
Rozhodne-li soud v fiízení o zaplacení smûneã-
ného nároku smûneãn˘m platebním rozkazem,
je fiízení doruãením smûneãného platebního
rozkazu velmi striktnû zkoncentrováno. Uvede-
né navození koncentrace dramaticky zhor‰uje
procesní postavení Ïalovaného, neboÈ omezuje
dobu, bûhem níÏ má Ïalovan˘ moÏnost vymezit
svoji obranu proti uplatnûnému smûneãnému
nároku, na dobu trvání námitkové lhÛty. Délka
námitkové lhÛty je zákonem stanovena na 
15 dní. Tuto lhÛtu povaÏuji za nepfiimûfienû
krátkou, neboÈ poÏadavky na kvalitu vymezení
námitek jsou nastaveny tak pfiísnû, Ïe se lze setkat
se situacemi, v nichÏ Ïalovaní ve smûneãn˘ch
rozkazních fiízeních nezvládnou z objektivních
dÛvodÛ svoji obranu procesnû vymezit natolik
kvalifikovanû, aby s touto mohli uspût. Po uply-
nutí námitkové lhÛty nelze nedostateãnû konci-
povanou obranu v podobû námitek proti
smûneãnému platebnímu rozkazu dodateãnû
sanovat podáním nov˘ch nebo doplÀujících ná-
mitek. V fiízeních o zaplacení smûnky se tudíÏ
lze setkat s pfiípady, kdy se Ïalovaní nezvlád-
nou ubránit proti uplatnûnému smûneãnému
nároku pouze z procesních dÛvodÛ, jelikoÏ
v námitkové lhÛtû nepodají dostateãnû kvalifi-
kované a úplné námitky, pfiiãemÏ v rovinû skut-
kové a hmotnûprávní Ïalovaní dÛvodnou
obranou disponují.

Korektní procesní právo by mûlo do fiízení
vná‰et tak zásadní negativní element, jeÏ úãast-
níkÛm fiízení znemoÏÀuje dosáhnout v˘sledku
fiízení, kter˘ odpovídá obsahu jejich subjektiv-
ních práv, jen ve zvlá‰È odÛvodnûn˘ch pfiípa-
dech a zpÛsobem, jenÏ v maximální moÏné mífie
‰etfií právo tûchto úãastníkÛ fiízení na spravedliv˘
proces. Jsem pfiesvûdãen o faktu, Ïe koncentra-
ce smûneãného rozkazního fiízení nepfiedstavu-
je dÛvodné a opodstatnûné omezení moÏnosti
Ïalovaného vznést obranu proti uplatnûnému
smûneãnému nároku; neváhám pouÏít ani tak
silná slova, Ïe koncentrace smûneãného rozkaz-
ního fiízení má povahu neodÛvodnûné ‰ikany
Ïalovaného, kterou nelze spojovat s Ïádn˘m ná-
sledkem pfiíznivû ovlivÀujícím rychlost nebo
kvalitu fiízení. Jedin˘m dÛsledkem koncentrace
smûneãného rozkazního fiízení je zásadní vy-
ch˘lení rovnováhy procesních práv a povinnos-
tí ve prospûch Ïalobce, potlaãení principu
rovnosti zbraní a vydávání vûcnû neuspokoji-
v˘ch rozhodnutí, která Ïalovan˘m ukládají po-
vinnost zaplatit smûneãn˘ dluh a nahradit
náklady fiízení, pfiestoÏe Ïalovan˘ ze smûnky
buì není zavázán, nebo existuje jiná okolnost,
jeÏ Ïalovanému poskytuje dÛvodnou obranu
proti uplatnûnému smûneãnému nároku, a to
i v situacích, v nichÏ Ïalovan˘ k fiízení nepfiistu-
puje zjevnû nedbale a není tudíÏ dán dÛvod pro
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navození sankãního procesního následku v po-
dobû kontumace fiízení.

Projevy koncentrace
v nalézacím fiízení

Koncentraãní princip se v podobû zakotvení
prekluzivních lhÛt, v nichÏ lze tvrdit skutkové
okolnosti nebo oznaãit dÛkazy, uplatÀuje jen ve
sporném fiízení. Cel˘ v˘klad koncentrace fiízení
bude tudíÏ vztaÏen pouze ke spornému fiízení.
Budu-li dále v textu zmiÀovat soudní fiízení, bu-
du mít na mysli (nevyplyne-li z kontextu nûco
jiného) v˘luãnû fiízení sporné.1 Uvedené konve-
nuje s faktem, Ïe pfiedmûtem ãlánku je koncent-
race smûneãného rozkazního fiízení, neboÈ
smûneãné rozkazní fiízení je specifickou ãástí
sporného nalézacího fiízení.

Ve sporném nalézacím fiízení se uplatnûní
koncentraãního principu projevuje rÛzn˘mi
zpÛsoby. Jedná se o koncentraci:
a) procesních námitek,
b) tvrzení skuteãností a oznaãování dÛkazÛ pfii

zji‰Èování skutkového stavu,
c) tvrzení skuteãností pfii uplatnûní obrany proti

smûneãnému (‰ekovému) platebnímu rozkazu.
PfiestoÏe se v úvaze hodlám zamûfiit na kon-

centraci smûneãného (‰ekového) rozkazního fií-
zení, povaÏuji za vhodné alespoÀ struãnû
popsat ostatní projevy koncentrace fiízení.
– Koncentrace procesních námitek se projevuje ãa-

sov˘m ohraniãením ãásti fiízení, v níÏ lze
uplatnit námitky procesního charakteru, a to
námitku místní nepfiíslu‰nosti, námitku pod-
jatosti, námitku nedostatku pravomoci soudu
z dÛvodu uzavfiení rozhodãí smlouvy nebo
rozhodãí doloÏky a námitku místní nepfiíslu‰-
nosti podávané v rámci smûneãného rozkaz-
ního fiízení.

– Koncentrace tvrzení skuteãností a oznaãení dÛka-
zÛ pfii zji‰Èování skutkového stavu se uplatÀuje
jednak v podobû ãasového omezení moÏnosti
tvrdit skutkové okolnosti a oznaãit dÛkazní
prostfiedky do konce pfiípravného jednání ne-
bo do konce prvního jednání ve vûci, jednak
v podobû neúplné apelace.

– První skutková koncentrace. Koncentraci fiízení
projevující se omezením moÏnosti tvrdit skut-
kové okolnosti a oznaãit dÛkazní prostfiedky
do konce prvního jednání ve vûci resp. pfií-
pravného jednání (bylo-li nafiízeno) budu dá-
le v textu pro zjednodu‰ení oznaãovat jako
první skutkovou koncentraci fiízení.2 Podsta-
tou první skutkové koncentrace fiízení je ãa-
sové omezení úãastníkÛ fiízení tvrdit
skutkové okolnosti a oznaãit dÛkazní pro-
stfiedky. Limitním okamÏikem pro uvedené
procesní aktivity je konec pfiípravného jedná-

ní (bylo-li nafiízeno) nebo konec prvního jed-
nání ve vûci (byla-li pfiíprava jednání usku-
teãnûna bez vyuÏití pfiípravného jednání).
V fiízení lze pfiihlíÏet jen ke skutkov˘m okol-
nostem tvrzen˘m a k dÛkazním návrhÛm
uãinûn˘m do skonãení pfiípravného jednání
resp. prvního jednání ve vûci. Dobu, bûhem
níÏ lze úãinnû tvrdit skuteãnosti a oznaãovat
dÛkazní prostfiedky, mÛÏe soudce prodlouÏit
na dobu trvání lhÛty, kterou pfiípadnû úãast-
níkÛm poskytne. K pozdûji tvrzen˘m skuteã-
nostem nebo oznaãen˘m dÛkazním
prostfiedkÛm lze v˘jimeãnû pfiihlédnout i po-
té, co bylo fiízení zkoncentrováno.3

– Neúplná apelace. Soustfieìuje moÏnost tvrdit
skutkové okolnosti a oznaãit dÛkazy do fiíze-
ní pfied soudem prvního stupnû, kdyÏ ãiní ne-
pfiípustn˘mi skutkové pfiednesy a dÛkazní
návrhy uãinûné poté, co soud prvního stupnû
vyhlásí rozhodnutí ve vûci samé. Limit pro
pfiednes skutkov˘ch tvrzení a oznaãení dÛkaz-
ních návrhÛ lze v pfiípadû naplnûní nûkteré ze
zákonn˘ch v˘jimek pfiekroãit. Koncentrace fií-
zení v podobû neúplné apelace odpovídá
podstatû odvolacího fiízení, které je urãeno
k pfiezkumu a odstranûní pochybení, jichÏ se
pfiípadnû dopustil soud první stupnû. 

Koncentrace tvrzení
skuteãností pfii uplatnûní
obrany proti smûneãnému
platebnímu rozkazu

Na tomto místû se dostávám k samotné podsta-
tû úvahy, tedy k popisu, anal˘ze a hodnocení
koncentrace smûneãného rozkazního fiízení. Vz-
hledem k faktu, Ïe fiízení o zaplacení ‰ekÛ se té-
mûfi nevedou, budu dále popisovat jen smûneãné
rozkazní fiízení, pfiestoÏe je upraveno spoleãnû
s rozkazním fiízením ‰ekov˘m; uãiním tak z dÛ-
vodu zjednodu‰ení popisu fiízení a formulací, ne-
boÈ povaÏuji za zbyteãné opakovanû zmiÀovat
‰ekové rozkazní fiízení, které v praxi nenalézá
Ïádné vyjádfiení v podobû konkrétních sporÛ.

Podstata a podoba koncentrace
smûneãného rozkazního fiízení

Koncentrace tvrzení skuteãností pfii uplatnûní
obrany proti smûneãnému platebnímu rozkazu
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1 Budu tak ãinit z dÛvodu zpfiehlednûní textu – abych nemusel
neustále pfii kaÏdé zmínce o soudním fiízení pokaÏdé uvádût, Ïe
se jedná o fiízení sporné.

2 Oznaãení „první skutková koncentrace“ jsem zvolil proto, Ïe se
jedná o první ze dvou projevÛ koncentrace fiízení ovlivÀující
proces zji‰Èování skutkového stavu.

3 Napfiíklad smûfiují-li ke zpochybnûní vûrohodnosti proveden˘ch
dÛkazních prostfiedkÛ nebo nebylo-li v moÏnostech úãastníka
fiízení tyto vãas (pfied navozením koncentrace) uvést.



spoãívá v omezení moÏnosti Ïalovaného, vÛãi
nûmuÏ byl vydán smûneãn˘ platební rozkaz,
vymezit svoji obranu proti uplatnûnému smû-
neãnému nároku. Uvedené omezení má ãasov˘
charakter. Îalovan˘ má právo koncipovat obra-
nu proti uplatnûnému smûneãnému nároku jen
v prÛbûhu námitkové lhÛty. Dfiíve neÏ se budu
zab˘vat popisem omezení moÏnosti námitky
vymezit, povaÏuji za nezbytné alespoÀ jednou
vûtou konstatovat poÏadavky na zpÛsob vyme-
zení námitek. Z podstaty vûci vypl˘vá, Ïe námit-
ky musí b˘t vymezeny skutkov˘mi tvrzeními
konstatujícími okolnosti, které odÛvodÀují ne-
existenci uplatnûného smûneãného nároku nebo
nedÛvodnost jeho uplatnûní. Vymezení námit-
ky musí b˘t natolik urãité a konkrétní, aby skut-
kové tvrzení, na nûmÏ Ïalovan˘ staví svoji
obranu, nebylo zamûnitelné s jin˘m skutkem.4
Procesní obrana proti smûneãnému platebnímu
rozkazu je upravena stejnû jako smûneãn˘ pla-
tební rozkaz (a vlastnû témûfi celé smûneãné roz-
kazní fiízení) v ustanovení § 175 zákona 
ã. 99/1963 Sb., obãansk˘ soudní fiád (dále jen
„OS¤“). Ustanovení § 175 OS¤ uvádí, Ïe soud
vydá smûneãn˘ platební rozkaz, v nûmÏ Ïalo-
vanému uloÏí, aby do 15 dnÛ zaplatil poÏado-
vanou ãástku a náklady fiízení nebo aby v téÏe
lhÛtû podal námitky, v nichÏ musí uvést v‰e, co
proti platebnímu rozkazu namítá s tím, Ïe po-
zdû podané námitky nebo námitky, které neob-
sahují odÛvodnûní, soud odmítne.

Koncentrace navozená vydáním smûneãného
platebního rozkazu je koncentrací v˘luãnû skut-
kovou, neboÈ Ïalovaného omezuje jen v rovinû
vymezení námitek. Na oznaãení dÛkazních pro-
stfiedkÛ koncentrace smûneãného rozkazního fií-
zení nedopadá; Ïalovan˘ podav‰í námitky proti
smûneãnému platebnímu rozkazu má prostor
k oznaãení dÛkazních prostfiedkÛ do konce prv-
ního jednání ve vûci, jak vypl˘vá z ustanovení 
§ 118b OS¤ (viz první skutkovou koncentraci).

PoÏadavky na vymezení námitek

Tvrdost procesního reÏimu smûneãného rozkaz-
ního fiízení vÛãi Ïalovanému je umocnûna faktem,
Ïe obrana musí b˘t uplatnûna úplnû a pfiesnû. 
Z. Kovafiík k vymezení námitek proti smûneãné-
mu platebnímu rozkazu uvádí: „Z hlediska obsa-
hového nepostaãuje, aby Ïalovan˘ jen sdûlil, Ïe
vzná‰í námitky proti smûneãnému platebnímu
rozkazu, ale musí je odÛvodnit, to znamená ales-
poÀ struãnû sdûlit soudu dÛvody, které jej vedou
k tomu, Ïe odmítá podle smûneãného platebního
rozkazu plnit. Struãnost ov‰em nemÛÏe b˘t na
újmu urãitosti, protoÏe námitky vlastnû vytváfiejí
rámec pro dal‰í projednávání vûci a vymezují
otázky, které bude muset soud posoudit.“5

Îalovan˘ má k dispozici jen pomûrnû krát-
kou dobu na vyhotovení námitek. Kriteria pro
fiádné vymezení obrany musí b˘t pfiitom napl-
nûna jiÏ v námitkové lhÛtû. Není namístû kriti-
zovat poÏadavek, aby byla obrana Ïalovaného
proti uplatnûnému smûneãnému nároku fiádnû
substancována. Skutkové okolnosti, na nichÏ
Ïalovan˘ staví svoji obranu, musí b˘t popsány
tak, aby byly nezamûnitelnû odli‰eny od pfií-
padn˘ch jin˘ch skuteãností. Neexistuje v‰ak
Ïádn˘ rozumn˘ dÛvod, pro nûjÏ by pfiípadná
neurãitost námitek nemohla b˘t odstranûna
upfiesnûním nebo doplnûním po uplynutí ná-
mitkové lhÛty stejnû, jako je tomu napfiíklad
u Ïaloby (i Ïaloba musí b˘t dostateãnû substan-
cována, poÏadavku zákona na vylíãení rozhod-
n˘ch skutkov˘ch okolností v‰ak Ïalobce mÛÏe
vyhovût dodateãnû do konce lhÛty dané Ïalob-
ci soudem ve v˘zvû k odstranûní vad podání).
Krátká námitková lhÛta a poÏadavek na preciz-
ní vymezení obrany jiÏ v prÛbûhu lhÛty Ïenou
Ïalované do pasti, z níÏ pro nû ãasto není úniku.
Je mnoho fiízení o zaplacení smûnky, v nichÏ je
obrana Ïalovaného sloÏitá a vyÏaduje kompli-
kovan˘, pfiesto v‰ak pfiesn˘ popis rozhodn˘ch
skutkov˘ch okolností. V takov˘ch situacích jsou
Ïalovaní v nemalém poãtu pfiípadÛ odsouzeni
k neúspûchu v fiízení navzdory faktu, Ïe mají
k dispozici dÛvodnou obranu, jen z toho dÛvo-
du, Ïe svoji obranu (ne pro svoji neschopnost
nebo pro laxní pfiístup, ale v dÛsledku sloÏitos-
ti pfiípadu a pfiedev‰ím nekorektní právní úpra-
vy) nezvládli fiádnû uplatnit ve stanovené lhÛtû.

Doplnûní a dotvrzení námitek

Po uplynutí námitkové lhÛty nelze vzná‰et nové
námitky. V této podobû je koncentrace smûneã-
ného rozkazního fiízení koncipována zákonem.
Rozhodovací praxe soudÛ dospûla k postoji, Ïe
jiÏ podané námitky lze doplnit, nikoli v‰ak do té
míry, Ïe by tímto doplnûním byla uplatnûna ta-
ková obrana, která nebyla vymezena jiÏ v ná-
mitkách. Na tomto místû povaÏuji za vhodné
uvést, Ïe porevoluãní rozhodování soudÛ o mí-
fie koncentrace smûneãného rozkazního fiízení
zaznamenalo nepfiehlédnuteln˘ v˘voj. První
polovina devadesát˘ch let se odvíjela v celkem
mírném postoji soudÛ k poÏadavkÛm na prvot-
ní vymezení námitek. V˘znamn˘ zlom nastal
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4 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 9. 2003, sp.zn.
5 Cmo 353/2003, v jehoÏ odÛvodnûní vrchní soud konstatoval,
Ïe: „Nelze pfiipustit z tohoto hlediska, aby námitky byly tak
flexibilní, Ïe by mohly pfiípadnû umoÏÀovat, aby v prÛbûhu
námitkového fiízení jim byla podsouvána opakovanû stále nová
a zcela odli‰ná skutková tvrzení.“

5 KOVA¤ÍK, Zdenûk: UplatÀování práv v souvislosti se smûnkami
a ‰eky v soudním fiízení. Bulletin advokacie, âeská advokátní
komora v Praze, 2010, ã. 10, s. 16.



okolo roku 1997, kdy soudy pfii rozhodování
o podobû koncentrace smûneãného rozkazního
fiízení v˘znamnû pfiitvrdily. Nejvy‰‰í míry rigi-
dity nabylo rozhodování soudÛ v období let
2000 aÏ 2008 – v této dobû soudy nepfiipou‰tûly
moÏnost k podan˘m námitkám doplnit byÈ je-
diné slovo. PfiibliÏnû po deseti letech nasmûro-
val Nejvy‰‰í soud âR rozhodování v otázce
moÏnosti doplnit námitky k jistému uvolnûní.6
Uvedené rozhodnutí odstartovalo proces, jenÏ
vyústil ve stávající postoj soudÛ k moÏnosti roz-
‰ífiit ãi doplnit podané námitky; v rámci tohoto
mírnûj‰ího pohledu otevfiela aktuální rozhodo-
vací praxe soudÛ7 Ïalovan˘m cestu k doplnûní
jiÏ podan˘ch námitek. Nedotãen zÛstal zákaz
podat nové námitky.

Rozhodovací praxe soudÛ dovodila moÏnost
doplÀovat námitky. Za zásadní povaÏuji vyme-
zení pojmu „doplnûní námitek“. Nejvy‰‰í soud
âR v aktuálnû urãujícím rozhodnutí sp. zn. 
29 Cdo 4711/2008 ze dne 29. záfií 2010 pouÏívá
pojem doplnûní námitek. Pfiiznám se, Ïe mi jako
pfiesnûj‰í pfiipadá rovnûÏ rozhodovací praxí
soudÛ pouÏívan˘ pojem dotvrzení námitek, je-
likoÏ toto oznaãení v sobû zahrnuje tu rovinu, Ïe
Ïalovan˘ tímto procesním postupem dovyme-
zuje obranu jiÏ tvrzenou. Dotvrzením (pfiípust-
n˘m doplnûním) námitek je tfieba rozumût
takové roz‰ífiení skutkov˘ch tvrzení vymezují-
cích obranu proti smûneãnému nároku pfiizna-
nému smûneãn˘m platebním rozkazem, které
respektuje limit v podobû zákazu pfiipu‰tûní ta-
kov˘ch nov˘ch tvrzení, v jejichÏ dÛsledku by
byla uplatnûna nová dosud neuvedená obrana.
Pfiípustn˘m je nezbytnû doplnûní námitek v po-
dobû upfiesnûní pÛvodních tvrzení; i v tomto
pfiípadû je v‰ak nezbytné respektovat limit, Ïe
doplnûním nelze mûnit podstatu námitky.

Nepfiípustn˘m je takové doplnûní námitek,
které má podobu uplatnûní nové námitky nebo
sdûlení nov˘ch skutkov˘ch tvrzení, které sice
doplÀují jiÏ podanou námitku, nicménû tuto
kvalitativnû mûní – napfiíklad modifikují pod-
statu námitky nebo sanují procesní nedostateãné
uchopení námitky (námitku neobsahující potfieb-
né odÛvodnûní doplní o tvrzení, v jejichÏ dÛ-
sledku se námitka stane fiádnû substancovanou).
Za dotvrzení (pfiípustné doplnûní), a upfiesnûní
námitek povaÏuji uvedení takov˘ch skutko-
v˘ch tvrzení, která jen pfiidávají podrobnosti
k obranû ve své podstatû jiÏ úplnû koncipované
nebo doplÀují vymezení podstaty obrany, po-
kud se tímto doplnûním nemûní povaha námit-
ky (z pÛvodní námitky se nestává námitka jiná).
Nepfiípustn˘m je tedy uplatnûní takov˘ch skut-
kov˘ch tvrzení, která pfiedstavují podání nové
dosud v námitkách neobsaÏené obrany nebo
pfiedloÏení obrany, která sice uplatnûna byla, ni-

koli v‰ak v podobû, v níÏ by byla zpÛsobilá vést
ke zru‰ení smûneãného platebního rozkazu.
K dotvrzení ãi upfiesnûní je tedy zpÛsobilá jen
dostateãnû vymezená námitka. Dotvrzením ãi
upfiesnûním námitky nemÛÏe b˘t tvrzení, jeÏ:
– námitku mûní v námitku jinou,
– dává námitce nov˘ zásadní obsah nebo no-

vou kvalitu,
– by mûlo pfieklenout pÛvodní nedostateãné vyme-

zení obrany, v dÛsledku ãehoÏ by se z námitky
nedostateãnû odÛvodnûné a tudíÏ neprojedna-
telné mûla stát námitka projednatelná.

V˘jimky z uplatnûní
koncentraãního principu

Ve vztahu k v˘jimkám z uplatnûní koncentraã-
ního principu v rámci smûneãného rozkazního
fiízení je tfieba uvaÏovat ve dvou rovinách: 
a) zda se koncentrace uplatní ve vztahu ke v‰em
námitkám (ke v‰em druhÛm obrany) ãi nikoli a,
b) zda se koncentrace uplatní za v‰ech okolností.

Uplatnitelnost koncentraãního principu
vÛãi jednotliv˘m námitkám

Ohlednû podfiízení ãi nepodfiízení námitek kon-
centraci smûneãného rozkazního fiízení je na-
místû uvést, Ïe se koncentrace fiízení zakotvená
ustanovením § 175 OS¤ neuplatÀuje bezv˘ji-
meãnû. Existují totiÏ námitky, které lze uplatnit
i po uplynutí námitkové lhÛty. Jedná se o úzk˘
v˘ãet námitek, jenÏ nic nemûní na podstatû hod-
nocení tohoto projevu smûneãného rozkazního
fiízení a kter˘ koncentraci smûneãného rozkaz-
ního fiízení neãiní ménû nepfiijatelnou.

Rozhodovací praxe soudÛ dovodila, Ïe se
smûneãné rozkazní fiízení nekoncentruje v rovi-
nû uplatnûní pomûrnû úzkého v˘ãtu námitek.
Jedná se o:
– Nûkteré procesní námitky. Zejména jde o námit-

ky nedostatku procesních podmínek.8 Jedná
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6 Viz rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu âR ze dne 31. 3. 2009, sp. zn.
29 Cdo 2270/2007 v jehoÏ odÛvodnûní soud uvedl, Ïe pokud
Ïalovaná námitku zaplacení dluhu po uplynutí námitkové lhÛty
konkretizovala tvrzením, jímÏ sdûlila datum a zpÛsob platby
a konkrétní ãástku, jíÏ uhradila, nejde z pohledu ustanovení 
§ 175 OS¤ o novou a tudíÏ opoÏdûnou námitku (odÛvodnûní
rozhodnutí není citováno doslovnû).

7 Aktuální postoj Nejvy‰‰ího soudu âR k moÏnosti postlhÛtního
vymezení obrany proti smûneãnému platebnímu rozkazu
charakterizuje rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 4711/2008 ze dne 
29. záfií 2010, jeÏ v právní vûtû uvádí: „V dÛsledku zásady
koncentrace fiízení o námitkách proti smûneãnému platebnímu
rozkazu Ïalovan˘ nemÛÏe po uplynutí lhÛty k podání námitek
uplatÀovat takovou obranu, která nebyla uvedena jiÏ v námitkách.
Nic v‰ak Ïalovanému nebrání v tom, aby i v této fázi fiízení
uvádûl nové skuteãnosti, jeÏ mohou mít podle jeho názoru
v˘znam pro posouzení dÛvodnosti obrany, kterou v námitkách
jiÏ fiádnû uplatnil. Pokud takové skuteãnosti smûfiují jen
k doplnûní dfiíve uplatnûné námitky, pak je nelze povaÏovat za
námitky nové – opoÏdûné, k nimÏ by jiÏ soud nesmûl pfiihlíÏet.“

8 Uvedené vynûtí námitek nedostatku procesních podmínek
vypl˘vá napfiíklad z rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu âR sp. zn. 



se o vhodné fie‰ení, neboÈ koncentrace smû-
neãného rozkazního fiízení je ve své podstatû
koncentrací skutkovou, mûla by tedy b˘t
uplatnûna jen vÛãi skutkovému vymezení
obrany proti uplatnûnému nároku, nikoli vÛ-
ãi námitkám procesního charakteru. RovnûÏ
rozhodovací praxe pak z popsaného reÏimu
námitek nespadajících pod reÏim koncentrace
vyÀala námitku nedostatku místní pfiíslu‰-
nosti soudu.9 (Na tomto místû povaÏuji za
vhodné doplnit, Ïe nûkteré z pfiedmûtn˘ch
procesních námitek jsou koncentrovány
v rámci reÏimu koncentrace procesních námitek
– podjatost, místní nepfiíslu‰nost, nedostatek
pravomoci zpÛsoben˘ rozhodãí smlouvou
nebo doloÏkou.)

– Nesamostatné námitky. Jde o námitky, které 
samy o sobû nepfiedstavují vûcnou obranu
v podobû dÛvodu atakujícího existenci uplat-
nûného smûneãného nároku nebo dÛvodnost
uplatnûní tohoto nároku, nejsou tudíÏ zpÛso-
bilé pfiinést samostatnû bez uplatnûní dal‰í
námitky zru‰ení smûneãného platebního roz-
kazu. Nesamostatné námitky jsou jen pro-
stfiedkem, jenÏ Ïalovanému otevírá cestu
k uplatnûní nûkteré relativní námitky, zpravi-
dla námitky kauzální (napfi. neexistence
smûnkou zaji‰tûné pohledávky) nebo námit-
ky excesivního vyplnûní blankosmûnky. Za
nesamostatné povaÏuji námitku zlé víry pfii
nab˘vání smûnky, námitku hrubé nedbalosti
pfii nab˘vání smûnky, námitku vûdomého
jednání na ‰kodu dluÏníka pfii nab˘vání
smûnky, námitku podindosace smûnky, ná-
mitku cesse smûneãné pohledávky a námitku
zastfiené prokuraindosace smûnky (indosace
smûnky „na oko“).
K nesamostatn˘m námitkám povaÏuji za ne-

zbytné uvést, Ïe rozhodovací praxe v˘slovnû
(v rámci publikovaného rozhodnutí) dovodila
vynûtí z koncentrace jen u jedné z uveden˘ch
námitek, a to u námitky vûdomého jednání na
‰kodu dluÏníka pfii nab˘vání smûnky.10

Ve zmínûném rozhodnutí je dÛvod vynûtí této
námitky z koncentrace popsán tak, Ïe nejde o sa-
mostatnou námitku, ale jen o skuteãnost, která –
je-li prokázána – umoÏÀuje úspû‰nû uplatnit jiné
námitky, které v‰ak jiÏ musí b˘t vãas uplatnûny.11

V‰echny nesamostatné námitky by v‰ak mûly mít
z pohledu podfiízení koncentraãnímu principu
shodn˘ reÏim, neboÈ mají stejnou podstatu – otev-
fiení cesty k uplatnûní relativní vûcné námitky.

Uplatnitelnost koncentraãního principu
ve specifick˘ch situacích

Odpovûì na otázku, zda se ve smûneãném roz-
kazním fiízení uplatní koncentrace vãlenûná do

procesního reÏimu rozkazní podoby fiízení o za-
placení smûnky ustanovením § 175 OS¤ za
v‰ech okolností, nebo zda zákon pamatuje na 
situace hodné zvlá‰tního zfietele, v nichÏ se kon-
centraãní princip neuplatní, je prostá. Koncent-
race smûneãného rozkazního fiízení je netvrd‰í
skutkovou koncentrací, které OS¤ pouÏívá jako
nástroje regulace prÛbûhu fiízení, neboÈ se
uplatní bez ohledu na cokoli.

Zatímco v‰echny ostatní skutkové koncentra-
ce pamatují na zvlá‰tní situace, jeÏ tvrdost
uplatnûní koncentraãního principu zmûkãují,
úprava koncentrace smûneãného rozkazního fií-
zení s tvrdostí moÏn˘ch dopadÛ na Ïalovaného
tento aspekt opomíjí. Koncentrace fiízení spoãí-
vající v neúplné apelaci se neuplatní celkem
v devíti situacích. První skutková koncentrace je
prolomena ménû v˘jimkami neÏ neúplná apela-
ce (nûkteré zcela zásadní v˘jimky postrádá),
pfiesto v‰ak její tvÛrci pochopili, Ïe v fiízení na-
stávají okolnosti, za nichÏ uplatnûní koncent-
raãního principu není namístû. Podle zákona
není fiízení zkoncentrováno skonãením prvního
jednání ve vûci (pfiípravného jednání) celkem
v pûti situacích, judikatura pak dovodila je‰tû
jeden dÛvod pro neuplatnûní koncentraãního
principu.

Koncentrace smûneãného rozkazního fiízení se
uplatní vÏdy bez ohledu na specifika v˘voje spo-
ru. Koncentrace smûneãného rozkazního fiízení
nepfiipou‰tí reakci na následné poãínání Ïalobce
(napfi. na pfievod smûnky uskuteãnûn˘ po uply-
nutí námitkové lhÛty). Tato podoba skutkové
koncentrace se tedy uplatÀuje v tak tvrdé podo-
bû, Ïe jí snadno konkuruje i ta nejpevnûj‰í Ïula.

Koncentrace smûneãného
rozkazního fiízení a právo 
na spravedliv˘ proces

PoÏadavek na spravedlivé postavení Ïalované-
ho v fiízení o zaplacení smûneãného nároku ne-
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32 Cdo 20/2000 ze dne 14. 3. 2000, jehoÏ právní vûta zní:
„Námitka, Ïe bylo poru‰eno ustanovení § 155 odst. 2 písm. a)
o.s.fi., nepfiedstavuje námitku nedostatku podmínky fiízení, a proto
se na ni vztahuje ve smûneãném fiízení zásada koncentrace
fiízení.“ Nepfiímé konstatování o nepouÏití koncentraãního principu
vÛãi námitkám nedostatku procesních podmínek (podmínek
fiízení) je doplnûno explicitním konstatováním obsaÏen˘m
v odÛvodnûní rozhodnutí, z nûhoÏ vyjímám následující pasáÏ:
„Takov˘mi námitkami jsou pouze námitky, které poukazují na
nedostatky, pro které, jestliÏe je soud v fiízení shledá a nedojde-li
k jejich odstranûní, nemÛÏe ve vûci rozhodnout. Takov˘mi
námitkami jsou napfi. námitka nedostatku pravomoci soudu,
námitka jeho vûcné nepfiíslu‰nosti, námitka rei iudicatae, námitka
litispendence, námitka nedostatku zpÛsobilosti b˘t úãastníkem
fiízení, apod.“

9 S rozhodovací praxí soudÛ, v jejímÏ rámci není ve vztahu k námitce
místní nepfiíslu‰nosti uplatÀován koncentraãní princip jsem se
seznámil v rámci svojí advokátní praxe; nepodafiilo se mi najít
Ïádné publikované rozhodnutí, jímÏ by bylo moÏné tuto informaci
podpofiit.

10 Viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 1. 1999, 
sp. zn. 5 Cmo 497/98.

11 TamtéÏ.



ní jen otázkou pocitovou. Nejde jen o fakt, Ïe je
namístû, aby fiízení bylo spravedlivé. Právo na
spravedlivé fiízení je ústavním právem, jeÏ je za-
kotveno Listinou základních práv a svobod. Dle
ãl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod
jsou si v‰ichni úãastníci v fiízení rovni; z tohoto
ustanovení vypl˘vá princip rovnosti zbraní.

Ve v˘ãtu komponent práva na spravedliv˘ pro-
ces nelze princip rovnosti zbraní pfiehlédnout.
Podstatou tohoto principu je garance, Ïe obû strany
sporu mají moÏnost vyuÏít v fiízení stejné proces-
ní prostfiedky k prosazení zaujímaného procesní-
ho postoje. Jednou ze sloÏek principu rovnosti
zbraní je vyváÏené uspofiádání práva úãastníkÛ
fiízení tvrdit rozhodné skutkové okolnosti. Îalob-
ce má právo tvrdit skutkové okolnosti, od nichÏ
odvozuje svÛj nárok, Ïalovan˘ je oprávnûn tvrdit
skutkové okolnosti, na nichÏ staví svoji obranu.
¤ízení lze povaÏovat za spravedlivé v pfiípadû, Ïe
Ïalobce i Ïalovan˘ mají stejn˘ prostor a mají k dis-
pozici alespoÀ obdobné prostfiedky k pfiednesu
uveden˘ch skutkov˘ch tvrzení.

Koncentrace smûneãného rozkazního fiízení
v‰ak poÏadavek na vyváÏené postavení stran
nerespektuje; je koncipována tak, Ïe jednu ze
stûÏejních fází fiízení poskytujících prostor pro
obranu Ïalovaného soustfieìuje do patnáctiden-
ní námitkové lhÛty, tedy do velmi krátkého úse-
ku fiízení, coÏ bez diskuse znamená, Ïe navozuje
v˘raznou asymetrii v procesních právech úãast-
níkÛ fiízení, a to v neprospûch Ïalovaného. 
Zatímco Ïalobci je v rámci smûneãného rozkaz-
ního fiízení prostor pro uplatnûní práva tvrdit
skutkové okolnosti omezen aÏ koncentrací na-
vozovanou v dÛsledku uplatnûní § 118b OS¤,
kdyÏ ukonãení moÏnosti tvrdit skuteãnosti je
pro Ïalobce spojeno nejdfiíve s uplynutím prv-
ního jednání ve vûci (pfiípadnû pfiípravného jed-
nání), Ïalovan˘ je v fiízení, v nûmÏ bylo vÛãi
nûmu rozhodnuto smûneãn˘m platebním roz-
kazem, pfii sv˘ch skutkov˘ch pfiednesech ome-
zen mnohem v˘raznûji a mnohem dfiíve. VÛãi
Ïalovanému se smûneãné rozkazní fiízení kon-
centruje jiÏ uplynutím námitkové lhÛty, po
nûmÏ uÏ Ïalovan˘ ve smûneãném rozkazním fií-
zení nemá moÏnost skutková tvrzení, na nichÏ
zakládá svoji obranu, tvrdit. Îalobce má tedy
moÏnost tvrdit ve smûneãném rozkazním fiízení
skutkové okolnosti o nûkolik mûsícÛ (a nûkdy
i let) déle, neÏ Ïalovan˘. Právní reÏim zakotve-
n˘ ustanovením § 175 OS¤ tudíÏ zcela zásadnû
poru‰uje princip rovnosti zbraní, neboÈ Ïalova-
n˘ ve smûneãném rozkazním fiízení nemá zda-
leka stejné moÏnosti pfii prezentaci rozhodn˘ch
skutkov˘ch tvrzení jako Ïalobce. Patnáct dní Ïa-
lovaného oproti mûsícÛm a rokÛm Ïalobce; jsem
pfiesvûdãen o faktu, Ïe stav, jenÏ lze oznaãit jako
rovnováha zbraní, má v˘raznû odli‰nou podobu.

Souãástí principu rovnosti zbraní je i moÏnost
vyjádfiit se ke skutkov˘m tvrzením protistrany.
Spravedlivé fiízení musí b˘t vedeno tak, aby
úãastník fiízení dostal pfiíleÏitost seznámit se
s procesními podáními protistrany, a to zejména
s podáními, jeÏ obsahují skutková tvrzení
a oznaãení dÛkazÛ, a na tato podání odpovída-
jícím zpÛsobem reagovat. Smûneãné rozkazní
fiízení tuto moÏnost Ïalovanému neposkytuje.
Îalovan˘ má ve smûneãném rozkazním fiízení
moÏnost reagovat na skutková tvrzení Ïalobce
obsaÏená v Ïalobû, byÈ je tato moÏnost ãasovû
v˘znamnû omezena. Následnû OS¤ Ïalobci po-
skytuje moÏnost reagovat na skutková tvrzení
Ïalovaného, jeÏ tvofií námitky, nov˘mi skutko-
v˘mi tvrzeními. Îalovan˘ v‰ak jiÏ moÏnost rea-
govat skutkov˘mi tvrzeními na Ïalobcovu
repliku nemá. Îalobce tedy má moÏnost pfiiná-
‰et po uplynutí námitkové lhÛty nová skutková
tvrzení a otevírat tím nové roviny relevantního
skutkového stavu. Îalovan˘ je v‰ak v rovinû
skutkového vymezení obrany „pfiikurtován“
v pozici, kterou si vytvofiil námitkami. Od po-
psaného uspofiádání moÏností tvrdit skuteãnos-
ti vede ke spravedlivému fiízení hodnû dlouhá
cesta. Îalobce je oprávnûn po uplynutí námit-
kové lhÛty se smûnkou, z níÏ vyvozuje uplatnû-
n˘ smûneãn˘ nárok, disponovat. Îalovan˘ v‰ak
na zmûnu okolností navozenou napfiíklad pfie-
vodem smûnky reagovat nemÛÏe.

Závûrem úvahy o ústavní konformitû smû-
neãného rozkazního fiízení mi nezb˘vá neÏ kon-
statovat, Ïe pojmov˘m znakem tohoto typu
fiízení je nerovnost zbraní, která Ïalobci pfiizná-
vá právo tvrdit skutkové okolnosti po celou do-
bu fiízení (nebo alespoÀ do konce prvního
jednání ve vûci) a Ïalovanému jen do konce ná-
mitkové lhÛty. Takto koncipovan˘ prÛbûh smû-
neãného rozkazního fiízení je ve své podstatû
nespravedliv˘ vÛãi Ïalovanému a poru‰uje prá-
vo Ïalovaného na spravedliv˘ prÛbûh fiízení.

Koncentrace smûneãného
rozkazního fiízení a vûcnû
uspokojivé rozhodnutí,
legitimní smysl a úãel
koncentrace fiízení

Má-li civilní fiízení naplÀovat smysl svojí exis-
tence, musí vést k vydání takového meritorního
rozhodnutí, které bude zaloÏeno na zji‰tûném
skutkovém stavu, jenÏ se od stavu skuteãného
bude v zásadních otázkách li‰it jen ve zvlá‰È
odÛvodnûn˘ch pfiípadech.

V˘sledkem dobfie koncipovaného fiízení je
vûcnû uspokojivé rozhodnutí vydané v pfiimû-
fiené lhÛtû. Vûcnû uspokojiv˘m je jen takové roz-
hodnutí, které v co nejvy‰‰ím moÏném rozsahu
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odpovídá skuteãnému skutkovému stavu. Jaká-
koli formalizace fiízení, která meritorní rozhod-
nutí odklání od skuteãného skutkového stavu,
limituje uspokojivost rozhodnutí.

Formalizaci vná‰ející do v˘sledku fiízení for-
mální pravdu na úkor materiální pravdy lze
v rámci kultivovaného civilního procesu v fiíze-
ní pfiiznat povahu urãujícího faktoru jen ve
zvlá‰È odÛvodnûn˘ch pfiípadech. Koncentrace
fiízení je pfiitom typick˘m pfiíkladem akcentace
formy na úkor obsahu, která moÏnost úplného
zji‰tûní skutkového stavu v˘znamnû omezuje.

Jak jsem jiÏ uvedl, je koncentrace fiízení typic-
k˘m pfiípadem upfiednostnûní formalizujících
limitÛ omezujících moÏnost zjistit skutkov˘
stav úplnû. Uplatnûní koncentraãního principu
v fiízení je nezbytné povaÏovat za natolik v˘-
znamn˘ zásah do procesu fiádného zji‰Èování
skutkového stavu, Ïe je nezbytné povaÏovat za
zcela legitimní poÏadavek, aby fiízení bylo kon-
centrováno jen ze zvlá‰È závaÏn˘ch dÛvodÛ.
Nenapadá mne jin˘ dÛvod, kter˘m lze osprave-
dlnit uzavfiení moÏnosti tvrdit skuteãnosti na
obranu proti uplatnûnému nároku, neÏ je zame-
zení takov˘ch procesních aktivit Ïalovaného,
které mají za následek prÛtahy v fiízení.

Koncentrace smûneãného
rozkazního fiízení a prÛtahy
v fiízení

Standardní prÛbûh smûneãného rozkazního fií-
zení je takov˘, Ïe soud vydá a doruãí smûneãn˘
platební rozkaz, ãímÏ je prostor Ïalovaného
koncipovat obranu proti uplatnûnému smûneã-
nému nároku skutkov˘m tvrzením limitován
na 15 dní; poté soud nafiídí k projednání námi-
tek jednání. Na tomto místû nezb˘vá neÏ upo-
zornit na fakt, Ïe námitky jsou projednávány ve
lhÛtû, jeÏ se ani vzdálenû nepfiibliÏuje délce ná-
mitkové lhÛty. Námitky jsou projednávány
zpravidla aÏ nûkolik mûsícÛ (nûkdy dokonce aÏ
nûkolik let) po uplynutí námitkové lhÛty.

Koncentrace obrany proti smûneãnému pla-
tebnímu rozkazu by snad mohla b˘t alespoÀ
ãásteãnû opodstatnûná v pfiípadû, Ïe by námitky
byly projednány v obdobné lhÛtû, v níÏ Ïalobce
musel uplatnit svoji obranu. Pokud by soud pro-
jednal námitky ve lhÛtû blíÏící se patnácti dnÛm,
potom by zákaz tvrdit za úãelem obrany proti
uplatnûnému smûneãnému nároku nové skuteã-
nosti po uplynutí námitkové lhÛty mûl povahu
procesního nástroje urychlujícího fiízení.

Pokud ale Ïalovan˘ mÛÏe svoji obranu uplat-
nit jen v 15-denní lhÛtû a tato obrana je následnû
projednávána s odstupem nûkolika mûsícÛ ne-
bo let, není koncentrace smûneãného rozkazní-
ho fiízení nástrojem slouÏícím k urychlení fiízení,

ale jen limitem nedÛvodnû krátícím Ïalovaného
na jeho nezadatelném procesním právu tvrdit
na obranu proti uplatnûnému nároku skutkové
okolnosti.

Dal‰í pfiípadné dÛvody
uplatÀování koncentraãního
principu ve smûneãném
rozkazním fiízení

Odborná vefiejnost pomûrnû ãasto uvaÏuje v in-
tencích potfieb uplatnûní jakési procesní smû-
neãné pfiísnosti. Jedná se o pfiedstavu, Ïe kdyÏ
smûneãné právo smûneãn˘m dluÏníkÛm fiádnû
„nakládá od cesty“, je tfieba pfiidat i nûco málo
(pfiípadnû i nûco víc) v procesní rovinû.

Hmotnûprávní uspofiádání smûneãného vzta-
hu striktní koncentraci smûneãného rozkazního
fiízení vÛãi Ïalovanému neopodstatÀuje. Smû-
neãné právo je právem vûfiitelsk˘m; má hned
nûkolik v˘znamn˘ch specifik znaãnû zv˘hod-
Àujících vûfiitele na úkor dluÏníka. Pohledávka
vtûlená do smûnky je pohledávkou abstraktní;
vûfiitel tudíÏ nemusí pfii jejím uplatnûní tvrdit
a prokazovat kauzu. V aÏ dramaticky nev˘hod-
ném postavení se smûneãn˘ dluÏník ocitá v oka-
mÏiku, kdy je smûnka pfievedena indosací.
Indosace smûnky v pfiípadû, Ïe nov˘ majitel
smûnku nabyl v dobré vífie, smûneãn˘m dluÏní-
kÛm uzavírá nebo alespoÀ znaãnû komplikuje
moÏnost bránit se relativními námitkami (na-
pfiíklad námitkami kauzálními nebo námitkou
excesivního vyplnûní blankosmûnky). To jsou
nev˘hody pasivní legitimace ve smûneãném
vztahu. Velmi obtíÏnû se smûneãní dluÏníci brá-
ní kauzálními námitkami, které vypl˘vají
z vlastních vztahÛ jin˘ch smûneãn˘ch dluÏníkÛ
k vûfiiteli; tato komplikovaná pozice smûneã-
n˘ch dluÏníkÛ (zpravidla smûneãn˘ch rukojmí)
je dovozována – podle mne nesprávnû – rozho-
dovací praxí soudÛ a ãástí doktríny.12 Jsem pfie-
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12 K tomu viz napfi. KOTÁSEK, J.: Zákon smûneãn˘ a ‰ekov˘:
Komentáfi. Praha: Wolters Kluwer âR, 2012, s. 179: „Podle
pfievaÏujícího názoru aval mÛÏe uplatnit pouze ty námitky, které
se zakládají na jeho vlastních vztazích k majiteli smûnky, nikoliv
ale na vztazích avaláta k majiteli smûnky. NemÛÏe tedy bez
dal‰ího namítat cokoliv z kauzálních vztahÛ avaláta k vûfiiteli.“
nebo KOVA¤ÍK, Z.: Smûnka a ‰ek v âeské republice. Praha: 
C. H. Beck, 2011, s. 183: „Je nutno také uvést, Ïe totoÏnost
postavení rukojmího s postavením avalátov˘m má povahu
v˘luãnû smûneãnou. Tedy nepfiesahuje do mimosmûneãn˘ch
vztahÛ. Proto jen z toho dÛvodu, Ïe je rukojmím podepsan˘m na
smûnce za urãitou osobu, nemá avalista Ïádné námitky
z mimosmûneãn˘ch vztahÛ toho, za koho se na smûnku
podepsal. Tím v‰ak není moÏnost obrany na základû
mimosmûneãn˘ch vztahÛ vylouãena zcela. Pfiedpokládá to
ov‰em, Ïe také avalista bude mít vedle avaláta vybudován svÛj
vlastní obecnû právní vztah, nejspí‰e pÛjde o smûneãnou
smlouvu, kter˘ by mu umoÏÀoval se bránit i okolnostmi, jeÏ
souvisejí s kauzálním pozadím smûnky.“ nebo CHALUPA, R.:
Uplatnitelnost kauzálních námitek smûneãn˘mi rukojmími,
Právní rádce, 2011, ã. 9, s. 20–21: „Zákon smûneãn˘ a ‰ekov˘
neobsahuje Ïádné ustanovení, z nûhoÏ by vypl˘valo, Ïe se
smûneãní rukojmí nemohou bránit kauzálními námitkami. Zákon
smûneãn˘ a ‰ekov˘ neobsahuje ani Ïádné ustanovení, které by



svûdãen o faktu, Ïe smûneãní dluÏníci jsou ve
vztahu ke smûneãnému vûfiiteli v dostateãnû ne-
v˘hodném postavení jiÏ v rámci uspofiádání
smûneãného vztahu. Není tudíÏ namístû popsanou
asymetrii vztahu smûneãn˘ dluÏník – smûneãn˘
vûfiitel umocÀovat nesmysln˘mi procesními hen-
dikepy, které smûneãnému dluÏníkovi kompli-
kují nebo dokonce berou moÏnost bránit se proti
nedÛvodnému uplatnûní smûnky.

PoÏadavek nebo potfieba zv˘hodÀovat Ïalob-
ce v fiízení o zaplacení smûneãného nároku tedy
nevypl˘vá ani z hmotného práva.

Pohled do zahraniãí

V dÛsledku sjednocení smûneãného práva smû-
neãnûprávní konferencí uskuteãnûnou v roce
1930 v Îenevû platí v celé Evropû (ale i v JiÏní
Americe a dal‰ích ãástech svûta) velmi podobné
smûneãné právo. V˘raznûj‰í koncentrací fiízení,
v jehoÏ rámci je uplatÀován smûneãn˘ nárok, se
regulace prÛbûhu fiízení prosazuje jen u nás, na
Slovensku a v Rakousku. Jedná se o právní
úpravy, jeÏ pfieÏívají z rakouského civilního fiá-
du zákona ã. 113/1895. Slovenská úprava je té-
mûfi totoÏná s úpravou na‰í, rakouská se od na‰í
úpravy také pfiíli‰ neli‰í. Slovenská republika
usilovnû pracuje na rekodifikaci procesního
práva a je otázkou, zda stávající úprava smû-
neãného rozkazního fiízení pfietrvá, neboÈ po-
kud je mi známo, tak v rámci rekodifikaãních
prací probíhá intenzivní zkoumání dal‰ích ev-
ropsk˘ch úprav. Historickému kontextu na‰í
právní úpravy smûneãného rozkazního fiízení
se budu vûnovat dále v textu, na tomto místû te-
dy nebudu uvádût Ïádné dal‰í podrobnosti. 

Zvlá‰tní koncentrace pro fiízení, v nichÏ je re-
alizován v˘kon smûneãného práva, není vlastní
tradiãním ba‰tám vyuÏívání smûnek v obchod-
ních vztazích, kter˘mi byly Nûmecko a Francie.
Specifickou koncentraci fiízení zaãlenûnou do
procesního práva pro situace, v nichÏ je uplat-
Àován smûneãn˘ nárok, nevykazuje právní
úprava ·védského království, Belgického krá-
lovství, Maltské republiky, Ruské federace a Lo-
ty‰ské republiky.13 Není mi známo, Ïe by se
s v˘jimkou zmínûn˘ch tfií státÛ (âR, SR a Ra-
kousko) projevovala specifická koncentrace da-
ná pro fiízení, v nichÏ je uplatÀován smûneãn˘
nárok, ani kdekoli jinde v Evropû.

NeÏádá-li si specifickou koncentraci fiízení
zv˘hodÀující vûfiitele na úkor dluÏníka smûneã-
né právo mnoha státÛ, v nichÏ je právní úprava
smûnek témûfi shodná s úpravou na‰í, má úva-
ha, Ïe si takovou koncentraci Ïádá na‰e smû-
neãné právo, jen velmi malou váhu.

Právní úprava Spolkové
republiky Nûmecko

Aby bylo moÏné zkoumat pfiípadné uplatnûní
koncentraãního principu v fiízení o zaplacení
smûneãného nároku, je nezbytné nejdfiíve
v alespoÀ struãné a zjednodu‰ené podobû po-
psat prÛbûh (a zejména specifika) fiízení, která
mohou v Nûmecku poslouÏit jako platforma
pro uplatnûní a vyfiízení smûneãného nároku.

Nûmecká právní úprava poskytuje vûfiiteli
nûkolik moÏností, jak ve zrychleném soudním
fiízení uplatnit svoji pohledávku. Pro uplatnûní
smûneãn˘ch nárokÛ14 jsou vytvofiena dvû
zvlá‰tní fiízení, jako odchylky od obecn˘ch
zrychlen˘ch fiízení. Jedná se o smûneãné fiízení
(Wechselprozess) a listinné, smûneãné a ‰ekové
upomínací fiízení (Urkunden-, Wechsel- und
Scheckmahnverfahren).

Smûneãn˘ nárok mÛÏe b˘t uplatnûn i v fiízení
listinném. Listinné fiízení v‰ak není primárnû
koncipováno pro uplatnûní smûneãného nároku,
v popisu se tedy budu zab˘vat zejména dvûma
v˘‰e uveden˘mi fiízeními. Popis smûneãného fií-
zení bude sestávat ze dvou ãástí – z ãásti obec-
né, která má povahu pfievzatého popisu
listinného fiízení a z popisu specifik. Obecnou
ãást popisu smûneãného fiízení lze povaÏovat
za informaci o prÛbûhu prostého listinného fií-
zení, pokud je v nûm uplatnûn smûneãn˘ nárok.

Smûneãné fiízení (Wechselprozess)

Nároky ze smûnky lze uplatnit ve zvlá‰tním
druhu listinného fiízení, jeÏ je oznaãeno jako fií-
zení smûneãné (§ 602 a násl. nûmeckého civilní-
ho soudního fiádu).15 Smûneãné fiízení je
„poddruh“ listinného fiízení, které má Ïalobce
k dispozici vedle bûÏného civilního fiízení a ob-
vyklého listinného fiízení.16 Smûneãné fiízení je
zvlá‰tní, je‰tû v˘raznûji urychlená forma listin-
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bylo namístû vykládat tak, Ïe smûneãn˘m rukojmím nesvûdãí
právo bránit se kauzálními námitkami. Ustanovení, které by
soudÛm nedávalo jinou moÏnost, neÏ uzavírat smûneãn˘m
rukojmím moÏnost bránit se kauzálními námitkami, zákon
smûneãn˘ a ‰ekov˘ neobsahuje. Takovou normou není ani 
ãl. I §17 zákona smûneãného a ‰ekového, na nûjÏ soudy
v odÛvodnûních sv˘ch rozhodnutí, jimÏ avalistÛm uzavírají cestu
ke kauzálním námitkám, ãasto odkazují.“
Z judikatury: rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 7.
1998, sp. zn. 9 Cmo 3/98 nebo rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu âR
ze dne 2. 2. 1999, sp. zn. Rc 32 Cdo 512/98.

13 S v˘jimkou Loty‰ska nemá ani jeden z tûchto státÛ zvlá‰tní
fiízení pro uplatnûní smûneãného nároku.

14 Nejen smûneãn˘ch, ale napfiíklad i ‰ekov˘ch.
15 Zákon Spolkové republiky Nûmecko novû vyhlá‰en v BGBI. I S.

3202, Zivilprocessordnung, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Dále
jen „NZPO“.

16 VORWERK, V. – WOLF. CH.: Beck’scher Online-Kommentar zur
ZPO. Edition 13, Stand 15.06.2014, § 602 Rn. 1–16: „Der
Wechselprozess ist eine Unterart des Urkundenprozesses, der
dem Kläger neben dem normalen Verfahren und dem
gewöhnlichen Urkundenprozess wahlweise zur Verfügung
steht.“



ného fiízení.17 Smûneãné fiízení lze vést jen na
základû v˘slovného návrhu Ïalobce. Nejdfiíve
popí‰u obecná pravidla fungování listinného fií-
zení (Urkundenprozess).

Právní úpravu listinného fiízení nalezneme
v § 592 a násl. nûmeckého civilního soudního
fiádu.18 Jedná se o zvlá‰tní typ sporného fiízení,
které mÛÏe b˘t zahájeno pouze na v˘slovn˘ ná-
vrh Ïalobce (§ 593 odst. 1 NZPO). V listinném fií-
zení jsou pfiípustné pouze listinné dÛkazy;
rámec osvûdãování listinami lze pfiekroãit v pfií-
padû, Ïe je zpochybnûna pravost listin vyuÏit˘ch
k dokazování – v tûchto pfiípadech mÛÏe b˘t
ovûfiována pravost listin v˘slechem úãastníkÛ.19

Neshledá-li soud uplatnûn˘ nárok dÛvod-
n˘m (není pfiitom rozhodné, zda tento postoj
zaujme na základû námitky Ïalovaného nebo
z jiného dÛvodu) návrhu nevyhoví (§ 597 
odst. 1 NZPO). Podle povahy dÛvodu, jeÏ soud
vede k odmítavému rozhodnutí, mÛÏe listinné
fiízení skonãit tfiemi druhy odmítavého rozhod-
nutí – odmítnutím Ïaloby jako nepfiípustné, od-
mítnutím Ïaloby v listinném fiízení nedovolené
a zamítnutím (odmítnutím) Ïaloby jako nedÛ-
vodné.20 Îalobci po odmítnutí Ïaloby jako ne-
pfiípustné zÛstane zachována moÏnost uplatnit
nárok ve v‰eobecném sporném fiízení.21

Shledá-li soud Ïalobu dÛvodnou a Ïalovan˘
nenavrhne Ïádné dÛkazy pro vyvrácení dÛvod-
nosti návrhu, nebo Ïalovan˘ takov˘ dÛkazní
návrh pfiedloÏí, ale soud jej zhodnotí jako nepfií-
pustn˘ ãi nezpÛsobil˘ prokázat neopodstatnû-
nost nároku, vyhoví návrhu rozsudkem.22

Uveden˘ rozsudek mÛÏe Ïalovan˘ zvrátit návr-
hem na doplnûní rozhodnutí podle § 321 NZPO;
lhÛta je stanovena na dva t˘dny od doruãení roz-
sudku. K projednání návrhu nafiídí soud jednání.

JestliÏe Ïalovan˘ uplatnûn˘ nárok popfie, a to
i jen zãásti, tj. zpravidla pokud navrhuje ales-
poÀ ãásteãné zamítnutí Ïaloby, mÛÏe soud buì
návrh zamítnout, nebo nárok pfiiznat rozsud-
kem s v˘hradou (Vorbehaltsurteil). Rozsudek
s v˘hradou je pfiedbûÏné vykonateln˘, listinné
fiízení se v‰ak transformuje do v‰eobecného
sporného fiízení (Nachverfahren). Navazující fií-
zení tvofií s pfiedchozím listinn˘m fiízením jeden
celek.

Nejv˘znamnûj‰í odchylku od prostého listin-
ného fiízení pfiedstavuje zkrácení lhÛt. Úãastníci
mohou b˘t pfiedvoláni tak, Ïe lhÛta uvedená
v pfiedvolání (Ladungsfrist) je zkrácena na 
24 hodin, resp. 3 dny (§ 604 odst. 2 NZPO).

Specifické je i urãení místní pfiíslu‰nosti. ZpÛ-
sob urãení místní pfiíslu‰nosti soudu podle § 603
NZPO umoÏÀuje podat Ïalobu (samozfiejmû
i projednání takto podané Ïaloby) u soudu, v je-
hoÏ obvodu se nachází platební místo smûnky.23

Listinné, smûneãné a ‰ekové
upomínací fiízení (Urkunden-, Wechsel-
und Scheckmahnverfahren)

Upomínací fiízení pfiedstavuje paralelu na‰eho
rozkazního fiízení. Ve srovnání s ãesk˘m roz-
kazním fiízením se v‰ak jedná o fiízení moder-
nûj‰í, promy‰lenûj‰í a propracovanûj‰í. Vyfiízení
nároku v rámci tohoto druhu fiízení je moÏné jen
v pfiípadû, Ïe návrh Ïalobce na zahájení fiízení
obsahuje v˘slovn˘ projev vÛle smûfiující k pro-
jednání nároku právû v tomto druhu fiízení. Za
v˘slovn˘ projev vÛle lze povaÏovat vyuÏití pfií-
slu‰ného formuláfie. SplÀuje-li návrh vûfiitele
v‰echny zákonné pfiedpoklady, vydá soud pla-
tební rozkaz (Mahnbescheid).

Listinné, smûneãné a ‰ekové upomínací fiíze-
ní (Urkunden-, Wechsel- und Scheckmahnverfah-
ren), je zvlá‰tním druhem upomínacího fiízení,
které nahrazuje klasické upomínací fiízení teh-
dy, byla-li Ïalobcem uplatnûna smûnka. Uplat-
Àuje-li Ïalobce smûneãn˘ nárok v upomínacím
fiízení, musí zvolit cestu listinného, smûneãného
a ‰ekového upomínacího fiízení.

Dospûje-li soud k závûru, Ïe uplatnûn˘ nárok
je dÛvodn˘ (zejména nemá-li dÛvod pochybo-
vat o pravosti pfiedloÏené smûnky) vydá plateb-
ní rozkaz. Prostfiedkem procesní obrany proti
platebnímu rozkazu je rozpor (Widerspruch).
V pfiípadû nepodání rozporu vydá soud na dal-
‰í návrh Ïalobce vykonateln˘ platební rozkaz
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17 KRÜGER, W. – RAUSCHER, T. – BECKER-EBERHARD, E.:
Münchener Kommentar zur Zivilprocessordnung: ZPO:
Band 2: §§355-1024. 4. Auflage, In Leinen C.H.BECK, 2013, 
§ 602 Rn. 1–8: „Der Wechselprozess ist eine besondere, noch
stärker beschleunigte Form des Urkundenprozesses.“

18 Zákon spolkové republiky Nûmecko novû vyhlá‰en v BGBI. I S.
3202, Zivilprocessordnung, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Dále
jen „NZPO“.

19 HRUDA, Ondfiej: Tfiídenní lhÛta k podání smûneãn˘ch námitek –
neobvykle tvrd˘ pfieÏitek. Obchodnûprávní revue, 2011, ã. 8, 
s. 236.

20 KRÜGER, W. – RAUSCHER, T. – BECKER-EBERHARD, E.:
Münchener Kommentar zur Zivilprocessordnung: ZPO: Band 2:
§§355–1024. 4. Auflage, In Leinen C.H.BECK, 2013, § 597 Rn.
1-15: „§ 597 handelt allein von der Verurteilung des
Klägers. (Zur Verurteilung des Beklagten vgl. § 599.) Je nach
den Mängeln der Klage und dem Prozessverhalten der Parteien
können im Urkundenprozess drei Arten des abweisenden
Urteils unterschieden werden: Abweisung
als unzulässig, Abweisung als im Urkundenprozess
unstatthaft und Abweisung alsunbegründet. Die praktische
Bedeutung dieser Unterscheidung zeigt sich in dem
verschiedenen Umfang der Rechtskraft.“

21 MUSIELAK, H.-J. et al. Kommentar zur
Zivilprocessordnung:ZPO mit Gerichtsverfassungsgesetz. 
11. neubearbeitete Auflage, In Leinen Vahlen, 2014. § 597 Rn. 
1-15. ISBN 978-3-8006-4719-4.: „Eine weitere Klage im
ordentlichen Verfahren bleibt zulässig.“

22 MUÎÍK, Pfiemysl: Soudní uplatnûní smûneãné pohledávky ve
vybran˘ch právních fiádech. Brno, 2013, s. 26. Dostupné z:
http://is.muni.cz/th/325723/pravf_m/?lang=en. Diplomová práce.
Právnická fakulty Masarykovy univerzity v Brnû.

23 KRÜGER, W. – RAUSCHER, T. – BECKER-EBERHARD, E.:
Münchener Kommentar zur Zivilprocessordnung: ZPO:
Band 2: §§355-1024. 4. Auflage, In Leinen C.H.BECK, 2013, 
§ 602 Rn. 1-8: „Der besondere Gerichtsstand des § 603 erlaubt
die Klage auch am Zahlungsort und schafft eine gemeinsame
örtliche Zuständigkeit für ein Vorgehen gegen mehrere
Beklagte.“



(Vollstreckungbescheid), kter˘ má úãinky pfied-
bûÏnû vykonatelného rozsudku pro zme‰kání
(Versäumnisurteil). I proti pfiedbûÏnû vykonatel-
nému rozsudku pro zme‰kání má Ïalovan˘
moÏnost se bránit, a to ve lhÛtû dvou t˘dnÛ od
jeho doruãení; k obranû v tomto pfiípadû Ïalo-
vanému slouÏí protest (Einspruch).24 Má-li pro-
test potfiebné náleÏitosti, vrací se fiízení do fáze
pfied marné uplynutí lhÛty k podání rozporu.
¤ízení lze popsan˘m zpÛsobem vrátit zpût jen
jednou.

Zajímav˘ je dÛsledek podání rozporu. Podá-
ní rozporu proti platebnímu rozkazu v pfiípadû,
Ïe je v fiízení uplatnûn smûneãn˘ nárok, mÛÏe
vyústit na základû zohlednûní dal‰ích okolností
v pfiemûnu upomínacího fiízení v listinné fiízení
(Urkundenprozess) nebo ve smûneãné fiízení
(Wechselprozess).

Koncentrace nûmeckého zrychleného
fiízení, v nûmÏ je uplatnûn smûneãn˘
nárok

V Ïádné ze dvou variant zkráceného fiízení,25

v jejichÏ rámci je uplatÀován smûneãn˘ nárok se
neuplatÀuje koncentraãní princip. Nelze vylou-
ãit uplatnûní koncentrace fiízení v pfiípadû, Ïe je
nárok ze smûnky uplatÀován v obecném spor-
ném fiízení (buì pfiímo, nebo po pfiemûnû fiíze-
ní). Této koncentraci v‰ak odpovídá na‰e první
skutková koncentrace, nikoli koncentrace navo-
zená vydáním smûneãného platebního rozkazu.

Není mi známo, Ïe by uplatÀování smûneã-
n˘ch nárokÛ v nûmeckém sporném fiízení bylo
absencí koncentrace fiízení limitováno co do své
efektivity, funkãnosti nebo rychlosti.

Struãn˘ pohled do historie

Smûneãné rozkazní fiízení bylo ve stávající po-
dobû26 v na‰em právním fiádu zformováno jiÏ
v pfiedminulém století zákonem ã. 113/1895 z.fi.
o soudním fiízení v obãansk˘ch rozepfiích práv-
ních (civilní fiád soudní, dále rovnûÏ „CS¤“).

CS¤ úpravu smûneãného rozkazního fiízení
situoval do § 555–559. Ustanovení § 557 odst. 1
CS¤ uplatnûní smûneãného nároku v rozkaz-
ním fiízení reguluje takto: „Zakládá-li se pohle-
dávka Ïalobou vymáhaná na smûnce, která má
v‰echny náleÏitosti platné smûnky a o jejíÏ pra-
vosti není pochyb, a jsou-li v Ïalobû zároveÀ
pfiedloÏeny v prvopise kromû smûnky také pro-
test a návratn˘ úãet, pokud tûchto listin v tom
kterém pfiípadû jest k odÛvodnûní Ïalobcov˘ch
nárokÛ zapotfiebí, mÛÏe Ïalobce Ïádati, aby by-
lo Ïalovanému pfiikázáno, aby v neprodluÏitel-
né lhÛtû tfií dnÛ pod exekucí zaplatil smûneãn˘
dluh i s vykázan˘mi vedlej‰ími pohledávkami

a se Ïádan˘mi a soudcem ustanoven˘mi nákla-
dy, nebo aby proti tomu vznesl své námitky
(platební pfiíkaz).“

LhÛta urãená k obranû Ïalovaného proti pla-
tebnímu pfiíkazu byla v CS¤ upravena v § 550
následovnû: „V platebním pfiíkaze budiÏ vyfiãe-
no, Ïe Ïalovan˘ má do ãtrnácti dnÛ po doruãe-
ní platebního pfiíkazu uspokojiti pod exekucí
nároky proti nûmu vznesené i s náklady sou-
dem urãen˘mi, nebo podati své námitky proti
platebnímu pfiíkazu. LhÛta tato nemÛÏe b˘ti
prodlouÏena.“

Ustanovení § 552 CS¤ upravovalo vãasné,
resp. opoÏdûné námitky takto: „Námitky proti
platebnímu pfiíkazu jest podati ve lhÛtû v pla-
tebním pfiíkaze vytãené u soudu, kter˘ pfiíkaz
vydal. Námitky podané opoÏdûnû buìte odmít-
nuty bez projednání. O námitkách podan˘ch
vãas jest bez nového návrhu Ïalobcova ustano-
viti rok k ústnímu pfielíãení na dobu co moÏná
krátkou.“

Podobu smûneãného rozkazního fiízení, jak
byla koncipována v CS¤, pfievzal i zákon 
ã. 142/1950 Sb., o fiízení ve vûcech obãansko-
právních (obãansk˘ soudní fiád). Bez v˘znam-
nûj‰ích obsahov˘ch zmûn platí v˘‰e popsaná,
pfied 120ti lety pfiijatá úprava dodnes.

Zastávám názor, Ïe tradice mají svÛj v˘znam.
Respekt k dlouho fungujícím pravidlÛm není
dobré odmítat. Nicménû, pokud v dÛsledku
zmûny spoleãensk˘ch pomûrÛ pfiestane právní
úprava vyhovovat aktuálním potfiebám spoleã-
nosti, je ãas na zmûnu, neboÈ pfiíli‰ná inklinace
k tradicím nesmí b˘t pfiekáÏkou pfiijetí kvalitní,
moderní fungující úpravy. 

Je tfieba konstatovat, Ïe úprava smûneãného
rozkazního fiízení, jak byla do na‰eho civilního
procesu pfiijata v roce 1895 CS¤ a vûcnû zÛstala
v podstatû nezmûnûna dodnes (s v˘jimkou pro-
dlouÏení námitkové lhÛty), spoleãensk˘m po-
mûrÛm nevyhovuje. Smûneãné rozkazní fiízení
se svou pfiísnou koncentrací bylo koncipováno
v dobû, kdy smûneãní dluÏníci buì zaplatili, ne-
bo se zastfielili, v dobû, kdy smûnky zastfie‰ovaly
mnohem jednodu‰‰í pfiíãinné vztahy a v dobû,
kdy by si jen málokdo troufl uvaÏovat o moÏ-
nosti vymáhat soudnû smûnku v situaci, kdy
dluh byl zaplacen nebo vÛbec nevznikl.

Smûnky v souãasnosti mnohdy zaji‰Èují tak
komplikované právní vztahy, Ïe vymezení
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24 DOBE·, Matûj: Platební rozkaz: anal˘za a komparace. Brno,
2013. Dostupné z:
http://is.muni.cz/th/322823/pravf_m/diplomova_prace.pdf.
Právnick˘ fakulta Masarykovy univerzity.

25 Tj. smûneãného fiízení a listinného, smûneãného a ‰ekového
upomínacího fiízení.

26 Konstatuji-li shodu mezi stávající a rakouskou úpravou
smûneãného rozkazního fiízení, ãiním tak s ohledem na stejnou
koncepci a podobu úpravy; od detailÛ odhlíÏím.



obrany proti uplatnûné smûnce pfiedstavuje stej-
n˘ nebo i sloÏitûj‰í problém, neÏ kontraktace
pfiedmûtného vztahu. NedÛvodné uplatnûní
smûnky v souãasné dobû není zdaleka v˘jimeã-
n˘m jevem. Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ jsem
pfiesvûdãen, Ïe pfii‰el ãas na zmûnu. Pfii‰el ãas
upravit fiízení o zaplacení smûneãného nároku
tak, aby jím zakotven˘ procesní reÏim vyhovûl
poÏadavku na rychlé projednání nároku v roz-
kazním fiízení, pfiitom v‰ak co nejménû omezo-
val moÏnost vydání vûcnû uspokojivého
rozhodnutí, omezoval úãastníky fiízení v uplat-
nûní jejich procesních práv pouze v nezbytné
mífie a respektoval právo v‰ech úãastníkÛ fiízení
na spravedliv˘ proces.

Hodnocení koncentrace
smûneãného rozkazního fiízení

Skutková koncentrace fiízení je kontroverzním
nástrojem regulace fiízení. Pfii kvalifikovaném
uplatnûní je zpÛsobilá potlaãit nûkteré jevy, jeÏ
mají za následek prodlouÏení doby fiízení, sou-
ãasnû v‰ak úãastníky fiízení omezuje v moÏnos-
ti unést bfiemeno tvrzení a bfiemeno dÛkazní
a dostát tak svojí zodpovûdnosti za úplné zji‰tû-
ní skutkového stavu. Koncentrace smûneãného
rozkazního fiízení je koncipována tak, Ïe neo-
vlivÀuje dÛkazní rovinu zji‰Èování skutkového
stavu, zcela zásadnû v‰ak Ïalovaného limituje
v moÏnosti tvrdit na svoji obranu skutkové
okolnosti. Koncentrace smûneãného rozkazního
fiízení je typick˘m pfiíkladem kontraproduktiv-
ního pÛsobení na prÛbûh fiízení. Omezení Ïalo-
vaného v moÏnosti vymezit obranu proti
uplatnûnému smûneãnému nároku do patnácti-
denní námitkové lhÛty:
– nepfiiná‰í fiízení Ïádnou v˘hodu (pokud

ov‰em není za v˘hodu povaÏován stav, Ïe
soudy vûcnû projednávají ménû smûneãn˘ch
vûcí z toho dÛvodu, Ïe Ïalovaní nestihli v ná-
mitkové lhÛtû dostateãnû kvalifikovanû vy-
mezit svoji dÛvodnou obranu), zejména ne
zkrácení doby projednání vûci, neboÈ námit-
ky b˘vají soudy zpravidla projednány s tak
velk˘m ãasov˘m odstupem po podání námi-
tek (minimálnû nûkolik mûsícÛ, mnohdy i nû-
kolik let; jen v˘jimeãnû nûkolik t˘dnÛ), Ïe
uzavfiení moÏnosti pro Ïalovaného fiádnû si
vymezit svoji obranu po uplynutí námitkové
lhÛty nepfiiná‰í Ïádnou ãasovou úsporu; ne-
eliminuje tudíÏ prÛtahy v fiízení,

– je bezprostfiedním dÛvodem vydání mnoha
vûcnû neuspokojiv˘ch rozhodnutí (rozhodnu-
tí, které Ïalovanému ukládají povinnost za-
platit Ïalobci smûneãn˘ peníz, pfiíslu‰enství
a náklady fiízení navzdory faktu, Ïe uplatnûní
smûneãného nároku v fiízení není dÛvodné).

Nechápu smysl a úãel uplatnûní koncentraã-
ního principu ve smûneãném rozkazním fiízení
(ve stávající podobû) – nepfiiná‰í totiÏ fiízení
Ïádnou kvalitativní v˘hodu, atakuje v‰ak právo
Ïalovaného na spravedliv˘ proces. Kauzální
obrana proti smûnce není snadná a vymezení
námitek patfií mezi nejnároãnûj‰í procesní úko-
ny úãastníkÛ, s nimiÏ se lze ve sporném fiízení
setkat. Nastavení takov˘ch procesních pravidel
pro vedení obrany proti smûneãnému platební-
mu rozkazu, které mají za následek, Ïe mnozí
z Ïalovan˘ch v fiízení neuspûjí, byÈ uplatÀují
obranu dÛvodnou, odporuje cílÛm civilního
procesu. Koncentrace obrany Ïalovaného proti
uplatnûní smûneãného nároku v pfiípadû, Ïe
soud rozhodne v rozkazní formû fiízení, rezig-
nuje na vûcnou správnost rozhodnutí; pfiipou‰tí
totiÏ navození takové procesní situace, v níÏ se
Ïalovan˘ proti uplatnûnému smûneãnému ná-
roku neubrání, aã disponuje dÛvodnou obra-
nou, neboÈ nezvládne vyhovût poÏadavku OS¤
a rozhodovací praxi soudÛ formulovat námitky
v námitkové lhÛtû v projednatelné podobû. 

Úvahy de lege ferenda

Smûneãné rozkazní fiízení není koncipováno
správnû a koncentrace navozovaná v tomto fií-
zení zv˘hodÀuje Ïalobce na úkor Ïalovaného.
Má-li v‰ak mít rozhodování soudÛ povahu fiád-
ného v˘konu soudní moci, musí soudy respek-
tovat limity dané koncentrací smûneãného
rozkazního fiízení. Nechci fie‰it otázku, zda je
vhodná novelizace, nebo je namístû ãekat aÏ na
rekodifikaci. Zmûna právní úpravy racionalizu-
jící koncentraci smûneãného rozkazního fiízení
by v‰ak mûla b˘t uskuteãnûna.

Pfii zachování specifického smûneãného roz-
kazního fiízení a jeho koncepce (smûneãn˘ pla-
tební rozkaz je i po podání námitek) v fiízení
dále pÛsobícím rozhodnutím, které je pfiípadnû
ru‰eno aÏ rozsudkem po projednání námitek,27

vidím dvû moÏné cesty reparace stávajícího ni-
jak zvlá‰È pfiíznivého stavu právní úpravy –
koncentraci smûneãného rozkazního fiízení by
bylo moÏné buì zcela zru‰it, nebo zásadnû
zmírnit.

Absolutní eliminace koncentraãního principu
by podle mého pfiesvûdãení fiízení o zaplacení
smûneãného nároku nijak v˘znamnû nepro-
dlouÏila, nemohu v‰ak vylouãit, Ïe by prÛtahy
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27 Koncepci smûneãného rozkazního fiízení je v‰ak tfieba také
kriticky zkoumat, neboÈ napfiíklad fakt, Ïe celé námitkové fiízení
je vedeno jen za úãelem posouzení dÛvodnosti vydání
smûneãného platebního rozkazu, pfiiná‰í celou fiadu
problematick˘ch dÛsledkÛ (v fiízení nelze s v˘jimkou v˘sledkÛ
dokazování zohlednit nic, co se událo po vydání smûneãného
platebního rozkazu).



v fiízení v dÛsledku potlaãení koncentrace na-
stávat mohly. Zmírnûní koncentraãního princi-
pu by mohlo b˘t rozumn˘m kompromisem.
Pokud by mûlo b˘t smûneãné rozkazní fiízení
koncentrováno ménû intenzivnû, byl by rozum-
n˘ model, v jehoÏ rámci by:
– Ïalovan˘ v námitkové lhÛtû musel vymezit

podstatu obrany v jejích hrub˘ch obrysech
s tím, Ïe v dal‰í rozumné lhÛtû, která by ne-
prodluÏovala efektivní pfiípravu jednání
a která by nekonãila pfiehnanû dlouho pfied
nafiízen˘m námitkov˘m jednáním, by tuto
obranu musel konkretizovat a precizovat;

– v odÛvodnûn˘ch pfiípadech by bylo moÏné
dodateãnû doplnit i dosud neuplatnûnou
obranu, pokud by jejím zohlednûním nena-
staly prÛtahy v fiízení;

– uplatnûní koncentraãního principu by bylo
stejnû jako u první skutkové koncentrace
a neúplné apelace prolomeno odpovídajícími
v˘jimkami.
Mám-li se vyjádfiit k faktu, kterou z uveden˘ch

moÏností preferuji, pfiikláním se ke zmírnûní
koncentrace smûneãného rozkazního fiízení na
rozumnou mez.

Závûr

Je-li nezbytné fiízení více zformalizovat s cílem
akcentovat jeho rychlost, je tfieba zásah do

oprávnûn˘ch procesních zájmÛ úãastníkÛ uãinit
promy‰lenû a citlivû tak, aby tento zásah byl co
nejménû citeln˘ a nepfiekroãil rozumné meze.
Tomuto cíli se právní úprava smûneãného roz-
kazního fiízení nepfiibliÏuje ani vzdálenû.

Díky koncentraci smûneãného rozkazního fiízení
máme specifické sporné fiízení vedené o zapla-
cení smûneãného nároku, které sice v nûkter˘ch
pfiípadech probíhá rychleji, nikoli v‰ak proto, Ïe
by zmínûná koncentrace eliminovala prÛtahy
v fiízení, n˘brÏ proto, Ïe Ïalovanému znemoÏ-
Àuje uplatnit dÛvodnou obranu. Nebojím se tu-
díÏ konstatovat, Ïe smûneãné rozkazní fiízení je
ãernou dírou na spravedlnost.

Smûneãné rozkazní fiízení ve své podstatû ko-
liduje s právem na spravedliv˘ proces, neboÈ
nedÛvodnû a nepfiimûfienû znev˘hodÀuje Ïalo-
vaného na úkor Ïalobce. Koncentrace smûneã-
ného rozkazního fiízení neodstraÀuje prÛtahy
v fiízení, ale znemoÏÀuje Ïalovan˘m uplatnit
v fiízení dÛvodnou obranu.

Pokud bych poloÏil otázku, zda skuteãnû
chceme mít v fiízení takto pÛsobící koncentraãní
prvek, tak jsem pfiesvûdãen o faktu, Ïe zru‰ení
nebo zmírnûní koncentrace smûneãného fiízení
by nevítali zejména smûneãní vûfiitelé, ktefií se
obohacují zneuÏitím systémové chyby v úpravû
smûneãného rozkazního fiízení. Za sebe odpoví-
dám, Ïe mnû by stávající koncentrace smûneã-
ného rozkazního fiízení, rozhodnû nechybûla.
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Vše potřebné k rekodifikaci od Wolters Kluwer
Časopis, který se zaměřuje na praktická 
řešení problémů souvisejících s rekodifikací
soukromého práva.

Objednávejte  na www.wk-rekodif ikace.cz


