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Úvod
Předběžná opatření jsou z pohledu civilního procesu spíše výjimečným prostředkem, hrají
v něm však velmi důležitou roli. O tom svědčí i skutečnost, že jejich úprava zaznamenala zejména
v posledních dvaceti letech mnoho změn a jedná se o téma hojně diskutované odbornou veřejností.
Předběžná opatření slouží k zajištění dočasné ochrany subjektivních práv osob tam, kde je
z nějakého důvodu třeba vyčkat meritorního rozhodnutí nebo zahájení výkonu takového
rozhodnutí. Aby byla tato ochrana efektivní, musí nastoupit rychle, což znamená, že se řízení o
nařízení předběžného opatření bude od běžného řízení v některých ohledech lišit. Oproti
meritorním rozhodnutím představuje předběžné opatření pouze zatímní úpravu a předpokládá
konání řízení ve věci samé. Avšak i takovéto dočasné rozhodnutí může způsobit podstatný (a
v některých případech i nenapravitelný) zásah do práv osob, proti kterým směřuje. Kromě ochrany,
která je prostřednictvím předběžného opatření poskytována právům osoby, která jeho vydání
navrhla, by proto měl zákonodárce zároveň dbát o minimalizaci zásahu do práv osob, proti kterým
předběžné opatření směřuje, tedy mít na paměti zachování principu proporcionality.
Cílem této práce je popsat současnou právní úpravu předběžných opatření a poměřit její
vhodnost z hlediska zachování zásady rovnosti, která je aspektem práva na spravedlivý proces.
Vzhledem k povaze předběžných opatření a k jejich účelu se totiž tato zásada nemůže v řízení o
předběžných opatřeních plně uplatnit. Kdybychom trvali na jejím plném zachování, nemohla by
být právům osoby, v jejíž prospěch je předběžné opatření nařízeno, poskytnuta efektivní ochrana.
Soulad právní úpravy předběžných opatření se zásadou rovnosti stran je už dlouhodobě předmětem
posuzování ze strany Ústavního soudu. V této práci bych chtěla poukázat na základní oblasti
současné právní úpravy, kde je rovnost stran narušena, jaké prostředky právní úprava poskytuje
k vyrovnání těchto nerovností a konečně pokusit se zhodnotit, zdali jsou tyto „vyvažovací“
prostředky dostatečné.
První kapitola této práce je věnována institutu předběžných opatření obecně, je zde
vysvětlen pojem a účel předběžných opatření a popsány zásady, kterými se předběžná opatření
řídí. Dále je zde přiblížen historický vývoj právní úpravy předběžných opatření od první republiky
po současný stav. Smyslem zachycení vývoje předběžných opatření je snaha o bližší pochopení
současné podoby právní úpravy a zároveň tento vývoj může sloužit jako podklad pro úvahy de
lege ferenda. V závěru kapitoly se věnuji zvláštním předběžným opatřením a jejich odlišnostem
od „obecných“ předběžných opatření v civilních řízeních sporných, kterým je věnována tato práce.
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V následující kapitole je zachycena současná česká právní úprava podle zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OSŘ) s použitím zejména
výkladové literatury a relevantních soudních rozhodnutí. Tato kapitola je nejobsáhlejší, neboť
jejím smyslem je poskytnutí podrobného popisu „životní dráhy“ předběžného opatření od podání
návrhu na jeho nařízení až po jeho zánik či zrušení.
Třetí kapitola nabízí k porovnání předběžná opatření vyskytující se v zahraničních
právních úpravách, konkrétně v německé, rakouské a slovenské. Tyto státy byly zvoleny z důvodu
podobnosti jejich právních úprav, které vzhledem k historickému vývoji vychází ze stejných
konceptů. Tuto vzájemnou podobnost je tak možné využít v rámci úvah de lege ferenda, neboť
zahraniční právní úprava může sloužit jako inspirace k řešení problémů, se kterými se potýká ta
česká.
Poslední kapitola je věnována zásadě rovnosti účastníků řízení a jejímu uplatnění v řízeních
o předběžných opatřeních. Otázka narušení tohoto principu, které je v určité míře nezbytné pro
poskytnutí ochrany navrhovateli předběžného opatření, je předmětem častých diskuzí i
rozhodování zejména Ústavního soudu. V této práci jsou uvedeny jednotlivé oblasti, kde je zásada
rovnosti narušena nejvíce. Následují instituty zakotvené v úpravě předběžných opatření za účelem
ochrany účastníka řízení, v jehož neprospěch je rovnost stran narušena. V závěru této kapitoly se
zamýšlím nad vhodností takovéto úpravy a možným budoucím vývojem.
Tato práce vychází ze stavu účinného ke dni 5. 11. 2019.
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1. Předběžná opatření
1.1. Pojem a účel předběžných opatření, základní zásady
Soudní ochrany subjektivních práv se lze v České republice domáhat v rámci civilních
řízení, avšak mezi podáním žaloby a vydáním pravomocného meritorního rozhodnutí může
uplynout značná doba. V praxi tedy často nastává situace, že v mezidobí bude budoucí realizace
těchto práv ohrožena jednáním protistrany nebo třetích stran. Typickým příkladem bude prodej
nemovitosti před vydáním rozhodnutí v řízení o určení vlastnického práva k této nemovitosti. Pro
spravedlivé a efektivní fungování soudní ochrany je tedy nezbytné, aby právní řád obsahoval
prostředky, kterými lze zatímně zajistit ochranu subjektivních práv před tímto ohrožením.
Předběžné opatření je jedním z těchto preventivních prostředků a slouží právě k zajištění
bezprostřední soudní ochrany subjektivních práv toho, kdo navrhne jeho vydání. Uložením
povinnosti účastníku řízení nebo jiné osobě soud předejde jednání, které by zmařilo účel řízení ve
věci samé nebo znemožnilo výkon již vydaného rozhodnutí (ve výše uvedeném příkladu se bude
jednat o povinnost zdržet se dispozice s předmětnou nemovitostí). Tato ochrana musí být
poskytnuta rychle, musí být účinná a měla by být překvapivá.
Taková ochrana je pouze dočasná, trvá do té doby, než bude o předmětu sporu pravomocně
rozhodnuto, či než bude pravomocné rozhodnutí moci být vykonáno. Předběžné opatření tedy
může trvat i relativně dlouho (v závislosti na délce řízení ve věci samé), ale jeho účinky nejsou
trvalé, nenahrazuje rozhodnutí ve věci samé (s výjimkou některých případů zvláštních
předběžných opatření ve věcech domácího násilí). Obsah předběžného opatření nesmí být totožný
s rozhodnutím ve věci samé, navrhovateli nejsou předběžným opatřením přiznána práva, o kterých
má být rozhodnuto teprve v budoucnu. Předběžným opatřením se neřeší prejudiciální otázka, a
samotná jeho existence nesmí ovlivnit rozhodování soudu ve věci samé1. Řízení o předběžném
opatření je také samostatným řízením, nikoliv pouze součástí řízení ve věci samé.
Současná právní úprava předběžných opatření v OSŘ je systematicky zařazena do části
druhé, hlavy druhé, tedy mezi činnosti soudu před začátkem řízení. Návrh na předběžné opatření
však lze podat nejen před zahájením řízení, ale i kdykoliv v jeho průběhu i po jeho skončení.
Vyčlenění samostatné úpravy pro předběžná opatření po zahájení řízení ve věci samé (§ 102 OSŘ)
tak není vhodné, neboť se pro tato předběžná opatření použijí § 74 – 77a obdobně a případné

1

WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. aktualizované

vydání. Praha: Leges, 2018, str. 323
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odlišnosti by bylo možné odstranit zvláštními ustanoveními v rámci jednotné úpravy. Od těchto
obecných předběžných opatření odlišujeme předběžná opatření zvláštní, která upravuje zákon č.
292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZŘS).
Význam předběžných opatření v posledních letech stále stoupá, a to zejména díky možnosti
jejich využití pro různé účely. Přesto, že by se vzhledem k jeho povaze mělo jednat o prostředek
spíše výjimečný, lze se s ním setkat nejen v oblastech obchodního, soutěžního či rodinného práva,
práva duševního vlastnictví, ale i sportovního nebo spolkového práva2.
1.1.1. Základní zásady

Základní zásady civilního procesu můžeme definovat jako vůdčí právní ideje a principy,
kterými se civilní proces řídí. Jejich význam spočívá především ve vytvoření ideového rámce pro
tvorbu právních norem, ale jsou nepostradatelné i při následné aplikaci a interpretaci těchto norem.
Důležitá je i jejich funkce při dotváření práva v rámci soudní praxe tam, kde komplexní zákonná
úprava chybí. Toto se týká i úpravy předběžných opatření, která je stále v určitých místech neúplná
a je třeba ji doplnit soudním výkladem3.
Předběžná opatření jsou součástí civilního práva procesního, přirozeně se na ně tedy
vztahují jak principy spravedlivého procesu (nezávislost a nestrannost soudů a soudců, princip
zákonného soudu a soudce, princip rovnosti a kontradiktornosti atd.), tak tzv. odvětvové principy
typické právě pro civilní proces (princip dispoziční a princip oficiality, princip formální pravdy a
princip materiální pravdy, princip volného hodnocení důkazů a princip legální důkazní teorie
atd.)4. Předběžná opatření jsou součástí úpravy občanského řízení, proto se přirozeně řídí těmito
základními zásadami. Jednotlivé principy se však v rámci řízení o předběžných opatřeních
uplatňují specificky, či je jim přikládána různá důležitost. Tyto zvláštnosti jsou způsobeny
povahou předběžných opatření, kdy je důraz kladen na jejich překvapivost a rychlost. Níže jsou
uvedeny některé zvláštní zásady, kterými se řízení o předběžných opatřeních řídí.
Z hlediska předběžných opatření lze za nejdůležitější zásadu považovat zásadu efektivní
ochrany, ze které jsou odvozeny další zásady5. Zásada efektivní ochrany spočívá ve včasné a

2

HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, str. 2

3

HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, str. 27

4

WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. aktualizované

vydání. Praha: Leges, 2018, str. 62
5

HRNČIŘÍK, V. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, str. 28
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účinné ochraně práv navrhovatele tak, aby mohlo proběhnout řízení ve věci samé. Za tímto účelem
má navrhovatel k dispozici určité procesní úlevy či výhody, a to zejména zpočátku řízení.
Pro řízení o předběžném opatření je také naprosto stěžejní zásada rychlosti řízení. Ta se
projevuje zejména krátkými lhůtami pro vydání rozhodnutí (bezodkladně, pouze v odůvodněných
případech do 7 dnů). Důvodem je naléhavý zájem navrhovatele na poskytnutí ochrany. Zásada
rychlosti řízení se projeví i v rozhodování odvolacího soudu o opravných prostředcích.
Za další zásadu, která se však nevyskytuje v běžném řízení, lze považovat zásadu
překvapivosti. Jejím projevem je snaha zabránit tomu, proti komu předběžné opatření směřuje, aby
se o návrhu dozvěděl dříve, než bude předběžné opatření moci být vykonáno. V opačném případě
by se totiž mohl pokusit o zmaření účelu předběžného opatření, což by bylo v rozporu se snahou
poskytnout navrhovateli ochranu jeho práv.
Namísto dokazování v řízení o předběžném opatření probíhá pouze osvědčování, kde
soudu pro zjištění skutkového stavu postačuje pouze určitá míra pravděpodobnosti, že skutečný
stav odpovídá tomu, co tvrdí navrhovatel. Vyjádření ostatních účastníků řízení soud prvního
stupně nezjišťuje. Zásada materiální pravdy, dle které má soud rozhodnout na základě úplného
zjištění skutkového stavu věci, se tedy v rámci řízení o předběžném opatření neuplatní v plné míře.
Zásada rovnosti zbraní ukládá, aby žádné ze stran nebyla poskytnuta proti druhé straně
podstatná výhoda a aby obě strany měly stejnou možnost hájit své zájmy a uplatnit prostředky ve
svůj prospěch za stejných podmínek6. Tato zásada je součástí práva na spravedlivý proces dle
Evropské úmluvy o lidských právech (dále jen EÚLP) a v českém právním řádu ji můžeme
podřadit pod zásadu rovnosti. Tato zásada se však v řízení o předběžném opatření neprojevuje
v takové míře, jako je tomu u běžných řízení v civilním procesu. Postavení účastníků řízení je
zejména na jeho počátku velmi nevyrovnané ve prospěch navrhovatele předběžného opatření, a to
z důvodu upřednostnění výše uvedených zásad rychlosti, překvapivosti a efektivní ochrany
navrhovatele. Na druhou stranu je ovšem nutné nerovnost účastníků (tam, kde to lze) vyvažovat.
Kapitola čtvrtá této práce je věnována právě problematickým oblastem úpravy předběžných
opatření, kde je rovnost zbraní narušena, a dále ochraně účastníků řízení, kteří by mohli být touto
nerovnováhou ohrožení.
K ochraně osoby, které je předběžným opatřením uložena povinnost, slouží také zásada
přiměřenosti. Povinnosti uložené předběžným opatřením by měly být takové, aby dostatečně
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zajistily ochranu navrhovatele, zároveň by však neměly představovat neúměrnou zátěž pro toho,
jemuž jsou uloženy.
Nejméně se v řízeních o předběžných opatřeních uplatní zásada ústnosti a veřejnosti.
Přestože není v právní úpravě slyšení účastníků zakázáno, v praxi k němu v podstatě nedochází.
Vzhledem k požadavku na rychlost řízení totiž ani není možné před rozhodnutím o nařízení
předběžného opatření vést ústní jednání. Ve fázi řízení před odvolacím soudem také není ústní
jednání vhodné, neboť i zde by se soud měl řídit zásadou rychlosti, a navíc by měl rozhodovat
pouze na základě skutečností známých mu ze spisu. O návrzích na předběžná opatření tedy soudce
rozhoduje téměř vždy tzv. „od stolu“ a neveřejně.
1.2. Vývoj předběžných opatření v československém a českém právním řádu

Současná podoba české úpravy předběžných opatření má své kořeny již v rakouských
předpisech, konkrétně v rakouském exekučním řádu (Exekutionsordung) z roku 1896. Po roce
1918 samozřejmě došlo k dalšímu vývoji úpravy předběžných opatření a změnám, jejichž cílem
bylo především její zjednodušení7. Současně s tím v období 1948–1989 praktický význam
předběžných opatření upadal. Po roce 1989 s příchodem tržního systému a návratu majetku do
soukromého vlastnictví opět předběžná opatření nalezla své uplatnění, přičemž ze strany
zákonodárce docházelo naopak k postupnému opětovnému doplňování právní úpravy a návratu
k původním institutům (např. institut jistoty).
1.2.1. Úprava předběžných opatření v letech 1918–1945

V podstatě až do roku 1950 byla předběžná opatření upravena rakouským předpisem,
konkrétně se jednalo o zákon č. 79/1986 ř.z., o řízení exekučním a zajišťovacím (exekuční řád).
Předběžná opatření rozsáhle upravená v § 381 a násl. exekučního řádu byla označována jako
zatímní či prozatímní opatření. Důvodem pro jejich nařízení byla za prvé obava, že by soudní
vymáhání nebo uskutečnění nároku mohlo být zmařeno nebo značně ztíženo, a za druhé potřeba
zabránit hrozícímu násilí nebo vzniku nenahraditelné škody. Tato úprava také znala institut jistoty,
již měl navrhovatel povinnost složit v případě, kdy dostatečně neosvědčil svůj nárok a újma hrozící
účastníku řízení byla odčinitelná v penězích, nebo i v jiných případech, pokud to soud uznal za
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vhodné. Vždy však navrhovatel musel osvědčit existenci nebezpečí, které jeho nároku hrozilo8.
Účastník řízení, kterému byla uložena povinnost, měl také možnost v určitých případech složit na
účet soudu určitou částku a tím zastavit výkon prozatímního opatření, či zrušení již vykonaného
prozatímního opatření. Náklady na výkon prozatímního opatření nesl navrhovatel, přičemž mu
mohlo být uloženo, aby před výkonem prozatímního opatření složil na účet soudu zálohu k tomuto
účelu. Tyto prostředky zajišťovaly poměrně velkou ochranu účastníka řízení, proti kterému návrh
směřoval (v exekučním řádu označován jako odpůrce ohrožené strany) a vyrovnávaly postavení
stran v řízení o prozatímním opatření.
Určitou podobnost s předběžnými opatřeními můžeme nalézt také u tehdejší žaloby
z rušené držby podle § 454 a násl. zákona č. 113/1895 ř.z., o soudním řízení v občanských
rozepřích právních (civilní řád soudní), ve znění pozdějších předpisů. Vyznačovala se totiž
naléhavostí zájmu žalobce, rychlostí řízení, prozatímností řešení faktických poměrů stran a
zjednodušeným jednáním bez slyšení stran9. Rozhodnutí mělo spočívat v zatímní úpravě skutečné
držby, nebo ve vyslovení zápovědi nebo zajištění. V rámci řízení ve věci rušené držby bylo také
možné vydat prozatímní opatření podle exekučního řádu, pokud to bylo nutné k odvrácení
naléhavého nebezpečí protiprávního poškození, k odvrácení násilností nebo k zamezení
neodčinitelné škody.
1.2.2. Poválečný vývoj předběžných opatření

Teprve v roce 1950 došlo ke zrušení původního rakouského exekučního řádu a k jeho
nahrazení novým zákonem č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský
soudní řád). Předběžná opatření (v tomto zákoně byla již takto označena) byla zařazena do
obecných ustanovení v části prvé a z hlediska komplexnosti úpravy došlo k jejímu výraznému
zestručnění, resp. zjednodušení. Stále však byly v jisté míře zachovány požadavky na procesní
rovnost stran a spravedlivý proces, například možností slyšení účastníků soudem, nebo uložení
přiměřené jistoty10.
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Vedle předběžných opatření tento zákon upravoval i institut předběžné vykonatelnosti,
kterou bylo možné vyslovit i na návrh účastníka, kterému by jinak hrozilo nebezpečí značné a
těžko nahraditelné újmy, nebo který se obává, že se splnění stane nemožným (§ 164).
Dosud poslední rekodifikací civilního procesu byl zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád. Oproti předchozí úpravě došlo k dalšímu úbytku ustanovení upravujících předběžná opatření
(těm OSŘ ve svém původním znění věnoval pouhé čtyři paragrafy). Došlo také k úbytku praktické
potřeby předběžných opatření, neboť ochranu ohrožených zájmů poskytovaly jiné orgány, než moc
soudní (např. správní orgány), nebo právní řád ohrožení těchto zájmů vůbec nepředpokládal (např.
obchodní vztahy, spolkové právo)11. Zestručnění právní úpravy mělo také za následek větší
nerovnost mezi stranami, a to zejména důsledkem zrušení institutu jistoty.
1.2.3. Předběžná opatření po vzniku samostatné České republiky

Porevoluční novely OSŘ se vyznačují opětovným promítáním zásad spravedlivého procesu
i do úpravy předběžných opatření a návratu některých institutů z předválečné právní úpravy (např.
jistota skládaná navrhovatelem)12. Předběžná opatření získala na významu, neboť došlo k velkému
navýšení soukromého majetku i k posílení odpovědnosti účastníka řízení za jeho výsledek13.
Institut jistoty skládané na účet soudu navrhovatelem byl do OSŘ zaveden novelou č.
59/2005 Sb. Jistota představovala pro předběžná opatření v praxi velkou změnu, neboť nejen že
spojovala s návrhem na nařízení předběžného opatření peněžní náklady pro navrhovatele, zároveň
také její nesložení mělo za následek odmítnutí návrhu. Důvodem pro její zavedení byla snaha
zamezit podávání nedůvodných návrhů a dále zajištění případných nároků osoby, které byla
předběžným opatřením způsobena škoda nebo jiná újma. Oproti dřívější podobě jistoty
v exekučním řádu, jejíž výše byla přiměřená vzhledem ke konkrétní věci a určoval ji soudce, byla
nově v OSŘ stanovena paušální částka pro všechny návrhy, a to 50 000 Kč v obecných věcech
resp. 100 000 Kč v obchodních věcech. Následně došlo ke snížení těchto částek na 10 000 Kč
v obecných věcech a 50 000 Kč v obchodních věcech z obavy, že původní výše jistoty by vedla
k omezení přístupu k soudům pro sociálně slabší osoby.
Vzhledem k tomu, že takto nově nastavená paušální částka byla pro některé věci příliš
nízká a nepostačovala ani zdaleka k zajištění náhrady možné škody nebo jiné újmy způsobené
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předběžným opatřením, došlo následně k zavedení doplatku jistoty. Ten umožnil soudci uplatnit
ve věci jistoty své uvážení a v odůvodněných případech zvýšit částku složenou navrhovatelem.
Poslední zásadní změnou v právní úpravě předběžných opatření bylo zrušení ustanovení §
76a a 76b s účinností k 1. 1. 2014. Tato ustanovení upravovala zvláštní případy předběžných
opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí a péče soudu o nezletilé a z českého právního
řádu nevymizela, nově jsou upravena v ZŘS. V souvislosti s tím se zvláštním předběžným
opatřením dostalo v některých ohledech speciální právní úpravy, čemuž je věnován následující
bod.
1.3. Předběžná opatření dle zákona o zvláštních řízeních soudních

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí a předběžná opatření
upravující poměry dítěte, která od 1. 1. 2014 upravuje ZŘS, jsou k obecným předběžným
opatřením podle OSŘ v poměru speciálním. Obecná úprava předběžných opatření v OSŘ se tedy
v případě těchto zvláštních předběžných opatření použije subsidiárně.
Předběžné opatření ve věcech domácího násilí je možné uplatnit za prvé v případě, že je
navrhovatel ohrožen osobou nacházející se ve společné domácnosti, a za druhé, pokud se
navrhovatel stal obětí dotěrného obtěžování a pronásledování i ze strany jiné osoby (tzv.
stalking)14. K nařízení předběžného opatření upravujícího poměry dítěte pak dochází za situace,
kdy není dostatečně zajištěna řádná péče o dítě, nebo kdy došlo k vážnému ohrožení či narušení
života dítěte, jeho normálního vývoje, nebo jiného důležitého zájmu15. Již na první pohled je
zřejmé, že tyto situace představují ještě větší ohrožení práv navrhovatele, zejména těch
osobnostních a přirozených, a vyvstává zde naléhavější potřeba rychlého řešení. Právní úprava
těchto speciálních předběžných opatření tedy představuje některé odlišnosti oproti té obecné. Ty
zásadní uvádím níže.
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1.3.1. Příslušnost

Jednou z odlišností je určení místní příslušnosti soudu rozhodujícího o speciálních
předběžných opatřeních. Místně příslušným je obecný soud navrhovatele. Dle důvodové zprávy je
totiž možné předpokládat, že navrhovatel má nejblíže k soudu splňujícím tato kritéria16, a je tak
možné zajistit nejrychlejší ochranu práv ohrožené osoby.
1.3.2. Návrh na nařízení předběžného opatření

Návrh na předběžné opatření upravující poměry dítěte může podat pouze orgán sociálně
právní ochrany dětí. Pokud je navrhovatelem jiná osoba, soud návrh ihned neodmítne, ale měl by
posoudit, zda v návrhu nejsou uvedeny skutečnosti, které by odůvodňovaly nařízení předběžného
opatření v rámci řízení ve věcech péče soudu o nezletilé17. V tom případě se bude jednat o návrh
na nařízení „obyčejného“ předběžného opatření podle OSŘ.
Navrhovatelé předběžných opatření podle ZŘS nemají povinnost složit současně
s návrhem jistotu na účet soudu, která slouží k úhradě případné škody (§ 407 a § 457 ZŘS). Návrh
tedy nemůže být odmítnut pro nesložení jistoty, stejně jako nemůže být nařízené předběžné
opatření zrušeno pro nesložení doplatku jistoty18.
1.3.3. Rozhodování o návrhu a opravné prostředky

Rozhodnutí o předběžném opatření ve věcech domácího násilí je dále specifické tím, že má
povahu spíše meritorního rozhodnutí s krátkodobými účinky než dočasné úpravy poměrů stran.
Na takové rozhodnutí navíc nemusí navazovat řízení ve věci samé19. Charakter dočasnosti
předběžného opatření je však zachován díky zákonem stanovené době trvání předběžného opatření
(viz níže).
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Rozhodování o předběžných opatřeních podle ZŘS se řídí zvláštními lhůtami s ohledem na
naléhavý zájem navrhovatele na rychlém rozhodnutí. Z tohoto důvodu pro předběžné opatření ve
věcech ochrany proti domácímu násilí platí lhůta 48 hodin od podání návrhu a pro předběžné
opatření upravující poměry dítěte na návrh orgánu sociálně právní ochrany dětí je lhůta dokonce
pouhých 24 hodin od podání návrhu. ZŘS také na rozdíl od obecné právní úpravy výslovně ukládá
lhůtu pro vydání rozhodnutí i odvolacímu soudu, a to sedm dní od předložení odvolání soudem
prvního stupně. Tato lhůta je ovšem tak krátká, že v podstatě neumožňuje odstranění případných
vad odvolání20.
V rámci řízení o odvolání ve věcech předběžných opatření podle ZŘS se uplatní princip
úplné apelace, mohou tedy být uváděny nové skutečnosti a důkazy, které nebyly uplatněny před
soudem prvního stupně21. U předběžných opatření podle OSŘ je přitom odvolací soud vázán
obsahem spisu v době rozhodování soudu prvního stupně a účastníci řízení nemohou v rámci
odvolacího řízení uvádět nové skutečnosti.
1.3.4. Trvání předběžného opatření

Zatímco obecné předběžné opatření je nařízeno na dobu neurčitou (pokud soud ve svém
rozhodnutí dobu trvání předběžného opatření výslovně neurčí), předběžné opatření ve věcech
ochrany proti domácímu násilí trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti, přičemž tuto dobu může
soud na návrh prodloužit (§ 408 a 410 ZŘS). Už samotné podání návrhu pak prodlužuje trvání
předběžného opatření do doby, než o tomto návrhu soud rozhodne22.
Předběžné opatření upravující poměry dítěte trvá po dobu jednoho měsíce od
vykonatelnosti, 3 měsíce trvá předběžné opatření, kterým bylo dítě svěřeno do pěstounské péče na
přechodnou dobu podle § 452 odst. 2 věty druhé (§ 459 ZŘS). Pokud dojde před uplynutím této
doby k zahájení řízení ve věci samé, lze předběžné opatření prodloužit i opakovaně, vždy o jeden
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měsíc. Celková doba trvání předběžného opatření by neměla přesáhnout 6 měsíců, výjimka je
možná pouze v případě že z vážných a objektivních příčin nedojde ke skončení důkazního řízení23.
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2. Současná právní úprava v občanském soudním řádu
2.1. Pravomoc a příslušnost
Pravomoc rozhodovat o návrhu na vydání předběžného opatření je dána tomu soudu, který
má pravomoc rozhodovat o návrhu ve věci samé. Předběžným opatřením však nelze uložit
povinnost nespadající do pravomoci soudu, byť by se tak stalo v rámci řízení, ke kterému by byla
dána pravomoc tohoto soudu24.
Věcně příslušným je ten soud, který by byl příslušný rozhodovat o žalobě ve věci samé
podle § 9, případně § 249 OSŘ. O návrhu předběžného opatření tedy v prvním stupni v naprosté
většině případů rozhodují okresní nebo krajské soudy. Věcná příslušnost Nejvyššího soudu je dána
u předběžných opatření týkajících se věcí dle § 9 odst. 3 OSŘ.
Určení místní příslušnosti soudu se obdobně řídí soudem, který je místně příslušný vydat
meritorní rozhodnutí. Kritérii pro určení místní příslušnosti tak jsou § 84 – 89a OSŘ.
Pro správné posouzení, zda je daný soud příslušný – jak věcně, tak místně – je vzhledem
k výše uvedenému podstatné, aby navrhovatel v návrhu alespoň v základech uvedl, jakou podobu
bude mít jeho návrh ve věci samé. V opačném případě totiž může soud, rozhodující se na základě
nedostatečných informací, dospět k nesprávnému závěru, že není místně příslušný. To by pro
navrhovatele znamenalo značné prodlení v rozhodování o jeho návrhu25.
Věcně nepříslušný soud o návrhu na vydání předběžného opatření rozhodovat vůbec
nemůže. Krajský soud v Hradci Králové coby odvolací soud vytkl soudu prvního stupně (jednalo
se o okresní soud), že před vydáním rozhodnutí nejprve nepřezkoumal, zda je k tomu věcně
příslušný, jak ukládá § 104a odst. 1 věta první OSŘ, neboť v dané věci se žalobkyně domáhala
vydání předběžného opatření k zajištění pohledávek z uzavřených úvěrových smluv, k čemuž je
věcně příslušný krajský soud26. Oproti tomu místně nepříslušný soud může vydat rozhodnutí,
ovšem účastníci mají poté možnost namítnout místní nepříslušnost tohoto soudu v rámci svého
prvního úkonu (dle § 105 odst. 1 OSŘ).
O návrhu na vydání předběžného opatření před zahájením řízení ve věci samé rozhoduje
vždy pouze jeden soudce. V situaci, kdy by ve věci samé měl rozhodovat senát, rozhodování o
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předběžném opatření náleží předsedovi senátu, neboť je zde požadavek na rychlost rozhodování27.
V ostatních případech o nařízení předběžného opatření rozhoduje samosoudce. Pokud je návrh
podán po zahájení řízení ve věci samé, která přísluší senátu, rozhoduje senát i o návrhu na
předběžné opatření (§102 odst. 3 OSŘ). Předseda senátu v těchto případech rozhoduje pouze
hrozí-li nebezpečí z prodlení28.
2.2. Návrh na vydání předběžného opatření
O předběžném opatření soud rozhoduje pouze na návrh. Ten lze podat ze dvou důvodů (§
74 odst. 1 OSŘ). Prvním je potřeba dočasně upravit poměry mezi účastníky, tím druhým je pak
obava, že výkon již existujícího rozhodnutí by byl ohrožen. V obou případech se jedná pouze o
dočasnou úpravu vztahů mezi účastníky do té doby, než bude o věci meritorně rozhodnuto. Cílem
návrhu na nařízení předběžného opatření tak nemůže být trvalá úprava těchto vztahů.
Návrh na vydání předběžného opatření lze podat nejen před podáním žaloby ve sporném
řízení podle části třetí OSŘ, ale i před zahájením řízení ve věcech o nichž bylo rozhodnuto jiným
orgánem podle části páté OSŘ29. V obou případech navrhovatel postupuje podle právní úpravy
v části druhé, hlavě druhé OSŘ, konkrétně se jedná o § 74 – 77a.
Po zahájení řízení ve věci samé může účastník podat návrh na nařízení předběžného
opatření v případě, že je potřeba dočasně upravit poměry účastníků tohoto řízení, nebo je zde
obava, že bude zmařen případný výkon rozhodnutí vydaného na konci tohoto řízení (§ 102 odst. 1
OSŘ). Rozhodování o tomto návrhu se řídí stejnými podmínkami jako rozhodování o předběžném
opatření před zahájením řízení ve věci samé. Návrh může být podán nejen ve fázi řízení před
soudem prvního stupně, ale i v rámci řízení před odvolacím soudem nebo dokonce po právní moci
rozhodnutí, v případě, že se ještě nestalo vykonatelným30.
Návrh podává osoba, která je oprávněna podat následně žalobu ve věci samé (navrhovatel).
Dalšími účastníky řízení o předběžném opatření jsou ty osoby, které by byly účastníky řízení,
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kdyby se jednalo o věc samu. V rámci sporných řízení podle části třetí OSŘ okruh účastníků
vymezí navrhovatel ve svém návrhu, stejně jako to činí žalobce při podání žaloby. V řízeních o
předběžných opatřeních ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto jiným orgánem, podle části páté
OSŘ jsou účastníky navrhovatel a ti, kdo byli účastníky řízení před správním orgánem. V tomto
případě má soud také povinnost přibrat do řízení účastníka, jehož účastenství zjistí, ale jenž se
řízení neúčastní31.
Povinnost lze předběžným opatřením uložit i jiné osobě než účastníku, ale pouze pokud to
po ní lze spravedlivě požadovat a tato povinnost je projevem součinnosti ke splnění povinnosti
uložené účastníku.
2.2.1. Náležitosti návrhu

Navrhovatel může svůj návrh změnit do doby, než o něm rozhodne soud prvního stupně.
Avšak vzhledem k tomu, že soud má povinnost o návrhu na nařízení předběžného opatření
rozhodnout bezodkladně, v odůvodněných případech s maximální lhůtou sedm dní, nemá
navrhovatel pro případné změny či doplnění svého návrhu moc prostoru. Pro navrhovatele je tedy
naprosto zásadní, aby jeho návrh obsahoval všechny podstatné náležitosti a byl dostatečně
odůvodněn. V opačném případě soud návrh odmítne a navrhovateli hrozí, že než stihne podat
nový, tentokrát bezvadný návrh, bude účel, za kterým se nařízení předběžného opatření domáhal,
zmařen.
Náležitosti návrhu na vydání předběžného opatření upravuje § 75 OSŘ. Kromě obecných
náležitostí každého podání (§ 42 odst. 4 OSŘ), musí být v návrhu označeni všichni účastníci
(jméno, příjmení, bydliště, popř. obchodní firma nebo název právnické osoby, její sídlo, a dále
identifikační číslo právnické osoby, nebo identifikační číslo fyzické osoby – podnikatele) a
případně i jejich zástupci.
Navrhovatel musí prokázat, že je jeho návrh důvodný, tedy vylíčit skutečnosti, ze kterých
je patrno, že je potřeba dočasně upravit poměry účastníků, nebo že je tu obava, že výkon
rozhodnutí by mohl být ohrožen (§ 74 odst. 1 OSŘ). Návrh musí též obsahovat vylíčení dalších
skutečností odůvodňujících vydání předběžného opatření tak, jak je navrhováno.
Z obsahu návrhu musí jasně vyplývat, jaký návrh ve věci samé následně hodlá navrhovatel
následně podat, tedy zda se bude jednat o žalobu určovací (s uvedením konkrétního právního
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vztahu, či práva, které má být předmětem tohoto určení, a uvedením v čem spočívá naléhavý
právní zájem navrhovatele na tomto určení), či žalobu na plnění (s uvedením důvodu
požadovaného plnění), i když tento požadavek není v zákonně výslovně uveden32. Bez této
informace totiž soud není schopen řádně posoudit, jaké budoucí meritorní rozhodnutí bude v rámci
řízení ve věci samé vydáno a zda tak dojde naplnění zákonného důvodu pro nařízení předběžného
opatření, tedy dočasné úpravy poměrů účastníků před vydáním rozhodnutí ve věci samé 33. Soud
proto musí již z návrhu poznat, jakou žalobu má navrhovatel v úmyslu podat a zda předběžné
opatření má skutečně vztah k věci samé.
Uvedení předmětu řízení ve věci samé je důležité i z toho důvodu, že bez něho soud není
schopen uložit navrhovateli povinnost podat v dané lhůtě návrh na zahájení řízení ve věci samé (§
76 odst. 3). Protože určení předmětu řízení je plně v režii žalobce, nemůže soud v rámci řízení o
předběžném opatření autoritativně rozhodnout, čeho se má navrhovatel v rámci řízení ve věci samé
domáhat34
Navrhovatel musí dále uvést, jaký má být obsah navrhovaného předběžného opatření, tedy
jaké povinnosti má soud předběžným opatřením účastníkům, příp. jiným osobám uložit. Soud je
tímto návrhem vázán, nemá možnost překročit návrh a uložit účastníku řízení jiné povinnosti nebo
více, než čeho se navrhovatel domáhá35. Okruh povinností, které mohou být účastníku předběžným
opatřením uloženy, je uveden v § 76 odst. 1 OSŘ, přičemž tento výčet je demonstrativní
(formulace „zejména“ v textu ustanovení). Předběžným opatřením však nelze například deklarovat
určité právo účastníka36 nebo nařídit oprávněnému, aby se zdržel exekuce37. V návrhu nemusí být
tyto povinnosti uvedeny ve formě petitu, postačí, pokud soud z obsahu návrhu pozná, čeho se
navrhovatel domáhá38.
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K návrhu navrhovatel připojí všechny listiny, jichž se dovolává. Jejich pozdější doplnění
na výzvu soudu je totiž opět vzhledem k požadavku na bezodkladné rozhodnutí (s maximální
lhůtou sedmi dnů) téměř nemožné. Uvedení listinných důkazů je však pro úspěch návrhu naprosto
zásadní. Soud totiž neprovádí dokazování, při rozhodování vychází z obsahu spisu, tedy z návrhu
a přiložených listin. V případě jejich absence může tedy soud dojít k závěru, že samotná ničím
nepodložená navrhovatelova tvrzení uvedená v návrhu dostatečně nezakládají potřebu vydání
předběžného opatření.
2.2.2. Odmítnutí návrhu

Soud odmítne návrh, který neobsahuje všechny výše popsané náležitosti, je nesrozumitelný
nebo neurčitý, a jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení (§ 75a OSŘ). Odmítnutí
vadného návrhu se řídí lhůtami podle § 75c odst. 2, proto je třeba o něm rozhodnout bezodkladně,
nejpozději ve lhůtě sedmi dnů od jeho podání. Vzhledem k takto krátkým lhůtám nelze v zásadě
odstranit vady návrhu. Soud proto ani nevyzývá navrhovatele k odstranění těchto vad a návrh bez
dalšího odmítne.
Stejně bude soud postupovat i v případě, že navrhovatel nesplní svou povinnost a současně
s návrhem na vydání předběžného opatření nesloží jistotu na účet soudu. Dodatečné složení jistoty
spolu s odvoláním v tomto případě není možné (na rozdíl od soudních poplatků, které tento postup
umožňují)39. Institut jistoty v rámci předběžných opatření bude popsán podrobněji v kapitole
čtvrté této práce.
Rozhodnutí o odmítnutí předběžného opatření má formu usnesení a doručuje se pouze
navrhovateli, nikoliv dalším účastníkům uvedeným v návrhu. Důvodem je ochrana zájmů
navrhovatele, které by mohly být ohroženy, kdyby se účastník, proti kterému předběžné opatření
směřuje, dozvěděl o tom, že navrhovatel takový návrh podal.
Proti usnesení o odmítnutí předběžného opatření může navrhovatel podat odvolání. Soud
prvního stupně má možnost usnesení o odmítnutí předběžného opatření v rámci autoremedury
změnit tak, že navrhovateli, který podal odvolání, v celém rozsahu vyhoví40.
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Odmítnutí návrhu nezakládá překážku res iudicata, navrhovatel má tedy také možnost
podat nový návrh, ve kterém soudem vytčené vady předchozího návrhu odstraní. Podání nového
návrhu je možné z časového hlediska považovat za praktičtější, neboť k vydání předběžného
opatření většinou dojde v kratším časovém úseku a překvapivost předběžného opatření tak bude
lépe zachována41.
2.3. Rozhodování o předběžném opatření
Před vydáním rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření není nařízeno jednání, soud ani
nezjišťuje stanoviska ostatních účastníků. Podklady pro vydání rozhodnutí tedy tvoří pouze
skutečnosti uvedené v návrhu podpořené listinami, které navrhovatel k návrhu připojil, případně
doplnění tohoto návrhu, které navrhovatel stihl podat soudu před vydáním rozhodnutí. Soud také
neprovádí dokazování, postačí pouze pokud navrhovatel dostatečně osvědčí skutečnosti v návrhu
uvedené. Z tohoto důvodu rozhodnutí o nařízení předběžného opatření v žádném případě
nepředjímá výsledek řízení ve věci samé. Účelem předběžného opatření by mělo být pouze
zajištění stavu věcí tak, aby řízení ve věci samé mohlo vůbec proběhnout. Stejně tak by nemělo
být nařízeno předběžné opatření, jehož obsah by byl totožný s rozhodnutím ve věci samé, protože
by tím soud v podstatě předbíhal konečné rozhodnutí42, ovšem přílišné lpění na této zásadě je
odbornou veřejností spíše kritizováno43.
Rozhodnutí o předběžném opatření se vydává ve formě usnesení. V usnesení může soud
návrh odmítnout, protože neobsahuje dané náležitosti, zamítnout, protože zde nejsou důvody pro
nařízení předběžného opatření (§ 74 odst. 1 OSŘ), vyhovět návrhu a nařídit předběžné opatření,
nebo zastavit řízení o návrhu.
Dle judikatury Ústavního soudu v případě, že soud navrhovatelovu návrhu zcela vyhoví a
nařídí předběžné opatření, nemůže postupovat podle § 169 odst. 2 OSŘ (přestože to zákon
výslovně umožňuje) a vydat rozhodnutí, které neobsahuje odůvodnění. Takové rozhodnutí je totiž
nepřezkoumatelné, a proto lze rozhodnutí neobsahující odůvodnění vydat pouze v případech, kdy
je zřejmé, že s ním všichni účastníci souhlasí a nepodají proti němu opravný prostředek. V případě
předběžných opatření se však účastník, kterému byla předběžným opatřením uložena povinnost,
41
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nemohl žádným způsobem vyjádřit k návrhu na jeho nařízení (zpravidla o návrhu vůbec nevěděl),
a je tak velmi pravděpodobné, že proti němu podá opravný prostředek44. V posledních letech však
naopak dochází k určité toleranci neodůvodněných usnesení soudu prvního stupně, a to
v případech kdy důvody k nařízení předběžného opatření dostatečně jasně vyplývají z návrhu a
zároveň odvolací soud zhojí tento nedostatek náležitým odůvodněním svého rozhodnutí, ve kterém
se vypořádá s námitkami ostatních účastníků45. Usnesení, kterým soud návrh na předběžné
opatření odmítá, zamítá, nebo kterým řízení o návrhu zastavuje, musí být odůvodněno vždy.
Pokud soud vyhoví návrhu a nařídí předběžné opatření, o náhradě nákladů řízení vzniklých
účastníkům nerozhoduje. O nákladech řízení včetně řízení o předběžném opatření pak rozhoduje
až soud v rámci řízení ve věci samé. Naopak v případě odmítnutí, nebo zamítnutí návrhu, či
zastavení řízení, rozhodne soud současně i o nákladech řízení, přestože navrhovateli právo na
náhradu nákladů řízení nemůže přiznat a ostatním účastníkům toto právo nemohlo ani vzniknout46.
Předběžné opatření lze uložit i pouze na dobu určitou, pokud lze takto dosáhnout jeho účelu
a pokud to soud uzná za vhodné. Soud v tomto ohledu není vázán návrhem účastníka.
2.3.1. Obsah předběžného opatření

Povinnosti, které soud ukládá účastníkům řízení na základě návrhu, tvoří obsah nařízeného
předběžného opatření. Usnesením o předběžném opatření tak mohou vzniknout povinnosti nejen
účastníku řízení, proti kterému návrh směřuje, ale i osobě, která není účastníkem, lze-li to po ní
spravedlivě požadovat, a samotnému navrhovateli.
Povinnosti uložené předběžným opatřením účastníku řízení, proti kterému návrh směřuje,
musí na jednu stranu poskytovat dostatečnou ochranu navrhovateli, zároveň však nemohou
způsobovat přílišný nebo neúměrný zásah do práv tohoto účastníka, což dokládá i charakter
dočasnosti předběžného opatření. Zákon tento požadavek reflektuje v § 76 odst. 1, kde je uveden
demonstrativní výčet povinností. Soud tak může účastníku řízení uložit povinnost platit výživné
pouze v nezbytné míře, aby nedošlo k přílišnému zatížení povinného před vydáním rozhodnutí ve
věci samé. Stejně tak povinnost vyplácet navrhovateli pracovní odměnu nebo jiné finanční nároky
je uložena pouze v případě, že navrhovatel ze závažných důvodu nepracuje. Předběžným
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opatřením také nelze snížit výživné, protože povinný, pro něhož by se stanovené výživné
v důsledku změny poměrů stalo neúnosným, má k dispozici jiný procesní prostředek, a to odklad
výkonu rozhodnutí podle § 266 odst. 147.
Jiné osobě než účastníku řízení o předběžném opatření lze uložit povinnost pouze za
předpokladu, že je možné to po ní spravedlivě žádat. Jedná se o takové druhy povinností, které
souvisí s povinnostmi uloženými účastníku a jejich plnění je projevem součinnosti této osoby se
splněním povinnosti účastníka. Samostatně (tedy bez současného uložení související povinnosti
účastníku řízení) povinnost třetí osobě uložit nelze48, protože v takovém případě by předběžné
opatření dopadalo pouze na tuto třetí osobu, která by se tak stala účastníkem řízení. Typickým
příkladem povinnosti uložené třetí osobě je povinnost uložená peněžnímu ústavu (třetí osobě)
nevyplácet peněžní prostředky na účtu účastníka, či s nimi na základě pokynů účastníka jinak
nakládat, při současném uložení povinnosti účastníku řízení nenakládat s finančními prostředky
na účtu u tohoto peněžního ústavu, čímž bude chráněno právo navrhovatele na poskytnutí plnění
z prostředků na tomto účtu. V zájmu zachování překvapivosti předběžného opatření je však
vhodné, aby v takovém případě bylo usnesení o předběžném opatření doručeno dříve této třetí
osobě a až následně účastníku řízení, aby ten nestihl podniknout kroky vedoucí ke zmaření účelu
předběžného opatření.
V usnesení, kterým se nařizuje předběžné opatření, musí být také uložena povinnost
navrhovateli, aby v určité lhůtě podal žalobu ve věci samé. Podobu žaloby soud určí podle toho,
co navrhovatel uvedl v návrhu (viz část této práce pojednávající o náležitostech návrhu). Aby byla
daná lhůta zachována, musí návrh ještě před jejím uplynutím dojít soudu, nestačí pouze jeho
podání k poštovní přepravě49. Vzhledem k tomu, že se jedná o soudcovskou lhůtu, může ji soud
prodloužit, ale o prodloužení lhůty je možné rozhodnout jen do doby, než dojde k jejímu
uplynutí50. Marným uplynutím lhůty (případně prodloužené lhůty) dochází k zániku předběžného
opatření ze zákona. Povinnost podat v návrh ve věci samé v určité lhůtě soud navrhovateli uloží
vždy, neboť tím bude zabráněno situaci, kdy by se z předběžného opatření stala trvalá úprava
poměrů účastníků.
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2.3.2. Lhůta pro vydání rozhodnutí

Požadavek na bezodkladnost rozhodnutí o předběžném opatření, který je vysloven v § 75c
odst. 2 OSŘ, vyplývá z především naléhavého zájmu navrhovatele na včasné a překvapivé úpravě
právních vztahů a dále z rizika, že účel předběžného opatření bude v důsledku pomalého postupu
soudu zmařen. Tím by došlo k poškození práv navrhovatele, což je v rozporu s požadavkem na
rychlou a účinnou ochranu práv účastníků řízení (§ 6 OSŘ a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv
a svobod)51. Posuzování, zda byl požadavek bezodkladnosti naplněn, závisí na okolnostech
konkrétního případu. Ovšem obecně lze říci, že o předběžném opatření by měl soudce rozhodnout
okamžitě, jakmile se s podaným návrhem dostatečně seznámí.
Pokud je návrh podán mimo pracovní dobu soudu nebo ve dnech pracovního klidu,
postupuje se dle § 116a odst. 3 vyhlášky ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992
Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. O návrhu by pak měl rozhodovat předseda senátu
nebo samosoudce, který je k tomuto určen rozvrhem práce v rámci pracovní dosažitelnosti soudce.
Dle Jirsy správa soudu musí zajistit, aby byli případní navrhovatelé řádně informováni o tom,
jakým způsobem mají být podávány návrhy na předběžná opatření mimo pracovní dobu soudu52.
Bohužel ne vždy tomu tak je. Běžnou praxí soudů například bývá nemožnost podat v tuto dobu
návrh v elektronické formě, neboť z technických důvodů na tato podání nelze bezprostředně
reagovat. Návrh v těchto případech lze podat pouze písemně, a to soudci majícím dosažitelnost,
navíc po předchozí telefonické domluvě53, jiné soudy toto umožňují pouze v případě předběžných
opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, přičemž informace o podávání návrhů na
obecná předběžná opatření není dohledatelná54. Tento způsob podání představuje pro navrhovatele
značnou komplikaci (obzvlášť pokud se nachází na jiném místě, než je příslušný soud) i vzhledem
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k tomu, že zároveň s podáním návrhu musí složit na účet soudu jistinu. Dle mého názoru je toto
v rozporu s požadavkem na rychlou a účinnou ochranu práv navrhovatele, který není vždy schopen
podat návrh na předběžné opatření osobně.
Pouze v případě, kdy nehrozí nebezpečí z prodlení, uplatní se druhé pravidlo v § 75c odst.
2, a to že soud může rozhodnout až do uplynutí sedmi dnů poté, co byl podán návrh na vydání
předběžného opatření. Toto pravidlo je však pouze výjimkou k základnímu požadavku na
bezodkladnost, nelze jej brát jako obecnou lhůtu k vydání rozhodnutí. Požadavek bezodkladného,
nebo alespoň rychlého rozhodnutí se pak přiměřeně vztahuje i na postup odvolacích soudu při
vyřizování opravných prostředků55.
2.3.3. Osvědčení skutečností důležitých pro vydání rozhodnutí

Skutečnosti uvedené v návrhu na vydání předběžného opatření nemusí být prokázány,
k nařízení předběžného opatření postačí jejich osvědčení (zdůvodnění). Osvědčení znamená
zjištění skutkového stavu v takové míře, že se skutkový stav uvedený v tvrzení jeví jako
pravděpodobný, nemusí být dosaženo jistoty. Na rozdíl od dokazování, osvědčování probíhá
neveřejně, mimo zasedání, a je prováděno pouze samosoudcem či předsedou senátu, který o
návrhu rozhoduje. Pokud by měly být skutečnosti uvedené v návrhu prokázány, představovalo by
to takové nároky na řízení o předběžném opatření, které vzhledem k povaze tohoto řízení a krátké
lhůtě pro vydání rozhodnutí není možné splnit. Na osvědčení skutečností důležitých pro vydání
předběžného opatření soudci postačí pouhá pravděpodobnost převyšující 50 %, že skutkový stav
odpovídá tomu, jak je popisován v návrhu56. Skutkový stav pak může být řádně objasněn při
dokazování v rámci řízení ve věci samé.
2.3.4. Vydání a vyhlášení rozhodnutí, závaznost a vykonatelnost

Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, nebo pokud to vyžadují okolnosti případu, může být
usnesení o nařízení předběžného opatření ihned vyhlášeno účastníku, kterému tím byla uložena
nějaká povinnost (§ 76c OSŘ). Vyhlášením usnesení se rozumí jeho faktické oznámení tomuto
účastníku. Vyhlášení může proběhnout na místě samém, a to i mimo pracovní dobu soudu.
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V určitých případech může být dokonce z důvodu časové tísně nutné, aby se na místo vydal sám
soudce a usnesení vyhlásil, o čemž následně vyhotoví protokol. V době vyhlášení usnesení nemusí
existovat jeho písemné vyhotovení57.
Stejnopis usnesení soud účastníkům odešle do tří dnů od jeho vyhlášení, resp. vydání.
Kromě navrhovatele a ostatních účastníků se usnesení o nařízení předběžného opatření doručuje i
třetím osobám, kterým se předběžným opatřením ukládá nějaká povinnost a příslušnému
katastrálnímu úřadu v případě, že účastníkovi byla uložena povinnost zdržet se nakládání s určitou
nemovitostí evidované v Katastru nemovitostí. Účastníkům řízení mimo navrhovatele bude
zároveň s usnesením zaslán i návrh předběžného opatření.
Usnesení o nařízení předběžného opatření je předběžně vykonatelné. V případě vyhlášení
podle § 76c OSŘ je usnesení vykonatelné okamžikem jeho vyhlášení. V ostatních případech
vykonatelnost nastává ve chvíli, kdy je doručeno tomu, komu je ukládána povinnost.
Výrok usnesení o předběžném opatření je závazný pouze pro účastníky řízení, případně
třetí osoby, kterým byla tímto předběžným opatřením stanovena povinnost. Pokud účastník řízení
jedná v rozporu s povinností, která mu byla předběžným opatřením uložena, je takové jednání
neplatné, k čemuž soud přihlédne i bez návrhu. Stejně je stiženo neplatností i jednání účastníka,
které povinnost uloženou předběžným opatřením obchází58.
2.4. Opravné prostředky

Proti usnesení, kterým bylo nařízeno předběžné opatření, stejně jako proti usnesení, kterým
byl návrh na předběžné opatření odmítnut, či zamítnut, může navrhovatel nebo jiný účastník řízení
podat odvolání, a to do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení usnesení. Odvolání je řádným
opravným prostředkem, v případě předběžných opatření však nemá odvolání odkladný účinek, a
to z toho důvodu, že odložením vykonatelnosti předběžného opatření by mohlo dojít k poškození
zájmů navrhovatele.
Při rozhodování o odvolání se odvolací soud řídí stavem, který tu byl v době vydání
napadeného rozhodnutí. Pokud tedy v době mezi vydáním původního rozhodnutí a rozhodováním
o opravném prostředku pominuly důvody, pro které bylo předběžné opatření nařízeno, nebo pokud
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bylo zrušeno či zaniklo, odvolací soud k těmto důvodům nepřihlédne59. Za stav v době vyhlášení
jsou považovány skutečnosti uvedené ve spise v době vydání předběžného opatření, nikoliv reálný
stav. Proto odvolací soud nemůže přihlédnout k listinám, či jiným důkazům, které byly do spisu
založeny po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, přestože se týkají stavu, který zde byl již
v době vydání rozhodnutí60.
Novela občanského soudního řádu, která nabyla účinnosti v roce 2017 (zák. č. 296/2017
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony), zavedla povinnost odvolacího soudu rozhodujícího o opravném prostředku proti
předběžnému opatření, které bylo zrušeno, či jeho účinky pominuly, rozhodnout deklaratorně i o
jeho případné nezákonnosti (§ 220a OSŘ). Jedná se o reakci na požadavek Evropského soudu pro
lidská práva (dále jen ESLP), aby měl odvolací soud možnost určit, že je napadené rozhodnutí o
nařízení předběžného opatření nezákonné, přestože již bylo zrušeno nebo zaniklo. Deklaratorní
vyslovení nezákonnosti má totiž pro účastníka, který podal opravný prostředek, význam z hlediska
možného uplatnění nároku na náhradu škody nebo jiné nemajetkové újmy způsobené při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (zákon č. 82/1998 Sb., o
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich
činnosti (notářský řád))61.
Odvolací soud má povinnost vyžádat si vyjádření účastníka, proti kterému návrh směřuje,
před tím, než vydá rozhodnutí o odvolání podaném navrhovatelem, v němž hodlá navrhovateli
alespoň z části vyhovět. V opačném případě by totiž účastník, kterému má být uložena povinnost,
neměl žádnou možnost podílet se na řízení o návrhu na předběžné opatření, nemohl by uplatnit
svá vyjádření a námitky ve vztahu k tomuto návrhu, a neměl by k dispozici ani žádný další opravný
prostředek. Došlo by tak k uložení povinnosti účastníkovi, který nejen že se nemohl aktivně
účastnit řízení, ale navíc ani neměl možnost fakticky se s návrhem seznámit před obdržením
finálního rozhodnutí, neboť usnesení o zamítnutí či odmítnutí návrhu se tomuto účastníkovi
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nedoručuje. Tento postup by tak byl v rozporu se zásadou rovnosti účastníků podle čl. 37 odst. 3
Listiny základních práv a svobod62.
V rámci rozhodování o předběžných opatřeních není možný žádný mimořádný opravný
prostředek, a to z toho důvodu, že rozhodnutím o předběžném opatření nekončí řízení ve věci
samé. Ústavní soud také v minulosti zastával názor, že „s ohledem na dočasnou povahu
předběžného opatření je vyloučeno, aby je bylo možné napadnout ústavní stížností.63“ Tento názor
byl však následně překonán, přestože i nadále platí, že při posuzování důvodnosti ústavní stížnosti
musí být zohledněna dočasnost trvání předběžného opatření a zásah do práv stěžovatele musí
dosahovat větší intenzity než v případě meritorních rozhodnutí64. V současné době je zde tedy
možnost přezkumu předběžného opatření Ústavním soudem, a to z toho důvodu, že je „podle
procesních předpisů předběžně vykonatelné, a tedy způsobilé zasáhnout do ústavním pořádkem
zaručených individuálních práv a svobod.65“ Judikatura Ústavního soudu ve věcech předběžných
opatření hraje důležitou roli pro interpretaci zákonných ustanovení, neboť vzhledem k nemožnosti
podat mimořádný opravný prostředek je Nejvyšší soud při sjednocování soudní praxe poměrně
omezen.
2.5. Zánik a zrušení předběžných opatření

Účelem předběžných opatření je pouze dočasná úprava poměrů účastníků, jeho účinky tedy
trvají pouze po omezený čas. Zákon rozlišuje dva způsoby pominutí účinků předběžného opatření,
a to zánik a zrušení. Oba způsoby nalezneme v ustanovení § 77 OSŘ. Rozdíl spočívá v tom, že
k zániku předběžného opatření dojde ex lege, kdežto ke zrušení předběžného opatření je třeba
rozhodnutí soudu.
2.5.1. Zánik předběžných opatření

K zániku předběžného opatření může dojít ze čtyř důvodů. Prvním z nich je marné uplynutí
lhůty k podání návrhu ve věci samé. Protože se o této skutečnosti nevydává žádné rozhodnutí, ale
dochází k ní automaticky, je v zájmu účastníka, kterému byla předběžným opatřením uložena
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povinnost, aby si u soudu po uplynutí lhůty ověřil, zda ze strany navrhovatele došlo k podání
návrhu ve věci samé. V případě, že se tak nestalo, si pak tento účastník může od soudu vyžádat
potvrzení o zániku předběžného opatření66. Ze strany soudu je vhodné, aby o zániku předběžného
opatření informoval příslušný katastrální úřad, který obdržel stejnopis usnesení podle § 76c odst.
3 OSŘ, avšak nejedná se o zákonnou povinnost soudu, a proto se nejedná o nesprávný úřední
postup, když tak soud neučiní67.
Druhým důvodem zániku předběžného opatření je rozhodnutí, kterým nebylo vyhověno
navrhovatelově žalobě ve věci samé a kterým se řízení ve věci samé končí. Zánik předběžného
opatření v tomto případě nastává nabytím právní moci takového rozhodnutí.
Pokud bude navrhovatelovu návrhu ve věci samé vyhověno, zanikne předběžné opatření
také uplynutím patnácti dnů od vykonatelnosti rozhodnutí ve věci. Dočasná úprava poměrů
poskytovaná předběžným opatřením totiž již není potřeba, neboť ochranu navrhovatelových práv
představuje vykonatelné rozhodnutí. Navrhovatel tak má možnost ještě před pominutím účinků
předběžného opatření zahájit výkon rozhodnutí, či exekuci.
K zániku předběžného opatření dojde také uplynutím doby, na kterou bylo soudem
nařízeno.
2.5.2. Zrušení předběžných opatření

O zrušení předběžného opatření rozhodne soud v případě, že pominou důvody, pro které
předběžné opatření nařídil. Dle komentářové literatury i soudní praxe lze za případ pominutí těchto
důvodů považovat i situaci, kdy v rámci řízení ve věci samé vyjde najevo, že předpoklady pro
nařízení předběžného opatření dány nebyly68. Soud může předběžné opatření zrušit také v případě,
že navrhovatel nesložil doplatek jistoty.
Rozhodnout o zrušení předběžného opatření může soud na návrh, nebo i bez návrhu, pokud
shledá, že byly naplněny podmínky pro zrušení předběžného opatření. Účastník řízení, který podal
návrh na zrušení předběžného opatření, musí prokázat (nikoli tedy pouze osvědčit), že již není
potřeba dočasné úpravy poměrů, nebo že již nehrozí zmaření budoucí exekuce. Pokud návrh na
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zrušení předběžného opatření podá navrhovatel, je soud vzhledem k dispoziční zásadě povinen
předběžné opatření zrušit.
Pokud účastník podá návrh na zrušení předběžného opatření za stejných skutkových
okolností, za kterých soud jeho minulému návrhu už dříve nevyhověl, soud řízení o tomto návrhu
zastaví pro překážku věci rozsouzené69. Toto opatření má za účel rychlejší rozhodování ve věci
samé.
Rozhodnutí o zrušení předběžného opatření má formu usnesení a je proti němu přípustné
odvolání. Na rozdíl od návrhu na nařízení předběžného opatření zde není žádná lhůta pro
rozhodnutí o návrhu na zrušení předběžného opatření. Vzhledem k zásadě rovnosti účastníků by
však rychlost rozhodování soudu měla být podobná70. Vykonatelnost usnesení o zrušení
předběžného opatření nastává jeho doručením, pokud není v usnesení uvedeno, že vykonatelnost
nastává až po nabytí právní moci.
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3. Právní úprava předběžných opatření v zahraničí
Při porovnávání české úpravy předběžných opatření s těmi zahraničními jsem se zaměřila
na státy, které jsou České republice blízké nejen geograficky, ale i koncepty, ze kterých úprava
předběžných opatření vychází. Přes tuto historickou blízkost procesních předpisů (v případě
Rakouska a Slovenska se v určité době jednalo dokonce o totožnost) můžeme v jednotlivých
úpravách rozpoznat určité rozdíly vytvořené buď judikaturně, nebo novelizací či rekodifikací
procesních norem.
3.1. Německo

V německém právním řádu je úprava opatření sloužících k provizorní ochraně
subjektivních práv osob zařazena – podobně jako je tomu v České republice – do civilního
soudního řádu, německy Zivilprozessordnung71 (dále jen ZPO). V rámci něj však předběžná
opatření systematicky spadají do části upravující exekuci, pravděpodobně z toho důvodu, že se pro
jejich výkon subsidiárně použijí právě ustanovení o exekuci (§ 928 ZPO). Německá právní úprava
rozlišuje v ZPO dva typy provizorních opatření, a to předběžná opatření a arest, přičemž účelem
arestu je zajištění exekuce, zatímco účelem předběžných opatření je dočasná úprava poměrů stran.
3.1.1. Arest

Arest (německy Arrest) postihuje movité a nemovité věci dlužníka k zajištění exekuce
peněžité pohledávky (nebo nároku, který se může přeměnit v peněžitou pohledávku) v případě, že
je zde obava, že tato exekuce bude zmařena, nebo se stane značně obtížnější (§ 916 a 917 ZPO).
Důvodem pro vydání arestu je i situace, kdy rozsudek má být vykonán v cizině a není zajištěna
vzájemná vykonatelnost rozhodnutí (§ 917 odst. 2).
Navrhovatel je povinen složit jistotu k zajištění případného nároku dlužníka na náhradu
škody nebo jiné újmy způsobené arestem, pokud soud není dostatečně přesvědčen o důvodnosti
návrhu, nebo i v jiných případech, kdy to soud uzná za vhodné (§ 921 ZPO). Dlužník také může
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složit na účet soudu zálohu určenou soudem namísto arestu, čímž se vyhne postihnutí celého svého
majetku.
Rozhodnutí o arestu má podobu rozsudku či usnesení, přičemž usnesení se vydává
v případech, že před rozhodnutím nebylo nařízeno ústní jednání72.
Výkon arestu se uskutečňuje zřízením zástavního práva na movitých i nemovitých věcech
dlužníka, přičemž postihován je vždy celý jeho majetek, nikoliv pouze konkrétní věci 73. Oproti
českým předběžným opatřením sloužícím k zajištění se arest podstatně liší v tom, že jím lze
postihnout i přímo osobu dlužníka. Jedná se o tzv. personální arest spočívá v omezení osobní
svobody dlužníka trvající nejdéle šest měsíců. Výkon provádí soudem určená úřední osoba.
3.1.2. Předběžná opatření

Předběžná opatření (německy einstweilige Verfügung) poskytují ochranu subjektivním
právům strany, v případech, kdy hrozí, že jejich realizace bude změnou poměrů zmařena nebo
podstatně ztížena. Ustanovení o arestu se v případě předběžných opatření použijí subsidiárně (§
936 ZPO). Na rozdíl od českého soudu, který je vázán návrhem a nemůže předběžným opatřením
uložit povinnosti nad rámec návrhu, je obsah předběžného opatření podle ZPO plně v diskreci
soudu. Navrhovatel tedy nemusí v návrhu vůbec uvést, jakým způsobem má být ochrana jeho práv
zajištěna, soud sám usoudí, jaké povinnosti je třeba uložit k naplnění účelu předběžného opatření.
3.1.3. Ochrana odpůrce

ZPO poskytuje osobě, proti které arest, či předběžné opatření směřuje, prostředek obrany
české právní úpravě neznámý – odpor. Ten slouží jako opravný prostředek proti usnesení, kterým
se arest nebo předběžné opatření vydává. Odpor je možné podat i proti rozhodnutí soudu druhého
stupně, pokud tento vydal arest nebo předběžné opatření poté, co byl soudem prvního stupně návrh
odmítnut nebo zamítnut. Účelem odporu je umožnit odpůrci podílet se na rozhodování o návrhu,
vyjádřit se k němu a uvést skutečnosti ve svůj prospěch, v rámci řízení o odporu je tedy nařízeno
ústní jednání74. Podání odporu nemá odkladný účinek (§ 924 ZPO), soud však může na návrh
odpůrce výkon arestu nebo předběžného opatření pozastavit.
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V případě návrhů na vydání arestu nebo předběžného opatření, u kterých se ukáže, že byly
od počátku nedůvodné, nebo pokud navrhovatel následně nepostupuje v řízení ve věci samé, je
navrhovatel povinen nahradit škodu nebo jinou újmu tomu, komu vznikla v souvislosti s výkonem
arestu či předběžného opatření. Odpovědnost navrhovatele za škodu či jinou újmu je podobně jako
v české právní úpravě objektivní.
3.2. Rakousko

Stejně jako německá úprava, i ta rakouská z pohledu systematiky spojuje předběžná
opatření s exekucí. Předběžná opatření jsou proto upravena v rakouském exekučním řádu,
Exekutionsordnung (dále jen EO), který byl přijat již v roce 1896 a až do roku 1950 platil i na
území našeho státu.
Předběžné opatření lze vydat pouze na návrh, ve kterém musí navrhovatel mimo jiné uvést
obsah budoucího předběžného opatření, tedy to, co má být soudem uloženo. Soud je tímto návrhem
vázán75. EO také taxativně vyjmenovává způsoby, kterými lze zajistit peněžitou pohledávku. Jsou
to: úschova a správa movitých věcí, zákaz zcizení nebo zatížení movitých věcí pod sankcí
neplatnosti, zákaz uložený třetí osobě vydat věc nebo poskytnout plnění dlužníku, správa majetku,
a zákaz dispozice s majetkem nebo právy zapsanými v katastru nemovitostí76. Navrhovateli
postačí pouze osvědčení důvodnosti návrhu i rozhodujících skutečností. Ten, proti kterému
předběžné opatření směřuje, může složit na účet soudu zálohu a tím zastavit výkon předběžného
opatření nebo zrušit předběžné opatření již vykonané.
Proti usnesení, kterým se vydává předběžné opatření lze podat odpor, přičemž v tom
případě má být nařízeno ústní jednání, které je neveřejné. V řízení o odporu mohou být předloženy
nové důkazy, ovšem musí se týkat stavu, který zde byl v době vydání rozhodnutí77. Dalším
opravným prostředkem, který má účastník řízení k dispozici, je stížnost (Rekurs). V řízení o
stížnosti se jednání nenařizuje a nejsou přípustné nové důkazy78.
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Stejně jako česká a německá, i rakouská právní úprava zakládá objektivní odpovědnost
navrhovatele za škodu nebo jinou újmu, k jejímuž vzniku dojde v souvislosti s předběžným
opatřením. Nárok na náhradu škody nebo jiné újmy však poškozený uplatňuje přímo v rámci řízení
o předběžném opatření, nikoliv v samostatném řízení, jako je tomu u českých předběžných
opatření.
3.3. Slovensko

Komparace české a slovenské právní úpravy předběžných opatření je specifická v tom
ohledu, že obě právní úpravy vycházely ze stejného právního předpisu, kterým je OSŘ resp. zák.
č. 99/1963 Zb., občiansky súdny poriadok (dále jen OSP). Přestože po vzniku samostatných států
v roce 1993 došlo na obou stranách k mnoha novelizacím, česká a slovenská právní úprava
předběžných opatření si byla stále v mnohém podobná. O tom svědčí i odkazy na rozhodnutí
českých soudů ve slovenské komentářové literatuře.
Dne 12. 12. 2018 vstoupila v účinnost rekodifikace slovenského civilního procesu, a to zák.
č. 160/2015 Z. z., civilný sporový poriadok (dále jen CSP). Rekodifikace s sebou přinesla také
některé změny v úpravě předběžných opatření. Institut předběžných opatření, je v CSP nově
rozdělen na dva samostatné instituty, a to „neodkladné opatrenie“ (dále jej pro srozumitelnost
v rámci této práce budu označovat jako neodkladné opatření) a „zabezpečovacie opatrenie“ (dále
jej pro srozumitelnost v rámci této práce budu označovat jako zabezpečovací opatření). Obě
opatření jsou upravena v části třetí, hlavě třetí, dílu prvním, § 324–344. Ve své práci se více
zaměřím na neodkladná opatření, neboť jejich právní úprava je obsáhlejší a více odpovídá
předběžným opatřením v českém právním řádu. Ustanovení o neodkladném opatření se navíc
přiměřeně použijí i na zabezpečovací opatření. Úpravu předběžných opatření ve věcech nezletilých
a v jiných nesporných řízeních nově nalezneme ve zvláštním předpisu, a to v zák. č. 161/2015 Z.
z., civilný mimosporový poriadok (dále jen CMP).
3.3.1. Účel neodkladných opatření a důvody pro jeho vydání

Podle staré právní úpravy byl účel předběžných opatření v podstatě totožný s tím českým,
tedy dočasná úprava právních vztahů jednotlivých účastníků, případně zabránění zmaření výkonu
rozhodnutí. Nová právní úprava však upustila od dočasnosti předběžných opatření, neboť
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připouští, aby bylo neodkladným opatřením dosaženo trvalé úpravy poměrů účastníků řízení79.
Obsah nařízeného neodkladného opatření také může být shodný s výrokem ve věci samé (§ 330
odst. 2 CSP), což předchozí úprava neumožnovala (přestože už za předchozí právní úpravy soudní
praxe připouštěla výjimky80).
Neodkladné opatření lze nařídit ze dvou důvodů. Za prvé v případě, že je potřeba
bezodkladně upravit poměry účastníků a za druhé v případě, že je tu obava, že výkon rozhodnutí
bude ohrožen (§ 325 odst. 1). K nařízení neodkladného opatření však soud přistoupí až
subsidiárně, a to v případě, že stejného účelu nelze dosáhnout zabezpečovacím opatřením (§ 324
odst. 3 CSP). Zabezpečovacím opatřením lze zřídit zástavní právo na věcech, právech nebo jiných
majetkových hodnotách k zajištění věřitelovy pohledávky přiznané soudním rozhodnutím, pokud
hrozí zmaření exekuce této pohledávky (§ 343 odst. 1 CSP). Jedná se o nové ustanovení zavedené
rekodifikací, neboť podle předchozí právní úpravy nebylo možné soudním rozhodnutím zřídit
zástavní právo na dlužníkově majetku81.
3.3.2. Řízení o neodkladném opatření

Neodkladné opatření lze nařídit pouze na návrh, a to před zahájením řízení, v jeho průběhu,
nebo po skončení řízení. Věcně příslušným k rozhodování o návrhu je okresní soud. O nařízení
neodkladného opatření soud rozhodne ve lhůtě přiměřené podle konkrétních okolností daného
případu82, nejpozději však do 30 dní od doručení návrhu (§ 328 odst. 2 CSP). Lhůtu 30 dní od
vydání rozhodnutí obsahovala už minulá právní úprava, požadavek na bezodkladnost v ustanovení
nenalezneme. Zde tedy můžeme pozorovat značný rozdíl v hodnocení naléhavosti návrhu v české
a slovenské právní úpravě. Pouze v případě neodkladného opatření ve věcech domácího násilí,
kterým se účastníkovi zakazuje vstup do domu nebo bytu, je tato maximální lhůta 30 dní zkrácena
na pouhých 24 hodin od doručení návrhu.
Soud o návrhu rozhoduje zpravidla bez slyšení účastníků a bez nařízení jednání, pouze na
základě obsahu návrhu. V případě, že odvolací soud rozhoduje o odvolání proti usnesení o
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zamítnutí návrhu na neodkladné opatření, dostanou ostatní účastníci možnost se k návrhu vyjádřit,
aby byla zachována kontradiktornost řízení a právo na spravedlivý proces. Slovenská právní
úprava tak zde výslovně stanoví to, co bylo v české právní úpravě dovozeno soudní praxí83. Ovšem
v § 331 odst. 1 CSP je uvedeno, že usnesení o odmítnutí či zamítnutí návrhu se doručuje pouze
navrhovateli, nikoliv ostatním účastníkům, a usnesení odvolacího soudu včetně návrhu se ostatním
účastníkům doručuje pouze v případě, že jím bylo neodkladné opatření nařízeno. Dle komentářové
literatury se jedná o rozpor v právní úpravě, který je potřeba odstranit84.
V § 325 odst. 2 CSP je uveden demonstrativní výčet povinností, které lze opatřením nařídit.
Oproti obdobnému výčtu povinností v OSŘ toto ustanovení navíc obsahuje i prostředky k ochraně
osoby, jejíž tělesná nebo duševní integrita je ohrožena jednáním účastníka (§ 325 odst. 2 písm. e–
h). Mezi tyto povinnosti patří například zákaz vstupu do domu, bytu nebo na pracoviště ohrožené
osoby nebo zákaz kontaktu této osoby prostřednictvím písemné, telefonické nebo elektronické
komunikace. Povinnosti uložené podle těchto ustanovení tedy poskytují ochranu nejen proti
domácímu násilí osob žijících ve společné domácnosti, ale i před nežádoucím sledováním a
obtěžováním, tzv. stalkingem. Obdobné povinnosti, byť stručněji popsány, jsou uvedeny i v právní
úpravě předběžných opatření ve věcech domácího násilí v ZŘS.
Dodržování povinností stanovených předběžným opatřením může být kontrolováno
prostřednictvím technických prostředků (např. osobní identifikační zařízení, zařízení hlasového
ověření přítomnosti kontrolované osoby, zařízení kontroly požití alkoholu atd.) za podmínek
stanovených zvláštním zákonem (§ 325 odst. 3 CSP). Použití těchto prostředků může být vhodné
zejména pro kontrolu výše uvedených povinností poskytujících ochranu navrhovateli jehož osobní
a tělesná integrita je ohrožena. Vzhledem k tomu, že takové prostředky se v české úpravě vyskytují
spíše ve veřejnoprávní sféře a zasahují do osobních práv účastníka, domnívám se, že jejich
zavedení v rámci předběžných opatření by musela provázet určitá omezení (např. jejich uplatnění
pouze v určitých věcech, kde je jejich užití odůvodněno).
Podle nové právní úpravy již nemusí být řízení o neodkladném opatření nevyhnutelně
spojeno s řízením ve věci samé. Soud může v neodkladném opatření uložit navrhovateli povinnost
podat v určité lhůtě žalobu ve věci samé, k tomuto opatření by však měl přistoupit pouze v případě,
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kdy nelze neodkladným opatřením dosáhnout trvalé úpravy poměrů mezi stranami85. Pokud soud
povinnost podat žalobu navrhovateli neuloží, poučí účastníky, kterým neodkladným opatřením
uložil povinnost, o možnosti podat žalobu ve věci samé (§ 337 odst. 1 CSP).
3.3.3. Zánik a zrušení neodkladných opatření

Vzhledem k tomu, že charakteristickým znakem neodkladných opatření již není na rozdíl
od předchozí právní úpravy dočasnost, může neodkladné opatření představovat trvalou úpravu
poměrů účastníků řízení. Neodkladné opatření může zaniknout pouze jediným způsobem, a to
uplynutím doby, na kterou bylo nařízeno. Pokud bylo nařízeno na dobu neurčitou, nemůže dojít
k jeho zániku ze zákona. Stanovení doby trvání neodkladného opatření soudem by však mělo být
subsidiární k nařízení neodkladného opatření na dobu neurčitou. Je tedy dána přednost zrušení
neodkladného opatření soudem proti zániku neodkladného opatření ze zákona86.
Soud může nařízené neodkladné opatření zrušit na návrh navrhovatele nebo jiného
účastníka, pokud pominuly důvody, pro které bylo neodkladné opatření nařízeno. Soud může
opatření zrušit i bez návrhu, a to po zahájení řízení ve věci, kterým odmítne nebo zamítne žalobu
nebo řízení zastaví. Stejně může rozhodnout i odvolací a dovolací soud.
Pokud soud s nařízením neodkladného opatření uložil navrhovateli povinnost podat
v určité lhůtě žalobu ve věci, zruší i bez návrhu neodkladné opatření v případě, že tato lhůta nebude
dodržena.
Po skončení řízení ve věci samé soud usnesení o nařízení neodkladného opatření zruší,
pokud vzhledem ke stavu exekučního řízení nejsou důvody pro jeho trvání, nebo navrhovatel včas
nepodal exekuční návrh, aniž by mu v tom cokoli bránilo (§ 338 CSP).
3.3.4. Náhrada škody a jiné újmy

Pokud dojde k zániku nebo zrušení neodkladného opatření z jiného důvodu, než že bylo
vyhověno žalobě navrhovatele ve věci samé nebo proto, že právo navrhovatele bylo uspokojeno,
vzniká navrhovateli povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu tomu, komu v důsledku nařízení
neodkladného opatření vznikla (§ 340 CSP). Navrhovatel je tedy odpovědný za škodu či jinou
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újmu způsobenou neodkladným opatřením, což je odůvodněno tím, že pro nařízení neodkladného
opatření soud vychází téměř výhradně ze skutečností uvedených v návrhu. Účelem zakotvení
odpovědnosti navrhovatele je snaha zabránit nedůvodným či šikanózním návrhům87. Účastník,
kterému byla předběžným opatřením způsobena škoda nebo jiná újma, má možnost domáhat se
svého nároku podáním žaloby v rámci civilního řízení.
Tato úprava se v mnohém shoduje s tou českou, ovšem CSP nezná institut jistoty, která má
usnadnit vymáhání náhrady škody nebo jiné újmy poškozeným účastníkem a zároveň do jisté míry
brání nedůvodným návrhům. Účastník, kterému byla předběžným opatřením způsobena škoda
nebo jiná újma, má možnost domáhat se svého nároku v rámci civilního řízení.
3.4. Porovnání české a zahraniční právní úpravy

Vzhledem k tomu, že všechny tři výše popsané zahraniční úpravy předběžných opatření
vycházejí ze stejné koncepce, je pro nás porovnání těchto úprav přínosné z hlediska otázky
možného směřování české právní úpravy.
Co se týče zachování rovnosti účastníků řízení, se kterým se česká úprava potýká (viz
následující kapitola), částečným řešením by mohlo být zavedení institutu podobného rakouskému
či německému odporu. Ten totiž odstraňuje počáteční nerovnost účastníků tím, že stanoví soudu
povinnost nařídit ve věci jednání a umožnit účastníku řízení, proti kterému návrh na předběžné
opatření směřuje, vyjádřit se k věci a uplatnit prostředky na svou obranu. Odpor lze také podat
proti usnesení soudu druhého stupně, pokud tento účastník doposud v řízení nijak nevystupoval.
Oproti tomu řízení o českém odvolání probíhá bez nařízení jednání a otázka získání vyjádření
druhé strany je komplikovaná a ponechána soudní praxi.
Další opatření přítomné v německé i rakouské úpravě, které slouží k ochraně účastníka,
kterému je uložena povinnost, je možnost se z této povinnosti vyplatit složením zálohy (kauce) u
soudu. Domnívám se, že i toto opatření by mohlo najít uplatnění i v české úpravě, i s ohledem na
to, že na českém území toto ustanovení platilo za účinnosti rakouského exekučního řádu z roku
1896. Samozřejmě že tato možnost by měla být účastníku, kterému byla uložena povinnost, dána
pouze v případech, kde to povaha předběžného opatření umožňuje, aby byla zachována účinná
ochrana subjektivních práv navrhovatele.
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Zajímavé je porovnání české a slovenské úpravy, kde se veškeré odlišnosti vytvořily teprve
v průběhu posledních pětadvaceti let. V důsledku přijetí slovenské rekodifikace civilního procesu
došlo k zásadnímu odlišení české a slovenské úpravy předběžných opatření, zejména co se týče
jejich účelu. Příčinu spatřuji v upuštění od požadavku na dočasnost trvání předběžného opatření.
Tím, že po nařízení předběžného opatření nemusí automaticky dojít k podání návrhu ve věci samé,
došlo ke změně účelu předběžných opatření. V rámci řízení o předběžném opatření, kde není
kladen takový důraz na plné zachování procesních zásad (zejména co se týče dokazování a
procesní rovnosti stran) tak mohou být vydána rozhodnutí s trvalými účinky. Na druhou stranu
delší lhůta poskytnutá slovenským soudům pro vydání rozhodnutí o předběžném opatření zajišťuje
možnost důkladnějšího posouzení návrhu a skutečností v něm uvedených. Lze si představit i
provedení dokazování některých skutečností, pokud by to bylo třeba. Oproti tomu česká právní
úprava upřednostňuje rychlost ochrany zájmů navrhovatele. Můžeme tedy shrnout, že předběžné
opatření v české právní úpravě slouží k rychlé a efektivní úpravě právních vztahů účastníků řízení,
která však působí pouze dočasně, zatímco slovenská právní úprava neposkytuje tak rychlou
ochranu, která ovšem může sloužit jako trvalá úprava právních vztahů účastníků.
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4. Zachování rovnosti účastníků řízení v rámci předběžných opatření
4.1. Zásada rovnosti

Pro zachování spravedlivého procesu je důležité, aby účastníci civilního řízení byli před
soudem v rovném postavení, tedy aby nedošlo ke zvýhodnění některé ze stran. V rámci
evropského práva je tento princip označen jako zásada rovnosti zbraní a tvoří nedílnou součást
práva na spravedlivý proces (fair trial), který je vyjádřen v čl. 6 EÚLP. Dle definice ESLP je
zásada rovnosti zbraní požadavkem, „aby každá ze stran řízení mohla obhajovat svou věc za
podmínek, které ji, z pohledu řízení jako celku, podstatným způsobem neznevýhodňují vzhledem
k protistraně.88“
V českém právním řádu můžeme zásadu rovnosti zbraní ztotožnit s principem rovnosti
upraveném v čl. 96 Ústavy, čl. 37 Listiny základních práv a svobod a v § 18 OSŘ. Se zásadou
rovnosti úzce souvisí právo na právní pomoc. Zásada rovnosti musí být alespoň v určité míře
zachována i v řízeních o předběžných opatřeních, jež jsou dílčí částí soudního řízení.
Zásada rovnosti ovšem neznamená absolutní rovnost účastníků řízení v právech a
povinnostech, ani rovnost prostředků, které mají účastníci řízení v rámci procesu k dispozici.
Ústavní soud vyslovil, že: „Ze zásady rovnosti účastníků řízení však nelze vyvozovat abstraktní
postulát, že všichni účastníci řízení musí v každém okamžiku řízení současně disponovat určitým
procesním prostředkem. V případě některých procesních prostředků plyne naopak z jejich povahy
a účelu, že jejich uplatnění může být v dispozici pouze jedné strany.89“
Vzhledem ke zvláštnímu charakteru předběžných opatření, kde je akcentována rychlost,
překvapivost a dočasnost úpravy poměrů účastníků řízení, se požadavek na rovnost účastníků
v těchto řízeních neprojeví plně, a rozdíly v prostředcích, kterými účastníci v rámci řízení
disponují jsou značné. Protože samotný text zákona mnoho vodítek neposkytuje, důležitou roli
v určování, kdy je rovnost účastníků řízení ještě zachována a když již ne, hraje soudní praxe,
především rozhodování Ústavního soudu České republiky.
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4.2. Oblasti narušující rovnost účastníků v rámci předběžných opatření

Princip rovnosti je v rámci právní úpravy předběžných opatření narušen zejména na
počátku řízení, kdy se rozhodování o předběžném opatření děje bez účasti – a ve většině případů i
bez vědomí – účastníka řízení, kterému má být uložena povinnost. Ten tedy v první fázi řízení
nemá žádnou možnost se hájit a uplatňovat svá tvrzení. Soud rozhoduje na základě jednostranného
popisu skutkového stavu tvrzeného navrhovatelem a další účastníci do řízení vstupují až po vydání
usnesení soudu prvního stupně. Tento způsob vedení řízení je odůvodněn zájmem navrhovatele na
poskytnutí účelné ochrany jeho práv, avšak aby zůstala zachována rovnost účastníků, mělo by dojít
v následných fázích řízení k určité kompenzaci ve prospěch účastníka, proti kterému návrh na
předběžné opatření směřuje.
Mimo případy narušení zásady rovnosti účastníků řízení uvedené níže lze na tomto místě
zmínit i problematiku odůvodnění usnesení o nařízení předběžného opatření. Absence odůvodnění
byla Ústavním soudem posouzena jako v rozporu s právem na spravedlivý proces, přesto § 169
odst. 2 OSŘ stále výslovně uvádí, že usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné
opatření nemusí být odůvodněno. Jen těžko si přitom lze představit předběžné opatření, kterému
by nikdo neodporoval, kdyby měl možnost. Přestože v současnosti hledí Ústavní soud na absenci
odůvodnění usnesení o předběžných opatřeních shovívavěji (viz výklad o rozhodování soudu ve
druhé kapitole této práce) mělo by být na odůvodnění usnesení o předběžných opatřeních i nadále
trváno právě z důvodu zachování rovnosti účastníků řízení.
4.2.1. Odnětí možnosti jednat před soudem

Právo být slyšen, tedy možnost vyjádřit se k předmětu řízení a uplatnit v rámci něj
prostředky ve svůj prospěch, patří k základním požadavkům na zachování spravedlivého procesu
podle čl. 6 EÚLP. Ve věci Micallef proti Maltě (rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 15. 10.
2009, stížnost č. 17056/06) ESLP potvrdil, že zásady spravedlivého procesu se vztahují i na řízení
o předběžných opatřeních a že omezení uplatnění těchto zásad je výjimkou, která musí být řádně
odůvodněna90.
Navzdory tomu je účastníku řízení, proti kterému návrh směřuje, v řízení o předběžných
opatřeních podle OSŘ právo být slyšen odepřeno. K projednání návrhu na předběžné opatření není
nařízeno jednání, soud rozhoduje tzv. „od stolu“. O tom, že u soudu vůbec řízení o předběžném
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opatření probíhá, zpravidla neví jiný účastník řízení než navrhovatel. I kdyby účastník řízení o
podaném návrhu na předběžné opatření věděl, zákon nepočítá s žádnou možností, jak by mohl do
řízení před vydáním rozhodnutí zasáhnout. O tom, že byl podán návrh na předběžné opatření se
navíc tento účastník nemusí dozvědět ani po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně. Usnesení o
zamítnutí či odmítnutí návrhu ani návrh samotný se mu totiž nedoručuje, stejně jako případné
odvolání navrhovatele proti tomuto usnesení. „Pokud by soud zaslal odvolání pro rozhodnutí
soudu prvního stupně, kterým nevyhověl návrhu na nařízení předběžného opatření, ostatním
účastníkům řízení nebo pokud by nařídil jednání, fakticky by tím v řadě případů znemožnil reálné
dosažení jeho účelu.91“
Důvodem pro utajení návrhu před účastníkem řízení, proti kterému směřuje, je ochrana
navrhovatele před jednáním tohoto účastníka, které by mohlo vést ke zmaření účelu předběžného
opatření. Ovšem tyto obavy nejsou ve všech případech předběžných opatření opodstatněné,
moment překvapení není potřeba zachovat vždy. V souladu s výše uvedeným závěrem ESLP o
aplikaci zásady rovnosti zbraní v rámci předběžných opatření by bylo, kdyby soud v každém řízení
o návrhu na předběžné opatření vyhodnotil, zda je nutné zachovat překvapivost rozhodnutí,
namísto současného stavu, kdy je účastník řízení plošně z účasti na řízení před soudem prvního
stupně vyňat.
Jeden ze způsobů, jak tuto nerovnováhu stran napravit, je důsledné trvání na tom, aby se
všichni účastníci řízení rovně podíleli alespoň na řízení o opravných prostředcích před vydáním
konečného rozhodnutí. Případně by bylo možné přiznat zvláštní opravné prostředky pouze
účastníku řízení, kterému v řízení před soudem prvního stupně bylo odepřeno právo být slyšen.
Jak je ale uvedeno dále, zákon výslovně povinnost soudu zjišťovat vyjádření tohoto účastníka
nestanoví a až donedávna na něm netrvala ani soudní praxe.
4.2.2. Osvědčení a podávání nedůvodných návrhů

Navrhovatel skutečnosti rozhodující pro vydání předběžného opatření nemusí prokazovat,
postačí pouze jejich osvědčení. Osvědčení tedy slouží k urychlení řízení o předběžném opatření,
neboť soud nemusí provádět procesně náročnější a zdlouhavější dokazování. V rámci zachování
zásady rovnosti by proto měl být stejný standard uplatněn i ve vztahu k ostatním účastníkům
řízení92. Soudům by tedy mělo postačovat, že tito účastníci skutečnosti rozhodné pro zamítnutí
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návrhu v řízení o opravném prostředku, či skutečnosti rozhodné pro zrušení předběžného opatření,
pouze osvědčí, namísto aby je prokazovali. Takové pravidlo však v OSŘ nenalezneme, nezabývá
se jím ani komentářová literatura (naopak u zrušení předběžného opatření je v komentářích uveden
požadavek na prokázání, že skutečnosti uvedené v návrhu neodpovídaly realitě93). Tento stav tedy
lze označit za další narušení zásady rovnosti v úpravě předběžných opatření.
Samotný proces osvědčení není oproti dokazování v OSŘ podrobně upraven, což je
odůvodněno jeho větší jednoduchostí. V praxi to však může znamenat, že různé soudy budou
skutečnosti rozhodné pro vydání předběžného opatření posuzovat různě, a zatímco jednomu soudu
bude výsledná míra pravděpodobnosti postačovat k osvědčení těchto skutečností, jiný soud může
stejnou situaci vyhodnotit opačně. Tato nejistota ohledně osvědčování v praxi však není zásahem
do rovnosti účastníků řízení, ale spíše do předvídatelnosti rozhodování.
S osvědčováním skutečností v návrhu uvedených souvisí i problém nedůvodných návrhů,
kterými navrhovatel zamýšlí obtěžování nebo dokonce poškození účastníka, kterému je
předběžným opatřením uložena povinnost (tzv. šikanózní návrhy). Podobné návrhy mohou být
zásahem do osobnostních práv tohoto účastníka, přičemž dle Jirsy toto nebezpečí hrozí obzvlášť
v dnešní době, kdy obsah podání může být lehce zveřejněn na sociálních sítích94. Prostředky, které
by zneužívání předběžných opatření takovýmto způsobem sankcionovaly, jsou instituty jistoty,
doplatku jistoty a odpovědnosti navrhovatele za škodu nebo jinou újmu způsobenou předběžným
opatřením, které jsou popsány dále. Samotné tyto prostředky však nezabrání všem šikanózním
návrhům. Soud by tedy měl věnovat zvláštní pozornost tomu, aby jeho zásah do práv účastníků
řízení byl důvodný a nebyl nepřiměřený (což je ovšem ztíženo právě požadavkem na rychlost
rozhodnutí a s tím souvisejícím osvědčením).
4.2.3. Rozhodování odvolacím soudem

Teprve ve fázi řízení před odvolacím soudem do řízení vstupují i další účastníci řízení
mimo navrhovatele, což s sebou přináší jisté nejasnosti, které však zákonná úprava dostatečně
jasně neřeší.

93

DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,

2009, str. 468 a SVOBODA K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2017, str. 320
94

JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g občanského soudního řádu. 3.

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, str. 459

40

Zásadní problém představuje otázka umožnění účastníku, kterému má být předběžným
opatřením uložena povinnost, vyjádřit se k věci před vydáním rozhodnutí odvolacího soudu.
Z pohledu tohoto účastníka se totiž jedná o první a – vzhledem k nemožnosti podat mimořádný
opravný prostředek – i poslední možnost, jak se na řízení o návrhu na předběžné opatření podílet.
Povinnost zajistit vyjádření tohoto účastníka však není zákonem výslovně stanovena. Klíčovým je
tak v této otázce nález Ústavního soudu potvrzující, že: „… má-li být předběžným opatřením
uložena povinnost, musí mít účastníci řízení možnost ve srovnatelném rozsahu uplatnit před
soudem svá tvrzení i námitky ve vztahu k takovému návrhu, které se promítnou do úvahy soudu
ohledně posouzení jeho důvodnosti. Je tedy povinností soudu vyžádat si před nařízením
předběžného opatření vyjádření účastníka, vůči němuž směrovalo.95
Z výše uvedeného můžeme dovodit, že odvolací soud volí při rozhodování o opravném
prostředku ve věci předběžného opatření z několika možných postupů. Pokud soud prvního stupně
předběžné opatření nařídil a odvolání podal účastník, kterému jím byla uložena povinnost, je
vyjádření tohoto účastníka obsaženo právě v tomto odvolání. Pokud odvolání podal navrhovatel a
směřuje proti rozhodnutí o odmítnutí či zamítnutí návrhu, odvolací soud by měl nejprve na základě
odvolání navrhovatele posoudit, zda hodlá potvrdit rozhodnutí soudu prvního stupně, či
navrhovateli vyhovět. V případě potvrzení rozhodnutí soudu prvního stupně v podstatě není
zajištění vyjádření dalších účastníků řízení potřeba (a odvolací soud by je spíše neměl obstarávat,
nebo by tím upozornil tyto účastníky na úmysl navrhovatele ohledně předběžného opatření a tím
by mohlo dojít ke zmaření účelu případných nových návrhů).
Nejvíce komplikovaná je situace, kdy navrhovatel podá odvolání proti zamítnutí či
odmítnutí návrhu na předběžné opatření, přičemž odvolací soud se rozhodne odvolání alespoň
částečně vyhovět, tedy uložit některému z dalších účastníků řízení nějakou povinnost. V tom
případě by měl, dle názoru Ústavního soudu uvedeného výše, nejprve poskytnou těmto účastníkům
možnost se k návrhu vyjádřit. Těmto účastníkům by tedy měl být zaslán návrh předběžného
opatření, rozhodnutí soudu prvního stupně a odvolání navrhovatele spolu s výzvou k vyjádření.
Tím je ovšem navrhovatel vystaven nebezpečí, že účastník řízení takto upozorněný na existenci
návrhu, podnikne před rozhodnutím o odvolání kroky, které účel předběžného opatření zmaří. Do
přímého rozporu se tak dostává zájem na zajištění účelné soudní ochrany subjektivních práv
navrhovatele se zásadou rovnosti účastníků řízení. Ústavní soud v tomto případě již upřednostňuje
zásadu rovnosti, lze se však setkat i s názorem (byť poněkud starším), že za této situace by bylo
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nejvhodnější zrušení usnesení soudu prvního stupně a vrácení věci k novému rozhodnutí96 (což by
ovšem znamenalo další odklad rozhodnutí).
Další zásah do nerovnosti účastníků řízení spočívá v povinnosti odvolacího soudu řídit se
stavem, který panoval v době vydání rozhodnutí soudu prvního stupně. V řízení před odvolacím
soudem tedy nesmí být uváděny nové skutečnosti a důkazy. Toto ustanovení se jeví jako
opodstatněné, ke zohlednění nových skutečností, které nastaly až po vydání usnesení o
předběžném opatření, totiž slouží návrh na zrušení předběžného opatření. Avšak toto usnesení
bývá interpretováno tak, že odvolací soud musí rozhodovat pouze na základě skutečností
uvedených ve spise a k jakýmkoliv dalším skutečnostem uvedeným později – byť by se týkaly
stavu, který panoval v době rozhodování soudu prvního stupně – nepřihlíží. Odvolací soud tak
pouze přezkoumává věcnou správnost rozhodnutí soudu prvního stupně, tedy zda tento soud
rozhodl správně s ohledem na skutečnosti a důkazy, které měl v tu chvíli k dispozici97. Takovýto
výklad by však znamenal naprosto zásadní narušení rovnosti účastníků. I v případě, že by bylo
ostatním účastníkům mimo navrhovatele umožněno se k věci vyjádřit, nemohli by v řízení před
odvolacím soudem uvést skutečnosti a důkazy na podporu jejich tvrzení. Odvolání by tedy
v podstatě z pohledu těchto účastníků postrádalo smysl a pokud by chtěli vyvrátit skutečnosti
uvedené v návrhu, museli by tak učinit cestou návrhu na zrušení předběžného opatření.
Vzhledem k výše uvedenému lze shrnout, že v průběhu řízení před odvolacím soudem
nejsou nerovnosti mezi účastníky řízení vyrovnávány, ani odstraněny, ale naopak v určitých
ohledech prohloubeny. V tomto spatřuji největší nedostatek současné právní úpravy předběžných
opatření z hlediska rovnosti účastníků, neboť tato nerovnováha není dostatečně odůvodněna.
4.3. Zajištění ochrany účastníka, proti kterému předběžné opatření směřuje

Aby bylo zachováno rovné postavení účastníků v rámci řízení o předběžných opatřeních,
či aby byla zajištěna možnost odčinit následky způsobené zásahem do práv toho, komu byla
předběžným opatřením stanovena povinnost, musel zákonodárce v úpravě předběžných opatření
nastavit jisté instituty sloužící k ochraně těchto osob. Jedná se o jistotu složenou navrhovatelem
spolu s podáním návrhu, doplatek jistoty a odpovědnost navrhovatele za škodu nebo jinou újmu
způsobenou předběžným opatřením. Jak vyplyne z následujících odstavců, účelem těchto institutů
je v prvé řadě odčinění následků „nedůvodného“ předběžného opatření a dále také postižení
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navrhovatele, který návrh na takové předběžné opatření podá a zneužije tak ochrany poskytované
předběžným opatřením k poškození účastníka řízení, proti kterému předběžné opatření směřuje.
4.3.1. Jistota za návrh na předběžné opatření

Novelou OSŘ č. 59/2005, jejíž účinnost nastala 1. 4. 2005, byla do úpravy předběžných
opatření zavedena jistota za návrh na předběžné opatření (§ 75b OSŘ). Jejím účelem je zabránit
zneužívání předběžných opatření k vytvoření nátlaku na protistranu a podávání nedůvodných či
šikanózních návrhů. Odpovědí na obavy, že zavedení jistoty je porušením práva na spravedlivý
proces pro nemajetnější osoby, bylo prominutí povinnosti složit jistotu při podání návrhu
v určitých věcech nebo při osvědčení, že navrhovatel splňuje podmínky pro osvobození od
soudních poplatků (§ 75b odst. 3 OSŘ)98.
Jistota slouží k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která může účastníku řízení, proti
kterému návrh směřuje, vzniknout v souvislosti s předběžným opatřením. Pokud není v okamžiku
podání návrhu na předběžné opatření složena na účet soudu, musí soud tento návrh odmítnout.
Proti usnesení o odmítnutí je možné podat odvolání, jistotu ale nelze složit dodatečně (na rozdíl
od soudního poplatku). Pokud tedy navrhovatel jistotu nesložil, nemá pro něj podání odvolání
smysl99. Složení jistoty na jiný bankovní účet daného soudu než na ten, který je k tomu určen, je
však možné, neboť v opačném případě by se jednalo o přílišný formalismus a zásah do práva
navrhovatele na spravedlivý proces a přístup k soudu100.
Výše jistoty je dána taxativně, soud nemůže rozhodnout o její výši, ani její nesložení
nemůže prominout, pokud nejsou naplněny podmínky pro osvobození. Původní ustanovení
upravující jistotu stanovilo navrhovateli povinnost současně s podáním návrhu složit na účet soudu
částku ve výši 50 000 Kč, resp. 100 000 Kč v obchodních věcech. Tyto částky byly předmětem
kritiky ze strany občanského sdružení Iuridicum Remedium a Rady vlády ČR pro lidská práva101,
neboť takto vysoká jistota měla za následek, že se sociálně slabší osoby nemohly dovolat ochrany
svých práv. Z tohoto důvodu došlo s účinností od 20. 7. 2009 ke snížení základní výše jistoty na
10 000 Kč, resp. 50 000 Kč v obchodních věcech.
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Přestože soud nemůže snížit základní částku jistoty, může naopak rozhodnout o jejím
zvýšení, a to prostřednictvím doplatku jistoty. Doplatek umožňuje soudu zhodnotit, zda složená
jistota postačuje jako zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která může účastníku řízení případně
vzniknout v souvislosti s předběžným opatřením. Pokud soud shledá, že jistota v základní výši
tento požadavek nenaplňuje, usnesením uloží navrhovateli povinnost složit ve lhůtě 3 dnů na účet
soudu doplatek jistoty (v tom případě se jedná o doplatek jistoty preventivní). Stejně soud
postupuje i v případě, že jde o opakovaný návrh podaný ve stejné věci týchž účastníků a
z obdobných důvodů (zde se jedná o doplatek jistoty za opakovaný návrh). Tento důvod pro
složení doplatku má sankční povahu a umožňuje soudci zabránit zneužívání procesních prostředků
navrhovatelem102.
Pokud nebude doplatek ve stanovené lhůtě složen na účet soudu, návrh na předběžné
opatření bude odmítnut. Návrh na uložení doplatku může podat i ten, proti kterému předběžné
opatření směřuje, po jeho nařízení. Nesložení doplatku navrhovatelem v dané lhůtě v tomto
případě vede ke zrušení nařízeného předběžného opatření. Doplatek jistoty tedy soudu umožňuje
upravit výši jistoty podle okolností konkrétního případu a poskytnout tak lepší ochranu právům
povinného účastníka.
Pokud soud rozhodne jinak, než že předběžné opatření nařídí (tedy odmítnutí či zamítnutí
návrhu, zastavení řízení), musí zároveň rozhodnout o vrácení jistoty. Jistotu je možné navrhovateli
vrátit až ve chvíli, kdy je jasné, že žalovaný neuplatní právo na náhradu škody nebo jiné újmy
způsobené předběžným opatřením.
Přestože je institut jistoty a doplatku jistoty z hlediska prevence zneužívání předběžných
opatření účelný, stále se lze v praxi setkat s návrhy na předběžná opatření, které obsahují hrubě
nepravdivá, škodlivá a dehonestující tvrzení. Větší význam má tak dle mého názoru jistota jako
prostředek k zajištění případného uspokojení práva žalovaného na náhradu škody nebo
nemajetkové újmy způsobené předběžným opatřením.
4.3.2. Náhrada škody a jiné újmy způsobené předběžným opatřením

Navrhovatel je povinen nahradit škodu nebo jinou újmu, která vznikla v souvislosti
s předběžným opatřením, pokud došlo k zániku tohoto předběžného opatření z jiného důvodu, než
proto že bylo navrhovateli v řízení ve věci samé vyhověno, nebo proto, že právo navrhovatele bylo

102

JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g občanského soudního řádu. 3.

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, str. 463

44

uspokojeno (§ 77a OSŘ). Toto ustanovení tedy zakládá objektivní odpovědnost navrhovatele za
podání nedůvodného návrhu. Navrhovatel má sice možnost liberace, ovšem pouze velmi
omezenou, neboť musí obtížně prokazovat, že ke škodě by došlo i kdyby předběžné opatření
nařízeno nebylo103.
Okruh osob oprávněných požadovat po navrhovateli náhradu škody nebo jiné újmy (dále
jen „poškození“) je širší než okruh účastníků řízení o předběžném opatření. Vedle účastníků řízení
se totiž náhrady mohou domáhat i jiné osoby, tedy zejména třetí osoby, kterým byla předběžným
opatřením uložena povinnost související s povinností uložené účastníku.
Poškozený se může domáhat náhrady škody, ušlého zisku, nemateriální újmy a vydání
bezdůvodného obohacení v rámci samostatného řízení podle části třetí OSŘ o náhradě škody nebo
jiné újmy. Místně i věcně příslušným k rozhodování v této věci je soud, který o předmětném
předběžném opatření rozhodoval v prvním stupni. Lhůta pro podání žaloby činí šest měsíců ode
dne, kdy předběžné opatření zaniklo, či bylo pravomocně zrušeno, přičemž jejím uplynutím právo
na náhradu škody nebo jiné újmy zaniká (jedná se tedy o prekluzi).
Zajímavou otázkou je vztah mezi odpovědností navrhovatele za škodu nebo jinou újmu
způsobenou předběžným opatřením a odpovědností státu podle zák. č. 82/1998 Sb. Názory na to,
zda je odpovědnost státu v těchto případech vyloučena vždy, se různí. Dle Ústavního soudu
„právní závěr, dle nějž zákonná právní úprava obsažená v občasném soudním řádu, která přičítá
odpovědnost za újmy vzniklé předběžným opatřením navrhovateli předběžného opatření, je
úpravou zvláštní, jež vylučuje obecnou úpravu odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným
rozhodnutím, obsaženou v zákoně č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, je závěr nevybočující z mezí
ústavnosti, který vyplývá z platné právní úpravy.“104 K názoru, že odpovědnost státu za škodu
nebo jinou újmu způsobenou předběžným opatřením je z důvodu speciální úpravy v § 77a OSŘ
vyloučena vždy, se přiklání i Jirsa105. Oproti tomu se však lze setkat i s argumentací, že
odpovědnost státu i odpovědnost navrhovatele stojí vedle sebe a poškozený má na vybranou, zda
bude náhradu škody či jiné újmy požadovat po státu, nebo po navrhovateli106 nebo že odpovědnost
103

JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g občanského soudního řádu. 3.

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, str. 502
104

Nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 3069/08

105

JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I. § 1–78g občanského soudního řádu. 3.

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, str. 502
106

SVOBODA, K. Kdo odpovídá za škodu z nezákonného předběžného opatření. Právní rozhledy, 2008, 16(13), str.

486

45

státu je subsidiární k odpovědnosti navrhovatele tam, kde se navrhovatel liberoval107. Dle
Hrnčiříka zase navrhovatel odpovídá v případě „neoprávněného“ předběžného opatření, kdežto
stát nese odpovědnost za procesní pochybení ze strany soudu (např. tam, kde soud uložil
předběžným opatřením povinnosti nad rámec těch uvedených v návrhu)108.
Nárok poškozeného na náhradu škody nebo jiné újmy přiznaný rozsudkem se primárně
uspokojí z jistoty (případně doplatku jistoty) složené navrhovatelem na účet soudu s podáním
návrhu na předběžné opatření. Pokud jistota včetně doplatku nepostačují zcela k úhradě nároku
poškozeného, navrhovatel k úhradě zbylé části nároku použije vlastních prostředků. Pokud je
poškozených více, je mezi ně jistota rozdělena poměrně109.
Odpovědnost navrhovatele za škodu nebo jinou újmu způsobenou předběžným opatřením
je prvkem ochrany toho, komu byla předběžným opatřením uložena povinnost. Jedná se o určité
vyvážení procesních výhod poskytnutých navrhovateli na počátku řízení o předběžném opatření.
Navrhovatel tedy nese odpovědnost za podaný „neoprávněný“ návrh, i za svou následnou procesní
neaktivitu. Výjimkou je odpovědnost navrhovatele v případě, že dojde k zániku předběžného
opatření, které bylo nařízeno na určitou dobu, což jednání navrhovatele nemohlo ovlivnit110.
Obecně však lze říci, že odpovědnost navrhovatele slouží jako jistá sankce za nedůvodné návrhy
a zároveň spolu s jistotou působí jako ochrana před vysloveně šikanózními návrhy podávanými
s úmyslem poškodit účastníka řízení.
4.4. Zhodnocení současné právní úpravy z hlediska zásady rovnosti a její možný vývoj
Jak již bylo uvedeno výše, k zachování zásady rovnosti v řízeních o předběžných
opatřeních je potřeba, aby právní úprava obsahovala určitá ustanovení poskytující ochranu
účastníku, proti kterému návrh na předběžné opatření směřuje. Tyto kompenzační prostředky
v OSŘ představují instituty jistoty, doplatku jistoty a odpovědnosti navrhovatele za škodu nebo
jinou újmu způsobenou předběžným opatřením. Majetkovým zájmům účastníka řízení je tak
poskytnuta poměrně účinná ochrana, přestože prekluzivní lhůta šesti měsíců od zániku
předběžného opatření k podání nároku na náhradu škody nebo jiné újmy se jeví jako zbytečně
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přísná s ohledem na to, že vyčíslení zvláště nemajetkové újmy může být v některých případech
obtížné.
Zavedení institutu jistoty bylo dle mého názoru potřebné, neboť jím jednak došlo k alespoň
částečnému úbytku nedůvodných návrhů, ale zejména k zajištění uspokojení práva na náhradu
škody nebo jiné újmy. Vzhledem k relativně nízké paušální jistotě (která je však nutná k zachování
práva na přístup k soudu) a vzhledem ke komplikovanému způsobu skládání jistoty tak, aby byla
zapsána na účet soudu nejpozději s podáním návrhu, se však přikláním k prvorepublikovému
konceptu jistoty, kterou navrhovateli uloží soudce ve výši, v jaké to vzhledem k okolnostem uzná
za vhodné.
Úprava procesního postavení účastníka řízení, proti kterému návrh směřuje, však dle mého
mínění trpí podstatnějšími nedostatky. Za největší z těchto nedostatků považuji nedostatečnou
úpravu postupu před odvolacím soudem, zejména v tom smyslu, že není dostatečně jasně
zakotveno slyšení účastníka řízení, proti kterému návrh směřuje, před odvolacím soudem. Podle
současné úpravy totiž může dojít k situaci, že tento účastník obdrží usnesení nařizující předběžné
opatření, aniž by se před tím na řízení jakkoli podílel a nebude mít k dispozici žádný opravný
prostředek. Současná úprava odvolacího řízení je navíc značně v neprospěch tohoto účastníka
v tom smyslu, že mu neumožňuje uvádět nové skutečnosti a důkazy, byť by se týkaly stavu, který
tu byl v době vydání původního rozhodnutí, a tento účastník tak nemá možnost se aktivně
předběžnému opatření v rámci odvolacího řízení bránit. K tomu má sloužit návrh na zrušení
předběžného opatření, avšak soudu nejsou ke zrušení předběžného opatření uloženy žádné lhůty
(na rozdíl od rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření) a není jasné, zda účastníku
řízení postačuje skutečnosti uvedené v návrhu na zrušení pouze osvědčit, či zda je musí prokázat.
Tento prostředek navíc neřeší nerovnost účastníků řízení v řízení před soudem prvního stupně ani
v odvolacím řízení.
Možným řešením by bylo zavedení opravného prostředku účastníka řízení, proti kterému
návrh směřuje, podobnému německému či rakouskému odporu. V rámci něj by mohly být uváděny
nové skutečnosti a důkazy a zároveň by bylo zajištěno právo tohoto účastníka být slyšen. Jiné
řešení představuje nařízení předběžného opatření pouze na určitou dobu, přičemž její případné
prodloužení (opět na dobu určitou, nebo na neurčito) by bylo podmíněno zajištěním vyjádření
ostatních účastníků řízení (ti by se tak podíleli na řízení již před soudem prvního stupně), přičemž
lze uvažovat i o nařízení jednání ve věci a provedení dokazování. Soud by navíc musel řádně
odůvodnit, proč se předběžné opatření rozhodl prodloužit111. Podobný způsob rozhodování se
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uplatňuje například v řízení o předběžných opatřeních ve věcech domácího násilí, kde je doba
trvání předběžného opatření omezena na jeden měsíc s možností opětovného prodloužení.
Dalším procesním problémem současné právní úpravy, který zasahuje do zásady rovnosti,
je zákonem připuštěná možnost soudu neodůvodnit usnesení o nařízení předběžného opatření.
Přestože judikaturně byl tento nedostatek částečně zhojen (viz výše), je dle mého názoru třeba
výslovně zákonem stanovit, že rozhodnutí o předběžných opatřeních musí odůvodnění obsahovat
vždy.
Na tomto místě je vhodné zmínit koncepční dokument „Věcný záměr civilního řádu
soudního“112 (dále jen „věcný záměr“) který má sloužit jako podklad pro přípravu nové
rekodifikace civilního soudního řízení. V úpravě předběžných opatření, která jsou ve věcném
záměru systematicky zařazena až na jeho konec mezi zvláštní způsoby řízení, jsou navrhovány
zásadní změny inspirované zejména rakouskou a německou úpravou. Autoři věcného záměru se
zaměřili právě na odstranění nerovnosti účastníků řízení o předběžném opatření a zachování
rovnosti zbraní. Účastník, proti němuž předběžné opatření směřuje (ve věcném záměru označen
jako „odpůrce“) by nově měl mít možnost vyjádřit se k návrhu již v rámci řízení před soudem
prvního stupně, pokud tomu nebrání účel předběžného opatření (tj. pokud není potřeba zachovat
moment překvapení). V této fázi řízení by také soud mohl nařídit jednání, pokud by to bylo potřeba
pro zjištění skutkového stavu. Jistotu dle věcného záměru nemusí navrhovatel skládat vždy, ale
pouze v případech, kdy ho k tomu soud vzhledem k okolnostem případu vyzve, a ve výši
stanovené soudem. Věcný záměr také počítá po vzoru rakouské a německé úpravy s možností
zrušení předběžného opatření složením jistoty (kauce) odpůrcem za náhradu újmy, která
navrhovateli bez předběžného opatření hrozí. Věcný záměr také opouští stanovení maximální
sedmidenní lhůty pro vydání rozhodnutí, což zdůvodňuje přísností této lhůty, která ani neumožňuje
soudu vyzvat navrhovatele k odstranění vad návrhu, zachován je však požadavek na vydání
rozhodnutí bez zbytečného odkladu.
Vzhledem k výše uvedenému lze shrnout, že současná právní úprava sama o sobě
neposkytuje dostatečné zajištění procesní rovnosti účastníků řízení, přičemž tyto nedostatky lze
s ohledem na účel předběžných opatření omluvit pouze částečně. Významnou roli v uvádění
právní úpravy do souladu s požadavky na spravedlivý proces hraje výklad Ústavního soudu, avšak
část nedostatků v zajištění rovnosti účastníků řízení stále přetrvává. V uvažované nové podobě
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civilního procesu představené věcným záměrem jsou tyto nedostatky z velké části odstraněny,
přičemž inspirací autorům veřejného záměru byla zahraniční (zejm. rakouská, německá,
slovenská) a historická úprava.
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Závěr
Cílem této práce bylo popsat současnou právní úpravu předběžných opatření a zjistit, do
jaké míry vyhovuje požadavkům na zásadu rovnosti stran. Z nástinu historického vývoje
předběžných opatření v první kapitole můžeme vyčíst, že jejich úprava v posledních desetiletích
prošla řadou změn, kdy nejprve docházelo k jejímu postupnému oklešťování provázenému
upadajícím významem, a naopak po roce 1989 k opětovnému rozšiřování prostřednictvím mnoha
novelizací. Protože ke změnám docházelo postupně a byly pouze dílčí, působí současná právní
úprava v OSŘ roztříštěným dojmem. Navíc stále neposkytuje uspokojivé řešení některých
podstatných otázek, ale toto ponechává judikatuře zejména Ústavního soudu.
Ústavní soud se soustavně zabývá souladem řízení o předběžných opatřeních se zásadou
rovnosti, ať už označené jako rovnost účastníků řízení, či rovnost zbraní ve smyslu čl. 6 EÚLP.
Připouští určité omezení zásady rovnosti v tomto řízení, které je dáno smyslem předběžných
opatření, tedy poskytnutím rychlé, účinné a dočasné ochrany práv navrhovatele. Lze se však
domnívat, že je v třeba zájmu co největšího zachování práv účastníků řízení vyrovnat postavení
těchto účastníků tam, kde to nebrání účelu předběžných opatření. Soudci by měla být dána větší
možnost posoudit okolnosti konkrétního případu a například rozhodnout, zda může být ve věci
nařízeno jednání. Rozhodování o odvolání by se nemělo omezovat jen na pouhé přezkoumání
věcné správnosti, ale účastníkům řízení by měla být dána možnost přednést tvrzení a důkazy,
týkající se stavu v době vydání předběžného opatření.
Z pohledu navrhovatele naopak můžeme vysledovat praktické problémy související
s podáním návrhu na předběžné opatření. Jistota, přestože plní důležitou funkci z hlediska ochrany
účastníka řízení, proti kterému návrh směřuje, představuje pro navrhovatele překážku nikoliv
jenom peněžní. Aby měl navrhovatel jistotu, že skutečně byla připsána na účet soudu nejpozději
s podáním návrhu, je pro něj v akutních případech nejlepší složit ji v hotovosti na pokladně
příslušného soudu. Takovýto způsob je však v době elektronických převodů peněžních prostředků
poněkud zastaralý, a navíc znevýhodňuje takového navrhovatele, pro kterého je příslušný soud
vzdálený. Dále není dostatečně jasně upraveno podávání návrhů na předběžná opatření mimo
pracovní dobu soudů a ve dnech pracovního klidu. Praxe jednotlivých soudů se různí, a ne všude
jsou informace o podávání těchto návrhů snadno dostupné veřejnosti. Takové návrhy je také
většinou možné podat pouze osobně. Tímto postupem může dojít k ohrožení práv navrhovatele,
který se nachází v časové tísni.
Předběžná opatření jsou stále hojněji využívaným institutem v mnoha různorodých
oblastech soukromého práva a jejich role v poskytování bezprostřední a prozatímní ochrany je
50

nezastupitelná. Jejich úprava v OSŘ však kvůli složitému historickému vývoji zcela neřeší
všechny aspekty předběžných opatření, je roztříštěná a nesystematická, což v praxi přináší řadu
problémů. Namísto dalších dílčích novelizací v budoucnu by tedy bylo vhodnější přijmout novou,
jednotnou a komplexní úpravu předběžných opatření, přičemž jako inspirace může zákonodárci
sloužit úprava předběžných opatření a podobných prostředků v sousedních státech.
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Seznam zkratek
OSŘ

občanský soudní řád

ZŘS

zákon o zvláštních řízeních soudních

ZPO

Zivilprozessordnung (německý občanský soudní řád)

EO

Exekutionsordnung (rakouský exekuční řád)

CSP

civilný sporový poriadok

CMP civilný mimosporový poriadok
EÚLP Evropská úmluva o lidských právech
ESLP Evropský soud pro lidská práva
sp.zn. spisová značka
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Předběžná opatření v civilním řízení sporném
Abstrakt
Předběžná opatření slouží k zajištění soudní ochrany subjektivních práv toho, kdo se
domáhá jejich nařízení do té doby, než o těchto právech bude moci být meritorně rozhodnuto, nebo
než se stanou vykonatelnými. Jedná se pouze o dočasné opatření a jeho trvání je podmíněno
následným zahájením řízení ve věci samé. O návrhu na předběžné opatření musí být rozhodnuto
rychle a pokud možno bez vědomí druhé strany, aby si předběžné opatření zachovalo svou
překvapivost, jinak hrozí, že účel předběžného opatření bude zmařen. Z tohoto důvodu má
navrhovatel v řízení o předběžném opatření určité procesní výhody. Plně se zde tedy neuplatní
zásada rovnosti účastníků, což je odůvodněno specifickým charakterem předběžných opatření a
jejich dočasností. Na ochranu účastníka, proti kterému předběžné opatření směřuje naopak slouží
instituty jistoty, doplatku jistoty a odpovědnosti navrhovatele za škodu vzniklou v souvislosti
s předběžným opatřením. Rovnost postavení účastníků je významně narušena zejména v první fázi
řízení, kdy o návrhu rozhoduje soud prvního stupně, neboť této fáze řízení se účastník, proti
kterému návrh směřuje, v podstatě neúčastní. Současná právní úprava obecných předběžných
opatření se nachází v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
přičemž po roce 1989 došlo k jejím mnohým změnám, mezi které patří i opětovné zavedení jistoty
skládané navrhovatelem současně s podáním návrhu na předběžné opatření. Přijetím zákona č.
292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštní předběžná
opatření na ochranu ve věcech domácího násilí a ve věcech péče soudu o nezletilé vyčlenila
z obecné úpravy a nyní jsou upravena v tomto zákoně. Vlivem historického vývoje předběžných
opatření je současná právní úprava neúplná a neřeší některé podstatné otázky, což ponechává
soudní praxi, kde sehrává nezastupitelnou roli judikatura Ústavního soudu.

Klíčová slova: předběžná opatření, sporné řízení, zásada rovnosti účastníků
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Interim measures in civil procedure
Abstract
Interim measures in the Czech Republic serve the purpose of providing means to secure
rights of a person who claims them. This security lasts for a limited time, until the court makes
final decision concerning subject matter, or until this decision can be executed. Interim measure is
thus only a temporary solution and must be followed by submitting the claim itself. The decision
concerning interim measure must be reached quickly and without defendant’s prior knowledge,
otherwise the purpose of interim measure could be defeated. Because of that the plaintiff is given
certain procedural advantages in interim measures proceedings. Thus, the priciple of equal
treatment of the parties will not be implemented in the fullest, which is justified by specific nature
of the interim measures and their temporary effect. Rights of the defendant are protected by
security provided by the plaintiff, possible additional raise of this security and plaintiff’s liability
for damages. The principle of equal treatment of the parties is most disturbed during the procedure
at the first instance court, because the defendant actually does not participate at all during this part
of procedure. Current interim mesures legislation is implemented in Act no. 99/1963 Coll., Code
of civil procedure. There were important changes concerning interim measures after 1989, for
example introduction of security provided by the plaintiff. Interim measures concerning domestic
violence and court-provided care for minors were given special legislation in Act no.
292/2013Coll., Code of special civil procedure. Because of its historical developement, current
interim measures legislation does not fully cover the whole interim measures area. These gaps are
thus left to be filled by judicial practice, with the essential role of Czech Supreme Court.

Key words: interim measures, civil procedure, equality of arms
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