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The Course of Procedure and Presenting of Evidence in Special Judicial Proceedings
Summary: On January 1st, 2014 the new procedural norm that governs the so called special judicial
procedure (Act No. 292/2013 Coll., on special judicial proceedings) came into effect. This regulation
aims to be the code of the non-disputed proceedings, meaning that it defines its own general procedural
principles that distinguish undisputed procedure from the disputed. On the other hand, the new code
states, that in case of special proceedings, the Code of Civil Procedure should be applied. It also
introduces new concepts that have not yet been a part of the Czech civil procedure (eg the special
judicial year). The author attempts to describe the basic rules of the new Code and on its basis to assess
whether this new law will actually benefit the civil procedure.

Od 1. ledna 2014 nabyl úãinnosti zákon
ã. 292/2013 Sb., o zvlá‰tních ﬁízeních soudních
(Z¤S). V tomto ãlánku se zamûﬁím na novû koncipované obecné odchylky mezi procesním reÏimem civilního sporu podle obãanského
soudního ﬁádu (OS¤) a reÏimem tzv. zvlá‰tních
ﬁízení. Zodpovím otázku, do jaké míry se v nich
prosazuje vy‰etﬁovací zásada, a pokusím se
o anal˘zu nov˘ch procesních institutÛ ovlivÀujících prÛbûh procesního dokazování, jako jsou
tzv. „jin˘ soudní rok“ nebo „dohoda o pﬁedmûtu ﬁízení“. Závûrem vyhodnotím, zda svébytná
procesní úprava zvlá‰tních ﬁízení je pﬁínosem.
ZdÛraznûme, Ïe Z¤S je lex specialis ve vztahu
k OS¤. Neupravuje-li vÛbec dan˘ procesní institut, aplikuje se bez dal‰ích úvah OS¤ (§ 1
odst. 2 Z¤S). JestliÏe Z¤S dan˘ institut normuje
pouze zãásti, pouÏijí se podpÛrnû nepﬁekrytá
ustanovení OS¤, nevypl˘vá-li z povahy konkrétních norem Z¤S, Ïe vyuÏití OS¤ nebo nûkterého
z jeho ustanovení je vylouãeno (§ 1 odst. 3 Z¤S).

Formální prÛbûh zvlá‰tních
ﬁízení
Pﬁípravné jednání
V § 17 Z¤S se doãteme, Ïe „soud nevede pﬁípravné jednání“. Toto ustanovení je tﬁeba vykládat tak, Ïe se soudu nezapovídá konání
pﬁípravného jednání, v jehoÏ rámci v souãinnosti s úãastníky vyjasní splnûní podmínek ﬁízení, upozorní je na skutkové nejasnosti a vyzve
je k doloÏení jejich tvrzení, popﬁípadû uãiní
i dal‰í procesní úkony, které jsou tﬁeba, aby pﬁi
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následujícím rokování bylo moÏné vûc rozhodnout. Smyslem ustanovení je pouze vylouãení
procesních následkÛ, které jsou spojeny s konáním „pﬁípravného jednání“ ve smyslu § 114c
OS¤, jakoÏ i obdobn˘ch procesních následkÛ,
které jsou spjaty s ukonãením „prvého jednání“
ve smyslu § 118b odst. 1 OS¤. To znamená, Ïe
v souvislosti s ukonãením pﬁípravného jednání
konaného podle Z¤S nedojde ke koncentraci ﬁízení (k nastolení skutkového a dÛkazního
„stopstavu“), jak je tomu v civilním sporu. Nedostaví-li se Ïalovan˘ k prvému rokování, soud
nevynese fiktivní rozsudek pro uznání (§ 114c
odst. 6 OS¤), jestliÏe se nedostaví Ïalobce, nedojde k zastavení ﬁízení (§ 114c odst. 7 OS¤). Také nelze vydat rozsudek pro zme‰kání (§ 153b
OS¤), soud nemÛÏe vyhlásit rozsudek bez jednání (a tedy i bez dokazování), i kdyby s tímto
postupem úãastníci souhlasili (§ 115a OS¤).
Fakt, Ïe ve zvlá‰tních typech ﬁízení nelze vyuÏít
Ïádného z institutÛ urychlujících ﬁízení na úkor
dokazování, vãetnû tzv. kvalifikované v˘zvy
k vyjádﬁení podle § 114b OS¤ nebo platebního
rozkazu podle § 172 a násl. OS¤, vypl˘vá dostateãnû jiÏ z § 20 odst. 1, § 21 a § 25 odst. 1 Z¤S,
i kdyby § 17 v Z¤S nebylo.
Ustanovení § 17 Z¤S má ﬁadu lex specialis ve
zvlá‰tní ãásti. Toto ustanovení se neuplatní v ﬁízení o úschovách (§ 294 Z¤S), v ﬁízení o umoﬁení
listin (§ 312 Z¤S), v ﬁízení ve vûcech kapitálového trhu (§ 321 Z¤S), bûhem ﬁízení o pﬁedbûÏném
souhlasu s provedením ‰etﬁení ve vûcech ochrany hospodáﬁské soutûÏe (§ 329 Z¤S), pﬁi ﬁízení
o nahrazení souhlasu zástupce âeské advokátní
komory k seznámení se s obsahem listin (§ 338 Z¤S),
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v ﬁízení o plnûní povinností z pﬁedbûÏného
opatﬁení Evropského soudu pro lidská práva
(§ 347 Z¤S), pﬁi ﬁízení ve vûcech voleb do rady
zamûstnancÛ, voleb zástupcÛ pro oblast bezpeãnosti a ochrany zdraví pﬁi práci a voleb ãlenÛ zvlá‰tního vyjednávacího v˘boru evropské
druÏstevní spoleãnosti (§ 352 Z¤S), v ﬁízení
o soudním prodeji zástavy (§ 357 Z¤S), bûhem
ﬁízení o zákazu v˘konu práv spojen˘ch s úãastnick˘mi cenn˘mi papíry (§ 364 Z¤S). V ﬁízení
o rozvod manÏelství je sice konání pﬁípravného
jednání zapovûzeno, ale jinak bﬁemeno tvrdit
a prokazovat existenci rozvratu manÏelství zÛstává navrhovateli zachováno (§ 390 Z¤S).

ReÏim bûÏného jednání
K projednání vûci samé soud naﬁídí jednání, ledaÏe tento zákon stanoví, Ïe jednání není tﬁeba
naﬁizovat (§ 19 Z¤S). Jednání podle Z¤S není
tﬁeba naﬁizovat, je-li vûc projednávána v reÏimu
jiného soudního roku dle § 18 Z¤S (napﬁ. ﬁízení
o pﬁípustnosti pﬁevzetí ve zdravotním ústavu
podle § 77 odst. 1 Z¤S). Soud mÛÏe rozhodnout
bez jednání tam, kde mu zákon tuto moÏnost
v˘slovnû dává, napﬁ. v ﬁízeních o nûkter˘ch
otázkách t˘kajících se právnick˘ch osob (§ 85
Z¤S), v ﬁízení o úschovách (§ 293 Z¤S), o umoﬁení listin (§ 311 Z¤S), ve vûcech kapitálového
trhu (§ 320 Z¤S), o soudním prodeji zástavy
(§ 363 Z¤S) atd. Ze zákona mÛÏe dokonce vypl˘vat bezv˘jimeãná zápovûì konání jednání.
Je tomu tak v pﬁípadû pﬁedbûÏného opatﬁení,
které má zabezpeãit ochranu proti domácímu
násilí a o nûmÏ musí soud rozhodnout do 48
hodin a bez jednání (§ 404 Z¤S).
Nestanoví-li Z¤S jinak, koná se jednání
v tomtéÏ reÏimu jako jednání v civilním ﬁízení
sporném (§ 115 a násl. OS¤). Obecné odchylky
od reÏimu soudního jednání v civilním sporu,
které soudu znemoÏÀují vyuÏít instituty urychlujících ﬁízení na úkor dokazování, vãetnû
tzv. koncentrace ﬁízení, vypl˘vají z § 20, § 21
a § 28 Z¤S. Dokazování lze provést mimo jednání jen v˘jimeãnû (§ 122 OS¤). LhÛta pro pﬁípravu k jednání je i ve zvlá‰tních ﬁízeních
desetidenní, nestanoví-li zákon v˘slovnû jinak
(§ 115 odst. 2 OS¤).
V nûkter˘ch ﬁízeních, napﬁ. v ﬁízení ve vûcech
svûﬁenského fondu (§ 1448 a násl. NOZ), zákon
uvádí, Ïe jednání není tﬁeba naﬁizovat, neprovádí-li soud dokazování (§ 97 Z¤S). Taková situace nastane napﬁ. v pﬁípadû, Ïe ve‰keré pro
rozhodnutí podstatné skuteãnosti jsou pﬁedmûtem shodného tvrzení úãastníkÛ, pﬁípadnû jsou
obecnû známé nebo soudu známé z úﬁední ãinnosti (napﬁ. stav zápisu ve veﬁejn˘ch rejstﬁících
apod.). Takovou situací naopak není, pokud pro
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rozhodnutí dÛleÏitá fakta, tﬁeba i jednoznaãnû,
vypl˘vají z listin dodan˘ch nûkter˘m z úãastníkÛ. Provedení dÛkazních prostﬁedkÛ je souãástí
procesního dokazování a jednání je proto tﬁeba
za úãelem pﬁeãtení listin naﬁídit.
I ve zvlá‰tních ﬁízeních soud musí úãastníky
nejpozdûji pﬁed vyhlá‰ením rozhodnutí ve vûci
samé nebo pﬁed zastavením ﬁízení podle § 16
Z¤S pouãit o tom, jak míní rozhodnout, a poskytnout jim prostor pro reakci (§ 118a odst. 1–3
OS¤). V tzv. materiálním ﬁízení je spolupráce
s úãastníky na co nejúplnûj‰ím zji‰tûní pravdy
je‰tû podstatnûj‰í, neÏ v ﬁízení sporném. I ve
zvlá‰tních ﬁízeních má b˘t rozhodnutí soudu
pﬁedvídatelné. JestliÏe úãastníci na pouãení
podle § 118a odst. 1–3 OS¤ nezareagují, není tím
soud zbaven povinnosti zji‰Èovat rozhodující
skuteãnosti z úﬁední povinnosti (§ 20 odst. 1,
§ 21, § 28 odst. 1 Z¤S). Své skutkové poznatky
soud mÛÏe i ve zvlá‰tních ﬁízeních ãerpat z tzv.
shodn˘ch tvrzení úãastníkÛ, pokud o nich nejsou rozumné pochybnosti. I kdyÏ jsou úãastníci pﬁi jednání pﬁed soudem prvého stupnû
neãinní, mohou dal‰í skuteãnosti a dÛkazy uvádût bez omezení i bûhem odvolacího ﬁízení (§ 28
odst. 1 Z¤S).

Podstata „jiného soudního roku“
(§ 18 Z¤S)
PovaÏuje-li to soud za vhodné, svolá k pﬁípravû
a projednání vûci jin˘ soudní rok a pﬁizve k nûmu úãastníky. Pﬁi jiném soudním roku dá soud
úãastníkÛm prostor, aby se k vûci vyjádﬁili, nebo zjistí jejich stanoviska jin˘m vhodn˘m zpÛsobem. Dokazování lze pﬁi jiném soudním roku
provádût, jen je-li to úãelné a umoÏÀuje-li to povaha vûci (§ 18 odst. 1 Z¤S). ZpÛsob, místo
a prÛbûh jiného soudního roku urãuje pﬁedseda
senátu opatﬁením. Jin˘ soudní rok se mÛÏe konat mimo soudní budovu nebo mimo obvyklou
úﬁední dobu soudu. Z jiného soudního roku
mÛÏe pﬁedseda senátu vylouãit veﬁejnost (§ 18
odst. 2 Z¤S).
Jin˘ soudní rok soud naﬁídí bud na základû
vlastního uváÏení, které se ﬁídí níÏe uveden˘mi
kritérii, nebo v pﬁípadech, kdy tak stanoví zákon. Jin˘ soudní rok není urãen k frekventovanému vyuÏití, protoÏe niÏ‰í nároky na jeho
formu, pﬁípadnû i moÏnost vylouãení veﬁejnosti z úãasti na jiném soudním roku mohou vést
ke sníÏení váÏnosti soudního jednání a pﬁedev‰ím k omezení kontroly veﬁejnosti nad soudní
mocí.
Z formulace § 18 odst. 2 Z¤S je zﬁejmé, Ïe
„opatﬁení“ o naﬁízení jiného soudního roku neobsahuje pouze stanovení termínu a místa jednání, ale i v˘slovné urãení odchylek od bûÏného
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reÏimu soudního jednání (§ 19, § 115 a násl.
OS¤). Odchylkou zpravidla bude stanovení
zvlá‰tního místa konání roku, pﬁípadnû vylouãení veﬁejnosti bud vzhledem k místu, kde se jin˘ soudní rok má konat, pﬁípadnû s ohledem na
zájmy úãastníka. ReÏim jiného soudního roku
se mÛÏe v odÛvodnûn˘ch pﬁípadech li‰it i zkrácením termínu pro pﬁípravu k rokování, aniÏ by
to soud musel pﬁedem avizovat jako odchylku
od reÏimu bûÏného jednání. Napﬁ. u jiného
soudního roku konaného v ﬁízení o pﬁípustnosti pﬁevzetí ve zdravotním ústavu (§ 77 Z¤S) nelze desetidenní lhÛtu pro pﬁípravu dodrÏet uÏ
proto, Ïe soud musí rozhodnout do sedmi dnÛ
od pﬁevzetí.
Institut jiného soudního roku cílí zejména na
situace, kdy je v zájmu úãastníka, o jehoÏ právech, povinnostech nebo zmûnû statutu se jedná, aby se projednání záleÏitosti uskuteãnilo
podle zvlá‰tních pravidel nebo v zvlá‰tních
prostorách, které nejsou pﬁístupné veﬁejnosti.
Tak tomu mÛÏe b˘t napﬁ. pﬁi ﬁízení o zru‰ení
nebo zmûnu rozsudku, kter˘m byla omezena
svéprávnost ãlovûka, pokud tento ãlovûk podle
vyjádﬁení lékaﬁe není schopen úãasti pﬁi formálním ústním jednání soudu, av‰ak je zpÛsobil˘
se aktivnû zúãastnit rokování ve vûci samé, pokud probûhne v jin˘ch prostorách, tﬁeba i s vylouãením veﬁejnosti (napﬁ. ve zdravotnickém
zaﬁízení, v nûmÏ je hospitalizován). Od 1. ledna 2014
tedy jiÏ není moÏné jednat v nepﬁítomnosti ãlovûka s odÛvodnûním, Ïe jeho úãast pﬁi formálním jednání soudu by nebyla moÏná s ohledem
na jeho zdravotní stav, pokud soud zároveÀ nebude mít osvûdãeno, Ïe rokování mÛÏe probûhnout v pﬁítomnosti úãastníka v ménû formálním
a pro nûho pﬁíznivûj‰ím prostﬁedí, tﬁeba i s vylouãením veﬁejnosti. DÛvodem pro naﬁízení jiného soudního roku mÛÏe v˘jimeãnû b˘t i jiná
zjevná skuteãnost neÏ zdravotní stav úãastníka,
na jejímÏ základû je nepochybné, Ïe ménû formální reÏim projednání vûci mu bude ku prospûchu. Za v˘‰e uveden˘ch okolností jin˘
soudní rok supluje jednání ve vûci samé podle
§ 19 Z¤S.
JestliÏe soud naﬁídil jin˘ soudní rok, aniÏ by
pro to mûl váÏné dÛvody a nepﬁedepisuje-li jeho konání pﬁímo zákon (napﬁ. § 77 odst. 1 OS¤),
jde o vadu ﬁízení, která mÛÏe mít za následek
nesprávné rozhodnutí ve vûci samé (§ 205 odst. 1
písm. c) OS¤). Ov‰em jen tehdy, kdyÏ odvolatel
uvede a osvûdãí konkrétní újmu, která mu tímto postupem byla zpÛsobena a jeÏ mu mohla
zmaﬁit nebo ztíÏit realizaci jeho procesních práv,
nevypl˘vá-li tato újma jiÏ z obsahu spisu. Negativní následek zpÛsoben˘ nekorektnû naﬁízen˘m jin˘m soudním rokem nebo nesprávnou
volbou reÏimu jiného soudního roku mÛÏe b˘t
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odãinûn bûhem ﬁízení, a to i pﬁed odvolacím
soudem.
JiÏ pﬁi naﬁízení soudního roku, které se dûje
referátem ve spise, kter˘ má povahu usnesení
o vedení ﬁízení (§ 202 odst. 1 písm. a) OS¤),
soud úãastníkÛm vysvûtlí dÛvody, které jej
k naﬁízení jiného soudního roku vedly, a seznámí je s odchylkami od reÏimu bûÏného jednání
(§ 19 Z¤S).
Jin˘ soudní rok koná sám soudce. Není moÏné, aby jednotlivé úkony, které mají b˘t provedeny pﬁi jiném soudním roku (napﬁ. v˘slech
umístûného a o‰etﬁujícího lékaﬁe v ﬁízení o pﬁípustnosti pﬁevzetí ve zdravotním ústavu (§ 77
Z¤S) se uskuteãnily mimo jeho rámec, opaãn˘
v˘klad by vedl k popﬁení jiného soudního roku
jako operativního institutu umoÏÀujícího ﬁízení
o pﬁípustnosti pﬁevzetí projednat v úplnosti pﬁi
jediné pﬁíleÏitosti (rokování) a za pﬁítomnosti
vy‰etﬁovaného.
Jin˘ soudní rok soud mÛÏe naﬁídit i za situace, kdy se ve sporném ﬁízení koná tzv. pﬁípravné jednání (§ 114c OS¤). Jin˘ soudní rok tedy
mÛÏe slouÏit k pﬁípravû následujícího jednání
tak, aby bylo moÏné vûc v úplnosti projednat
a rozhodnout. Pﬁi jiném soudním roku mÛÏe
soud v souãinnosti s úãastníky objasnit naplnûní podmínek ﬁízení, pﬁípadnû odstranit nedostatky podmínek ﬁízení, vyzvat úãastníky
k vyjádﬁení se ohlednû rozhodn˘ch skutkov˘ch
tvrzení a k naplnûní jejich povinnosti (nikoliv
bﬁemene, které v tzv. nesporech neexistuje).
Okolnosti odÛvodÀující vylouãení veﬁejnosti
(§ 116 OS¤) samy o sobû nejsou pﬁíãinou pro naﬁízení tzv. jiného soudního roku.
Dokazování lze v rámci jiného soudního roku
provádût jen tehdy, kdyÏ úãastníci (jejich zástupci) na tuto moÏnost byli upozornûni pﬁi jeho
naﬁízení, pﬁípadnû s provedením dokazování
bûhem jiného soudního roku projevili souhlas.
V opaãném pﬁípadû by se soud vystavil riziku
zru‰ení a vrácení vûci (§ 205 odst. 2 písm. c)
OS¤), jestliÏe nûkter˘ z úãastníkÛ namítne, Ïe dokazování bûhem jiného soudního roku, pﬁi nûmÏ
bylo rozhodnuto ve vûci samé, nepﬁedpokládal,
a proto se nemohl na ﬁízení ﬁádnû pﬁipravit.
Dokazování pﬁi jiném soudním roku je „úãelné a povaha vûci“ je umoÏÀuje, jestliÏe dÛkazní
prostﬁedky jsou pﬁi jiném soudním roku bezprostﬁednû k dispozici, lze je v prostﬁedí, kde se
jin˘ soudní rok koná, provést, a úãastníci (jejich
zástupci) si moÏnosti dokazování pﬁi jiném
soudním roku byli vûdomi. Jin˘ soudní rok má
pﬁispût k lep‰ímu naplnûní procesních práv
úãastníka, kter˘ by se bûÏného jednání nemohl
zúãastnit, pouze tento dÛvod mÛÏe oslabit princip veﬁejnosti soudního rokování a dokazování.
Proto lze dokazování pﬁi jiném soudním roku

âLÁNKY
vést jen za pﬁítomnosti úãastníka, v jehoÏ zájmu
se ﬁízení koná, a kterému se tak umoÏní aktivnû
se zúãastnit dokazování. Za jeho nepﬁítomnosti
lze dokazování pﬁi jiném soudním roku uskuteãnit jen s jeho v˘slovn˘m souhlasem, kter˘
nemÛÏe nahradit souhlas jeho zástupce (opatrovníka). VyuÏití fikce souhlasu úãastníka, pokud ve stanovené lhÛtû nezareaguje na v˘zvu
soudu, zda souhlasí s dokazováním ve své nepﬁítomnosti (§ 20 odst. 3 Z¤S, § 101 odst. 4 OS¤)
nelze vyuÏít, takov˘ postup by byl v rozporu se
skuteãností, Ïe jin˘ soudní rok slouÏí k lep‰ímu
zabezpeãení zájmÛ úãastníka, o jehoÏ právech
a povinnostech se ﬁízení koná, nikoliv v jeho neprospûch.

Procesní dokazování
a vy‰etﬁovací zásada
PrÛbûh procesního dokazování ve zvlá‰tních ﬁízeních upravuje zejména § 20 odst. 1–3 Z¤S. Pro
zvlá‰tní ﬁízení se zavádí tzv. vy‰etﬁovací zásada,
podle níÏ je vûcí soudu, aby ve‰keré skuteãnosti podstatné pro rozhodnutí ve vûci samé zji‰Èoval z úﬁední povinnosti, bez ohledu na procesní
aktivitu úãastníkÛ (§ 20 odst. 1 Z¤S). Také úãastníci tzv. zvlá‰tních ﬁízení mají povinnost tvrdit
a prokazovat podstatné okolnosti (§ 20 odst. 2
Z¤S), nenaplnûní této procesní povinnosti v‰ak
nemá za následek rozhodnutí v jejich neprospûch, pokud soud mÛÏe jejich neaktivitu pﬁeklenout vlastní prokazovací ãinností. Na rozdíl
od sporného ﬁízení, v nûmÏ se uplatní tzv. koncentrace (§ 114c odst. 5, § 118b odst. 1, § 119a
odst. 1 OS¤) mohou úãastníci do ﬁízení vná‰et
dal‰í skuteãnosti a dÛkazy po celou dobu ﬁízení, aÏ do doby, neÏ odvolací soud zaãne vyhla‰ovat rozhodnutí.
Zásada vy‰etﬁovací, jeÏ je spojena s tzv. materiálním ﬁízením, ov‰em neznamená, Ïe soud nemÛÏe ﬁízení ukonãit pﬁi skutkové nejistotû,
kterou objektivnû nemÛÏe pﬁeklenout, napﬁ. pro
zavinûní nûkterého z úãastníkÛ. Za takov˘ch
okolností není zcela vylouãeno, aby nedostatek
ve skutkov˘ch zji‰tûních soud nahradil rozumnou úvahou nebo pﬁedpokladem, které vycházejí z obvykl˘ch pomûrÛ v daném místû nebo
osob se stejn˘m nebo obdobn˘m postavením
nebo vlastnostmi. Pﬁitom soud pﬁihlíÏí k tomu,
aby byla eliminována reálná moÏnost, Ïe osoba,
jejíÏ zájmy má probíhající ﬁízení primárnû zabezpeãit (tﬁeba nezletilé dítû), bude vystavena
negativním vlivÛm. Napﬁ. jestliÏe se navrhovatel, kter˘ je otcem dítûte, domáhá roz‰íﬁení styku s dítûtem po dobu nûkolika t˘dnÛ bûhem
prázdnin, av‰ak pﬁes opakované v˘zvy soudu
nesdûlí místo, kde by se s dítûtem bûhem styku
zdrÏoval, a není tak moÏné provést místní ‰et-

JURISPRUDENCE 2/2014
ﬁení, zda se jedná o prostﬁedí, v nûmÏ mÛÏe dítû pﬁespávat, soud v pochybnostech vychází
v neprospûch otce a má za to, Ïe pomûry na stranû otce neodÛvodÀují roz‰íﬁení styku tak, aby
dítû u otce v dobû jeho realizace pﬁespávalo.
Urãité bﬁemeno tvrzení, prokazování a nepﬁekáÏení prÛchodu vy‰etﬁovací zásadû tedy tíÏí
i úãastníky tzv. zvlá‰tních ﬁízení, pokud ov‰em
nejsou pﬁímo osobami, v jejichÏ zájmu je ﬁízení
konáno. Existenci sankce (bﬁemene) za nesouãinnost v tzv. nesporn˘ch ﬁízeních v˘jimeãnû
pﬁipou‰tí i zákon, napﬁ. § 916 NOZ. Podle nûho
neprokáÏe-li v ﬁízení o vyÏivovací povinnosti
rodiãe k dítûti nebo o vyÏivovací povinnosti jiného pﬁedka k nezletilému dítûti, které nenabylo plné svéprávnosti, osoba v˘Ïivou povinná
soudu ﬁádnû své pﬁíjmy pﬁedloÏením v‰ech listin a dal‰ích podkladÛ pro zhodnocení majetkov˘ch pomûrÛ a neumoÏní soudu zjistit ani dal‰í
skuteãnosti potﬁebné pro rozhodnutí zpﬁístupnûním údajÛ chránûn˘ch podle jiného právního
pﬁedpisu, platí, Ïe prÛmûrn˘ mûsíãní pﬁíjem této osoby ãiní pûtadvacetinásobek ãástky Ïivotního minima jednotlivce podle jiného právního
pﬁedpisu. Judikatura dlouhodobû uzavírá, Ïe
i v tzv. nesporn˘ch ﬁízeních mají úãastníci bﬁemeno ohlednû tvrzení prokázání tûchto okolností, které jsou známy pouze jim a o nichÏ soud
nemÛÏe mít vûdomost.1 Ustanovení § 916 NOZ
v‰ak není skuteãnou v˘jimkou ze zásady vy‰etﬁovací, protoÏe nezbavuje soud povinnosti zjistit majetkové pomûry rodiãe nezletilého i bez
jeho souãinnosti, je-li to v objektivních moÏnostech soudu. Jedná se o ustanovení, které pﬁená‰í odpovûdnost za neúplné zji‰tûní skutkového
stavu na nûkterého z úãastníkÛ aÏ tehdy, kdyÏ
skutkovou mezeru nelze prostﬁednictvím obvykl˘ch ‰etﬁení ze strany soudu pﬁeklenout.
Nûkterá ve vztahu k § 20 Z¤S speciální ustanovení v‰ak ukotvují skuteãnou odchylku od
obecného pravidla, Ïe vy‰etﬁovací zásada se
uplatní ve v‰ech ﬁízeních konan˘ch podle Z¤S.
Napﬁ. § 488 Z¤S stanoví nevyvratitelnou domnûnku souhlasu odpÛrce s navrácením dítûte,
jestliÏe se odpÛrce bez vãasné a dÛvodné omluvy nedostaví k naﬁízenému jednání a nevyjádﬁí
se k návrhu navrhovatele. Podle § 390 Z¤S v ﬁízení o rozvod manÏelství mÛÏe soud provést jiné neÏ úãastníky navrÏené dÛkazy, jen je-li to
tﬁeba ke zji‰tûní skutkového stavu a vypl˘vají-li
z obsahu spisu, nebo je-li toho tﬁeba ke zji‰tûní
zájmÛ nezletil˘ch úãastníkÛ, pro nûÏ nemÛÏe
b˘t manÏelství rozvedeno, aãkoliv je rozvráceno. K odchylkám od zásady vy‰etﬁovací formulovan˘m ve zvlá‰tní ãásti Z¤S viz níÏe.
1

Usnesení Mûstského soudu v Praze z 30. 11. 1999, sp. zn.
24 Co 279/99.
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Ustanovení § 20 Z¤S je tﬁeba vykládat s pﬁihlédnutím k tomu, o jak˘ typ zvlá‰tního ﬁízení
se jedná a jaká je i s pﬁihlédnutím ke konkrétním
okolnostem pﬁípadu míra ‰ir‰ího (nebo veﬁejného) zájmu na co nejúplnûj‰ím zji‰tûní skutkov˘ch okolností, pokud nûkter˘ z úãastníkÛ je
naprosto pasívní, pﬁípadnû maﬁí plynul˘ prÛbûh dokazování. I tento pﬁístup lze za‰títit odkazem na znûní zákona, kter˘ mezi zvlá‰tními
ﬁízeními diferencuje jiÏ tím, Ïe nûkterá z nich lze
zahájit i bez návrhu (napﬁ. ﬁízení o omezení svéprávnosti), nûkterá z nich nikoliv (napﬁ. ﬁízení
o rozvod). Pokud lze ﬁízení zahájit jen na návrh,
je nepochybné, Ïe úãastníci, zejména navrhovatel,
nesou spoluodpovûdnost za zji‰tûní stavu vûci.
Nûkterá ﬁízení, s nimiÏ Z¤S poãítá, neprobíhají v reÏimu Z¤S, ale v reÏimu sporu podle
OS¤, vãetnû faktu, Ïe nejsou ovládána zásadou
vy‰etﬁovací. Napﬁ. byl-li odepﬁen souhlas s vydáním pﬁedmûtu úschovy, lze jej nahradit pravomocn˘m rozsudkem soudu, kter˘m bylo
rozhodnuto, Ïe ten, kdo vydání odporoval, je
povinen souhlasit s vydáním pﬁedmûtu úschovy Ïadateli. – Jedná se o tzv. procesní Ïaloby, jejichÏ projednání je zákonem v˘slovnû a cílenû
vyãlenûno z reÏimu primárního zvlá‰tního ﬁízení. Takové Ïaloby upravuje napﬁ. i § 170 odst. 2,
§ 189 odst. 2, § 222, § 224 odst. 1, § 262 atd.

V˘jimky z vy‰etﬁovací zásady
Omezení zásady vy‰etﬁovací dohodou
o pﬁedmûtu ﬁízení
Zásadu vy‰etﬁovací, jak je ustavena v § 20 a v § 21
Z¤S, do jisté míry relativizují ustanovení § 9
a 10 Z¤S, podle nichÏ soud vede úãastníky k nalezení smírného ﬁe‰ení s tím, Ïe pokud je mezi
úãastníky uzavﬁena dohoda o pﬁedmûtu ﬁízení,
soud ji mÛÏe usnesením schválit. Z¤S tedy pﬁed
autoritativním rozhodnutím soudu preferuje
soudem schválenou dohodu mezi úãastníky,
která nemusí b˘t vystavûna na nepochybn˘ch
skutkov˘ch zji‰tûních. V této souvislosti stojí za
zaznamenání § 395 Z¤S, kter˘ sdûluje, Ïe rozsudek, jímÏ soud vyhovûl spoleãnému návrhu
na rozvod manÏelství (tedy dohodû o rozvodu),
není odvolání pﬁípustné. A to i za pﬁedpokladu,
Ïe rozvod manÏelství není v zájmu nezletil˘ch
dûtí. Procesní úprava tedy soudy v pﬁípadû podání spoleãného návrhu na rozvod nabádá k tomu,
aby pomûry nezletil˘ch dûtí a jejich provûﬁení
zÛstaly stranou jejich pozornosti, i kdyÏ zvlá‰tní
zájem nezletilého dítûte na zachování manÏelství
podle hmotného práva i nadále zÛstává dÛvodem,
pro kter˘ manÏelství nemá b˘t rozvedeno (§ 755
odst. 2 písm. a) NOZ). Nezletilé dítû není úãastníkem ﬁízení o rozvod manÏelství sv˘ch rodiãÛ.
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Pnutí mezi § 9 a § 10 Z¤S umoÏÀujícími soudu rozhodnout na základû dohody úãastníkÛ
o pﬁedmûtu ﬁízení, a § 20 a § 21 Z¤S ustavujícími zásadu vy‰etﬁovací, je tﬁeba ﬁe‰it s pﬁihlédnutím k obecné povaze konkrétního ﬁízení
(napﬁ. obecn˘ zájem na tom, aby v˘sledek ﬁízení o omezení svéprávnosti byl opﬁen o co nejúplnûj‰í skutková zji‰tûní, je daleko vy‰‰í, neÏ
bûhem ﬁízení o úschovû). V urãit˘ch typech ﬁízení je dohoda úãastníkÛ ve smyslu § 10 Z¤S
zcela vylouãena. Je tomu tak zejména ve vûcech,
v nichÏ verdikt ve vûci samé konstituuje nové
osobní pomûry ãlovûka, o nûmÏ se ﬁízení koná
(zejména ﬁízení o svéprávnosti, o nezvûstnosti
a smrti, o pﬁivolení k zásahu do integrity, pﬁípustnosti pﬁevzetí nebo drÏení v ústavech, o nahrazení souhlasu zástupce samosprávné
komory k seznámení se s obsahem listin, o plnûní povinnosti z pﬁedbûÏného opatﬁení Evropského soudu pro lidská práva, o urãení a popﬁení
rodiãovství, o osvojení). Dohodu o pﬁedmûtu ﬁízení soud neschválí ani tehdy, kdyÏ je uzavﬁena
jménem úãastníka, kter˘ nemá plnou schopnost
k právnímu jednání, jeho zástupcem (napﬁ. advokát ãlovûka umístûného ve zdravotnickém
zaﬁízení se jménem úãastníka nemÛÏe s ostatními úãastníky dohodnout na tom, Ïe úãastník má
b˘t dále drÏen v ústavu). Tradiãní v˘jimku z tohoto pravidla zﬁejmû pﬁedstavuje dohoda rodiãÛ o úpravû pomûrÛ k nezletil˘m dûtem pro
dobu po rozvodu a o styku rodiãÛ s dítûtem,
(§ 26 aÏ 28 dﬁívûj‰ího zák. o rodinû, nyní § 906
odst. 2, pﬁíp. § 881 NOZ). Soud v‰ak takovou
dohodu neschválí, pokud je zﬁejmé, Ïe dohodnut˘ zpÛsob v˘konu rodiãovské odpovûdnosti
není v souladu se zájmem dítûte.
Je‰tû pﬁedtím, neÏ schválí dohodu úãastníkÛ
o pﬁedmûtu sporu, má soud povinnost zjistit
alespoÀ základní skutkové okolnosti pﬁípadu.
Této povinnosti se mÛÏe zhostit i tak, Ïe bude
vycházet ze shodn˘ch skutkov˘ch tvrzení
v‰ech úãastníkÛ (viz níÏe). V opaãném pﬁípadû
by soud rezignoval na skuteãnost, Ïe v‰echna
tzv. zvlá‰tní ﬁízení jsou (byÈ v rÛzné míﬁe intenzity) ovládána vy‰etﬁovací zásadou. JestliÏe
soud dospûje k závûru, Ïe dohoda o pﬁedmûtu
ﬁízení neodpovídá skutkov˘m zji‰tûním, návrh
na její schválení zamítne. Usnesení o zamítnutí
návrhu je pﬁípustné napadnout odvoláním.

Shodná tvrzení úãastníkÛ
V zásadû platí, Ïe soud by ani v tzv. nesporn˘ch
ﬁízeních nemûl zpochybÀovat tzv. shodná skutková tvrzení úãastníkÛ dle § 120 odst. 3 OS¤.2
2

Usnesení Nejvy‰‰ího soudu z 2. 3. 1999, sp. zn. 21 Cdo
1982/98.
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V˘jimkou jsou pﬁípady, kdy existuje dÛvod se
domnívat, Ïe shodná tvrzení neodpovídají realitû a zároveÀ existuje ‰ir‰í zájem na zji‰tûní pravého stavu vûci (napﬁ. rodiãe nezletilého dítûte
se v ﬁízení o stanovení v˘Ïivného otci shodují
na tom, Ïe otec je bez pﬁíjmÛ, a soudu je na druhé stranû známo, Ïe otec pﬁijel na jednání vlastním automobilem, platí nájem za byt apod.).
Za shodná tvrzení úãastníkÛ nelze pokládat
jejich shodu na oprávnûnosti uplatnûného poÏadavku nebo shodu na právním posouzení záleÏitosti. K právnímu posouzení záleÏitosti je
povolán pouze soud.3

Leges specialis ve zvlá‰tní ãásti Z¤S
PﬁestoÏe obecná ãást Z¤S navozuje zdání, Ïe
v‰echna zvlá‰tní ﬁízení uvedená ve v˘ãtu § 2
Z¤S jsou ovládána zásadou vy‰etﬁovací, zvlá‰tní
ãást Z¤S ustavuje ﬁadu v˘jimek z tohoto pravidla.
Bﬁemeno tvrdit a prokazovat ve stejném rozsahu jako ve sporném ﬁízení zatûÏuje úãastníky
ﬁízení o úschovách (§ 294 Z¤S), ﬁízení o umoﬁení listin (§ 312 Z¤S), v ﬁízení ve vûcech kapitálového trhu (§ 321 Z¤S), ﬁízení o pﬁedbûÏném
souhlasu s provedením ‰etﬁení ve vûcech ochrany hospodáﬁské soutûÏe (§ 329 Z¤S), ﬁízení o nahrazení souhlasu zástupce âeské advokátní
komory k seznámení se s obsahem listin (§ 338
Z¤S), ﬁízení o plnûní povinností z pﬁedbûÏného
opatﬁení Evropského soudu pro lidská práva
(§ 347 Z¤S), ﬁízení ve vûcech voleb do rady zamûstnancÛ, voleb zástupcÛ pro oblast bezpeãnosti a ochrany zdraví pﬁi práci a voleb ãlenÛ
zvlá‰tního vyjednávacího v˘boru evropské
druÏstevní spoleãnosti (§ 352 Z¤S), ﬁízení
o soudním prodeji zástavy (§ 357 Z¤S), ﬁízení
o zákazu v˘konu práv spojen˘ch s úãastnick˘mi cenn˘mi papíry (§ 364 Z¤S) a v ﬁízení o rozvod manÏelství. V ﬁízení o rozvod v‰ak soud
z úﬁední povinnosti zji‰Èuje okolnosti na stranû
nezletil˘ch dûtí, pro které nemá b˘t manÏelství
jejich rodiãÛ rozvedeno (§ 390 Z¤S).
Ve v‰ech právû vyjmenovan˘ch ﬁízeních soud
nemÛÏe, stejnû jako u sporÛ veden˘ch podle
OS¤, sám od sebe vyslovit neúãinnost doruãení
soudní písemnosti (§ 11 Z¤S). Naopak soud
mÛÏe vést pﬁípravné jednání se v‰emi jeho následky ve smyslu § 114c OS¤. Neuplatní se
v nich ani zápovûd vyuÏití institutÛ urychlujících ﬁízení na úkor dokazování, které v jin˘ch
zvlá‰tních ﬁízeních zakazuje § 20 a § 21 Z¤S. Ani
v pﬁedchozím odstavci vyjmenovaná ﬁízení
v‰ak nelze ukonãit rozsudkem pro uznání ani
pro zme‰kání, protoÏe v˘‰e uvedená ustanovení poskytují jednotn˘ taxativní v˘ãet obecn˘ch
ustanovení, jeÏ nelze pouÏít, a § 25 Z¤S mezi nimi není. JestliÏe není moÏné ve vûci samé roz-
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hodnout rozsudkem pro uznání, nelze ve v˘‰e
uveden˘ch ﬁízeních ani vydat tzv. kvalifikovanou v˘zvu k vyjádﬁení podle § 114b OS¤.
S ohledem na pﬁedmût probíran˘ch ﬁízení nepﬁipadá v úvahu vydání platebního rozkazu,
protoÏe jím lze uloÏit jen povinnost k penûÏitému plnûní (§ 172 a násl. OS¤). Ve vyjmenovan˘ch ﬁízeních se v‰ak stejnû jako ve sporech
konan˘ch podle OS¤ uplatní reÏim zákonn˘ch
koncentrací podle § 118b odst. 1 a podle § 119a
odst. 1 OS¤ (§ 28 Z¤S), na jejichÏ základû dochází k nastolení skutkového a dÛkazního
„stopstavu“ v souvislosti se skonãením prvého
jednání a k okamÏiku vyhlá‰ení prvostupÀového rozsudku. Úãastník má v tûchto ﬁízeních právo nevypovídat (§ 22 Z¤S). Na rozdíl od
civilních sporÛ veden˘ch v˘hradnû podle OS¤
se v tûchto ﬁízeních uplatní druhá a tﬁetí definice úãastníkÛ (§ 6 OS¤). Do nûkter˘ch z nich má
oprávnûní vstoupit státní zástupce (ﬁízení
o umoﬁení listin, viz § 8 odst. 1 písm. h) Z¤S).
V popisovan˘ch ﬁízeních se rovnûÏ uplatní
obecné § 22a § 23 Z¤S, coÏ znamená, Ïe soud
o náhradû nákladÛ ﬁízení mezi úãastníky a mezi
úãastníky a státem rozhoduje podle míry jejich
úspûchu ve sporu (blíÏe viz komentáﬁ k § 22 Z¤S).

Zápory a klady zákona o zvlá‰tních
ﬁízeních soudních
Autoﬁi zákona o zvlá‰tních ﬁízeních soudních
v obecné ãásti sumarizovali základní odchylky,
které podle jejich názoru odli‰ují spor od nesporu.4 Jedná se pﬁedev‰ím o rozdíly v zákonn˘ch definicích úãastníkÛ sporného ﬁízení na
stranû jedné a zvlá‰tních ﬁízení na stranû druhé
(§ 6 Z¤S), o zachycení zásady vy‰etﬁovací jako
obecného principu dokazování ve zvlá‰tních ﬁízeních (§ 17, § 20 odst. 1–3, § 21 Z¤S), o vymezení specifick˘ch pravidel pro urãení místní
pﬁíslu‰nosti soudu, kdyÏ tato se ﬁídí bydli‰tûm
osoby, v jejímÏ zájmu se zvlá‰tní ﬁízení koná
(§ 4 Z¤S).
Nelze pﬁehlédnout, Ïe zákon o zvlá‰tních ﬁízeních jiÏ ve své obecné ãásti mezi zvlá‰tními ﬁízeními diferencuje. Do první skupiny ﬁadí
pﬁedev‰ím ﬁízení, která lze zahájit i bez návrhu,
do druhé skupiny v˘hradnû návrhová zvlá‰tní
ﬁízení. Tato skuteãnost se projevuje zejména
v úpravû rozhodování o náhradû nákladÛ ﬁízení mezi úãastníky navzájem ukotvené v § 23
Z¤S, podle níÏ úãastníci ﬁízení, které je moÏné
zahájit i bez návrhu, nemají mít právo na ná-

3
4

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu z 14. 3. 2003, sp. zn. 21 Cdo
1478/2002.
Srov. s dÛvodovou zprávou k zákonu ã. 292/2013 Sb., která je
pﬁístupná napﬁ. v ASPI pod LIT 45495CZ.
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hradu sv˘ch nákladÛ, zatímco úãastníci v˘hradnû návrhového ﬁízení s v˘jimkou statusov˘ch vûcí manÏelsk˘ch a partnersk˘ch mají
právo k náhradû nákladÛ podle v˘sledku ﬁízení. I u beznávrhov˘ch zvlá‰tních ﬁízeních obecnû platí, Ïe soud rozhodující o opravném
prostﬁedku není vázán ani rozsahem opravného
prostﬁedku, ani dÛvody, pro které je opravn˘
prostﬁedek podáván (§ 28 odst. 2, § 29, § 30
Z¤S). Dychotomie mezi zvlá‰tními ﬁízeními zahajovan˘mi v˘hradnû na návrh a mezi zvlá‰tními ﬁízeními, které mÛÏe zahájit sám soud, se
projevuje i v aplikaci vy‰etﬁovací zásady. Vy‰etﬁovací zásada se totiÏ neuplatní ve vût‰inû
zvlá‰tních ﬁízení, která lze zahájit v˘hradnû na
návrh. To má za následek, Ïe vznikají dva typy
sporÛ – jednak spory, jeÏ se ﬁídí v˘luãnû obãansk˘m soudním ﬁádem, jednak „spory“, na které
prvotnû dopadá zákon o zvlá‰tních ﬁízeních
soudních. Navíc existuje i tﬁetí kategorie ﬁízení,
jeÏ lze zahájit i bez návrhu, a které s jistou mírou zjednodu‰ení lze pokládat za nespory
v pravém slova smyslu.5
S ohledem na v˘‰e uvedené se domnívám, Ïe
snaha tvÛrcÛ zákona o zvlá‰tních ﬁízeních soudních oddûlit za pomoci tohoto zákona sporné
a nesporné ﬁízení neuspûla. Mise by byla splnûna jen tehdy, kdyby se ustanovení obecné ãásti
Z¤S (§ 1–30) prakticky bez v˘jimky aplikovala

na jak˘koliv typ zvlá‰tního ﬁízení, na které prvotnû dopadá reÏim Z¤S (taxativní v˘ãet tûchto
ﬁízení viz § 2 Z¤S). Zákonodárce podle mého
názoru mûl do Z¤S zaﬁadit jen ta zvlá‰tní ﬁízení, která je moÏné zahájit i bez návrhu, a ostatní
v˘hradnû návrhová zvlá‰tní ﬁízení ponechat
v páté hlavû tﬁetí ãásti OS¤. Jen tak by bylo moÏné zabezpeãit, Ïe obecná ãást Z¤S nebude spí‰e
jen deklarací obecn˘ch pravidel, z nichÏ ve
zvlá‰tní ãásti téhoÏ zákona vypl˘vá taková ﬁada
v˘jimek, Ïe tuto obecnou ãást prakticky devalvují. Tím se procesní pﬁedpisy t˘kající se zvlá‰tních ﬁízení stávají zbyteãnû nepﬁehledn˘mi.
Nûkteré nové instituty, které zákon o zvlá‰tních ﬁízeních zavádí, mají pozitivní potenciál.
Napﬁíklad tzv. „jin˘ soudní rok“ umoÏní, aby
pﬁi projednání své záleÏitosti byl pﬁítomen i ãlovûk, kter˘ by úãasti na bûÏném soudním jednání nebyl schopen. Lze ãekat, Ïe se tento institut
setká i s kritikou, která mu mj. bude vyãítat, Ïe
je v ãesk˘ch pomûrech netradiãní a Ïe mÛÏe b˘t
ze strany soudÛ zneuÏíván napﬁ. k vylouãení
veﬁejnosti. Bude vûcí judikatury, aby stanovila
meze pﬁijatelného vyuÏití tohoto spí‰e v˘jimeãného institutu.

5

K obtíÏím pﬁi vymezení pojmu sporného a nesporného ﬁízení
srov. napﬁ. se Zoulík, F. ¤ízení sporné a nesporné jako druhy
civilního procesu. Praha: âeskoslovenská akademie vûd, 1969.

KniÏní novinka z nakladatelství Wolters Kluwer

Lichva: trestn˘ ãin a spoleãensk˘ jev
Ladislav Koudelka
Lichva je v souãasné spoleãnosti velmi aktuálním problémem.
Pﬁedkládaná monografie je jedineãn˘m pojednáním o tomto trestném
ãinu a spoleãenském jevu – spojuje pohled veﬁejnoprávní
a soukromoprávní, opírá se o dÛkladnou teoretickou prÛpravu a zároveÀ
v ní autor uplatÀuje svÛj praktick˘ pohled soudce.
DÛraz je v knize poloÏen na souãasnou právní úpravu lichvy podle
obãanského zákoníku ã. 89/2012 Sb. a trestního zákoníku ã. 40/2009 Sb.
a na nejnovûj‰í rozhodnutí ãesk˘ch soudÛ. Prostor je vûnován také
rozhodãímu ﬁízení jako ãasto zneuÏívanému prostﬁedku pro realizaci
lichvy. Kniha tak bude zásadní pomÛckou pro práci policistÛ, státních
zástupcÛ, soudcÛ i advokátÛ.
Autor pﬁiná‰í komparativní pohled na zahraniãní a ãeskou právní úpravu i soudní praxi hluboko do
minulosti a v‰ímá si také promûn postojÛ k lichvû v dílech rÛzn˘ch filozofÛ. Lichvu tedy v knize
pﬁedstavuje nejen jako trestn˘ ãin, ale také jako závaÏn˘ spoleãensk˘ jev a na základû této hluboké
anal˘zy dospívá k inspirativním úvahám de lege ferenda.
JUDr. Ladislav Koudelka, Ph.D., pÛsobil v letech 1999 aÏ 2011 na Okresním soudû v Kladnû v pozici
pﬁedsedy senátu pro vûci trestní. Od roku 2011 je soudcem Krajského soudu v Praze v jednom
z jeho odvolacích trestních senátÛ. Tématu lichvy a trestného ãinu lichvy se vûnuje dlouhodobû.

BroÏ., cena 520 Kã. Knihu si mÛÏete objednat na www.wolterskluwer.cz/obchod
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