
ní v pfiípadû rozsudkÛ pfiedbûÏnû vykonatel-
n˘ch bûÏí od doruãení rozsudku povinnému
úãastníkovi a v okamÏiku, kdy uplyne, je roz-
hodnutí vykonatelné, a to i pfies to, Ïe rozsudek
je‰tû nemusel nab˘t právní moci.

MoÏnost vyslovit pfiedbûÏnou vykonatelnost
soudem prvního stupnû, ledaÏe by taková pfied-
bûÏná vykonatelnost zpÛsobila neúspû‰né stra-
nû nenahraditelnou nebo váÏnou ‰kodu nebo
by jí znemoÏnila pfiístup ke spravedlnosti
v pozdûj‰ím stádiu, je zakotvena v kapitole II
ãlánku 2 písm. c) doporuãení Rady Evropy 
ã. R (95) 5 t˘kající se zavádûní a zlep‰ování
funkãních odvolacích systémÛ a fiízení v civil-
ních a obchodních vûcech. 

PfiedbûÏná vykonatelnost nepochybnû slouÏí
k rychlej‰ímu vymoÏení pohledávek vûfiitelÛ,
neboÈ není nutné vyãkávat na právní moc roz-
sudku ukládajícího povinnost k plnûní, ale je
moÏné ihned pfiistoupit k exekuci ãi soudnímu
vymáhání. V jin˘ch právních fiádech je pfied-
bûÏná vykonatelnost u rozsudku na rozdíl od
ãeského právního fiádu bûÏná, napfi. v nûmec-
kém právním fiádu (§ 708 ZPO). V pfiípadû 
nuceného v˘konu rozsudku pfiedbûÏnû vykona-
telného v‰ak pfiipou‰tí nûmeck˘ právní fiád sta-
novení povinnosti sloÏit jistotu pro krytí
pfiípadné ‰kody, která by mohla vzniknout v˘-
konem rozhodnutí v dobû, kdy rozhodnutí do-
posud nenabylo právní moci a bylo následnû
v odvolacím fiízení zru‰eno (§ 709 ZPO).
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Prohlá‰ení o pravdivosti
Ïalobních tvrzení

Dal‰ím prvkem moderního civilního procesu je
prohlá‰ení o pravdivosti Ïalobních tvrzení zná-
mé napfi. ‰v˘carskému právnímu fiádu. ·v˘car-
sk˘ právní fiád dokonce umoÏÀuje trestnû
postihovat nepravdivá tvrzení uvedená v Ïalo-
bû, kter˘m se Ïalobce dovolává svého domnûlé-
ho práva u soudu. Tento institut by jistû pfiispûl
k odbfiemenûní soudÛ od pfiípadÛ, kdy se Ïa-
lobce domáhá zjevnû neoprávnûného nároku
s odkazem na nepodloÏená, neúplná ãi neprav-
divá tvrzení, a pfiispûl by k hospodárnosti fiíze-
ní v tûch pfiípadech, kdy je nárok ÏalobcÛv
opodstatnûn˘. Skuteãnost, Ïe Ïalobce v Ïalobû
uvádí nepravdivá tvrzení, mÛÏe vypl˘vat z nej-
rÛznûj‰ích dÛvodÛ. Tím nejãastûj‰ím je zastra‰e-
ní Ïalovaného ãi útok na nûj, kter˘ ho má pfiimût
k nûjakému jednání, dále kverulantství ze stra-
ny Ïalobce, ãi ‰ikana Ïalovaného, ale nûkdy mÛ-
Ïe souviset dokonce i s trestnou ãinností
samotného Ïalobce.

V tom, Ïe Ïalobce podal k soudu Ïalobu, je-
jímÏ obsahem jsou vûdomû nepravdivá tvrzení,
nebo Ïe podal návrh na vydání smûneãného
platebního rozkazu, jenÏ je opfien o padûlanou
smûnku, v‰ak není moÏné spatfiovat naplnûní
zákonného znaku skutkové podstaty trestného
ãinu podvodu (§ 205 odst. 1 TZ) spoãívajícího
v tom, Ïe pachatel „uvede nûkoho v omyl“, ne-
boÈ soud, kter˘ v civilním fiízení o takovém po-
dání rozhoduje, nelze povaÏovat za subjekt, jeÏ
by tímto zpÛsobem mohl b˘t uvádûn v omyl.33

Pfiípadnou sankci za uvedení vûdomû ne-
pravdiv˘ch tvrzení nabízí doporuãení Rady Ev-
ropy ã. R (84) 5 ve své zásadû 2, kdy umoÏÀuje
soudu v pfiípadû, Ïe strana uplatní zcela zjevnû
neopodstatnûn˘ návrh, aby uloÏil takové stranû
pokutu ãi aby uloÏil nahradit ‰kodu stranû, kte-
ré z takového návrhu ‰koda vznikla. Navíc je
moÏné rozhodnout zvlá‰tním rozsudkem pro
zme‰kání proti Ïalobci (in a summary way), po-
kud tvrzení Ïalobce v Ïalobû jsou nepodloÏená
(ill-founded) a nemohou tak b˘t podkladem pro
vyhovûní Ïalobû. RovnûÏ pokud strana zcela
zjevnû zneuÏívá fiízení za úãelem prÛtahÛ v fií-
zení, soud má mít moÏnost rozhodnout ve vûci
ihned, má mít moÏnost uloÏit pokutu, uloÏit po-
vinnost nahradit ‰kodu, atd.

Rakousk˘ ZPO moÏnost uloÏit pokutu za ne-
správné ãi neúplné údaje upravuje v pfiípadû
vydání tzv. podmínûného platebního rozkazu 
(§ 245 ZPO). Takto uloÏená pokuta pfiitom musí
dosahovat minimálnû ãástky 100 EUR.

I evropsk˘ civilní proces upravuje tuto ne-
zbytnou náleÏitost návrhu na zahájení fiízení
v fiízení o vydání evropského platebního rozka-

zu upravené nafiízením Evropského parlamen-
tu a Rady (ES) ã. 1896/2006. Kromû standard-
ních náleÏitostí Ïaloby je specifickou náleÏitostí
návrhu také doplÀující prohlá‰ení o poskytnutí
pravdiv˘ch údajÛ podle jeho nejlep‰ího vûdomí
a svûdomí, a dále Ïe si je vûdom toho, Ïe jaké-
koli úmyslné nepravdivé prohlá‰ení by mohlo
vést k odpovídajícím sankcím podle právních
pfiedpisÛ ãlenského státu pÛvodu (ãl. 7 odst. 3
nafiízení o EPR). RovnûÏ navrhovaná slovenská
právní úprava se zavedením moÏnosti ukládání
pokut za vûdomû nepravdivá tvrzení v návrhu
na zahájení fiízení poãítá.

Závûr

Ke dni 1. ledna 2014 nabyly úãinnosti podstatné
legislativní zmûny v civilním procesu souvisejí-
cím jednak s novou hmotnûprávní úpravou,
jednak s nov˘m kodexem zvlá‰tních soudních
fiízení a v neposlední fiadû se zavádûním dal‰ích
prvkÛ moderního civilního procesu, které jsou
známé mnoha zahraniãním úpravám a které ve-
dou v zahraniãí k zefektivnûní poskytování
soudní ochrany a odbfiemenûní soudÛ. Prvky
moderního civilního procesu v˘znamn˘m zpÛ-
sobem poznamenávají charakter a pojetí civilní-
ho procesu na mnoho let dopfiedu.

Nicménû novely, kter˘mi byly a jsou tyto prv-
ky do civilního procesu zavádûny, jsou natolik
ãetné a nepfiehledné, Ïe znesnadÀují orientaci
nejenom právnû neznal˘m osobám, ale i erudo-
van˘m právníkÛm. Civilnûprocesní úprava ãas-
to nebyla mûnûna zcela koncepãnû. Proto jiÏ
dávno netvofií homogenní celek, kter˘ by byl
nav˘sost Ïádoucí. Navíc vede i ke znaãnému
formalismu civilního fiízení pfied soudy, a to
pfiedev‰ím pfied soudy nalézacími.

Obãansk˘ soudní fiád kromû toho obsahuje
i instituty, které v praxi mohou pfiiná‰et apli-
kaãní a praktické problémy (napfi. kolize kon-
centrace fiízení stanovená v §118b OS¤
a pouãení o neúplné apelaci uvedené v § 119a
odst. 1 OS¤34). To má pak v koneãném dÛsled-
ku vliv na vymahatelnost práv, která mÛÏe b˘t
kvÛli tomu zeslabena. I kdyÏ kvalita interpre-
taãní a aplikaãní praxe jistû hraje dÛleÏitou roli,
nelze zakr˘vat, Ïe velkou fiadu potíÏí vyvolává
samotná právní úprava.

Z tohoto dÛvodu se jeví jako nejvhodnûj‰í pfii-
jmout zcela nov˘ obãansk˘ soudní fiád, kter˘
bude pfiizpÛsoben souãasn˘m spoleãensk˘m,
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33 Usnesení Nejvy‰‰ího soudu âR ze dne 28. dubna 2005 sp. zn.
11 Tdo 229/2004.

34 Ve sporném fiízení pfiichází pouãení podle § 119a odst. 1 OS¤
v úvahu jedinû tehdy, jestliÏe fiízení doposud nebylo
zkoncentrováno, napfi. protoÏe soud neposkytl správné pouãení
pfii prvním jednání.



politick˘m i hospodáfisk˘m pomûrÛm. Novû
vytvofien˘ kodex by mohl odstranit mnoÏství
chyb, nepfiehledností, obsolentních ustanovení
(§ 104 odst. 1 vûta druhá o.s.fi. odkazující na
úpravu tzv. dûlené pravomoci v dfiívûj‰ím § 8
o.s.fi.) a nesystematiãností, které vznikaly v prÛ-
bûhu let novelizacemi obãanského soudního fiá-
du. Nová civilnûprocesní úprava by mûla b˘t
nástrojem jednoduchého, pfiehledného a spra-
vedlivého komunikování mezi úãastníky fiízení
a mezi úãastníky a soudem a na druhé stranû by
mûl ãelit obstrukcím ze strany úãastníkÛ. Mûlo
by dojít pfiedev‰ím ke zjednodu‰ení a zrychlení
fiízení a to pfiedev‰ím prostfiednictvím aktivní
role soudce pfii vedení fiízení. Na jeho uváÏení
by bylo ponecháno stanovení okamÏiku, ke kte-
rému bude fiízení zkoncentrováno, pfiiãemÏ nej-
pozdûj‰ím okamÏikem by byl okamÏik
rozhodnutí soudu prvního stupnû. Mûly by b˘t
rovnûÏ do nového obãanského soudního fiádu
zavedeny mechanismy, jak zabránit obstrukcím
a nekal˘m praktikám ze strany nûkterého
z úãastníkÛ, napfi. moÏnost uloÏit takovému
úãastníku pokutu ãi povinnost nahradit ‰kodu

úãastníkovi, kterému z takového jednání ‰koda
vznikla. Navíc by mûla b˘t zakotvena moÏnost
rozhodnout zvlá‰tním rozsudkem pro zme‰ká-
ní proti Ïalobci (in a summary way), pokud tvr-
zení Ïalobce v Ïalobû jsou nepodloÏená
(ill-founded) a nemohou tak b˘t podkladem pro
vyhovûní Ïalobû. RovnûÏ by mûla b˘t rozli‰ena
pouãovací povinnost v rámci formálního vede-
ní fiízení a v rámci materiálního vedení fiízení.
RovnûÏ by mûly b˘t zavedeny dal‰í prvky mo-
derního civilního procesu a to nejen kontinen-
tálního, napfi. jiÏ zmiÀovaná hromadná Ïaloba,
která by bezpochyby pfiispûla v mnoha ohle-
dech k zeefektivnûní poskytnutí soudní ochra-
ny osobám, které by se jí jinak nedovolaly.

Je nepochybné, Ïe nov˘ kodex by pfiispûl k do-
konãení rekodifikace soukromého práva jako celku
v ‰ir‰ím slova smyslu. Av‰ak je tfieba si uvûdo-
mit, Ïe takovouto zmûnu není moÏné uspí‰it
a uãinit bez ‰iroké diskuze se v‰emi dotãen˘mi
subjekty a orgány. Nicménû nezb˘vá neÏ doufat,
Ïe brzy bude pfiijat zcela nov˘ kodex sporného
fiízení a tím bude splacen porevoluãní dluh no-
vodobému demokratickému právnímu fiádu.
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