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Úvod
Směnka jakožto cenný papír je v dnešní době, i díky své dlouhé historii, poměrně často
používaný jednak platební nástroj a jednak také jako nástroj zajištění závazku. Je to
nástroj velmi specifický zejména z hlediska svých obligatorních náležitostí a také
soudního uplatnění, které je historicky provázáno značným formalismem. V případě, že
žalobce zvolí pro uplatnění směnečného nároku cestu směnečného rozkazního řízení
pomocí návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu, ve smyslu ustanovení § 175
OSŘ, tak zákon žalovanému nabízí v případě vydání směnečného platebního rozkazu,
zvláštní druh procesní obrany, a to námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu. V této
práci se budu věnovat jednak námitkám samotným (rozdělení a popisu jednotlivých
námitek) a poté zejména námitkovému řízení, tedy rozhodování o těchto námitkách.
Cílem této práce je také nastínit problematiku směnečné koncentrace, tedy k jakým
skutečnostem se směnečná koncentrace váže, kdy nastává a jaké skutečnosti mohou být
v dalším průběhu soudního řízení (tedy po podání námitek) uváděny a jak se ke směnečné
koncentraci staví judikatura. Navzdory skutečnosti, že směnečnému platebnímu rozkazu
a také námitkám proti směnečnému platebnímu rozkazu se věnuje pouze jeden paragraf
OSŘ, a to již výše zmíněný § 175 OSŘ, tak k této problematice existuje bohatá judikatura
soudů, kdy v této práci budu detailně rozebírat pohled judikatury na jednotlivé námitky a
také na směnečnou koncentraci. Řada autorů, kteří se problematikou směnečného
rozkazního řízení podrobně zabývají, často nesouhlasí se současným nastavením zejména
směnečné koncentrace. V této práci uvedu jejich stěžejní argumenty a pokusím se
zohlednit všechna pozitiva a negativa současné právní úpravy při hledání odpovědi na
otázku, zda je tato současná právní úprava dostačující, nebo zda by s ohledem na základní
zásadu práva na spravedlivý proces bylo vhodné přijmout úpravu jinou, která by lépe
zohledňovala specifika směnky a vyrovnala procesní postavení mezi žalobcem a
žalovaným. V této souvislosti také zmíním i v současné době připravovaný Civilní řád
soudní, který má v horizontu několika let nahradit současný OSŘ. V tomto novém zákoně
upravující civilní soudnictví má doznat právní úprava směnečného rozkazního řízení
značných změn, a proto považuji za velmi důležité zahrnout do této práce i tuto
plánovanou právní úpravu.
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1. Směnečné rozkazní řízení
Řízení o vydání směnečného platebního rozkazu tvoří první část směnečného rozkazního
řízení.1 V případě, že dojde ke splnění podmínek uvedených níže, může tato část být částí
jedinou a nalézací řízení v této fázi končí. Směnečné rozkazní řízení je svojí povahou
značně odlišné od standartního nalézacího řízení, už jen z toho důvodu, že jeho koncem
není rozsudek, ale směnečný platební rozkaz. Dalším znakem, kterým se směnečné
rozkazní řízení liší od obecného sporného řízení je písemnost a nekontradiktornost. Před
vydáním směnečného platebního rozkazu se nenařizuje ústní jednání ve věci a směnečný
platební rozkaz se vydává pouze na základě tvrzení žalobce. Kontradiktornost
směnečného řízení nastává až ve chvíli, kdy žalovaný podá proti směnečnému platebnímu
rozkazu námitky.

1.1.

Věcná příslušnost soudu

Dle § 9 odst. 2 písm. j) OSŘ rozhoduje o sporech z cenných papírů, a tedy i ze směnek,
krajský soud. V případě, že návrh na vydání směnečného platebního rozkazu je podán u
soudu, který se domnívá, že je věcně nepříslušný, pak tento soud postupuje dle § 104a
OSŘ. Pokud je návrh na vydání směnečného platebního rozkazu podán u okresního
soudu, pak tento okresní soud dle § 104a odst. 2 OSŘ předloží věc spolu se zprávou o
tomto domnění věcné nepříslušnosti vrchnímu soudu, v jehož obvodu se tento okresní
soud nachází. Vrchní soud pak následně rozhodne, které soudy jsou k projednání a
rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni. Pokud je však návrh podán u vrchního soudu,
vrchní soud dle § 104a odst. 3 OSŘ sám rozhodne, které soudy jsou příslušné k projednání
věci v prvním stupni. Nakonec pokud je návrh podán u Nejvyššího soudu, Nejvyšší soud
stejně tak jako v předchozím případě vrchní soud, sám rozhodne, které soudy jsou věcně
příslušné k projednání věci v prvním stupni.

1.2. Místní příslušnost soudu
Místní příslušnost soudu se i ve směnečném rozkazním řízení určuje podle obecných
pravidel, a tedy není zde žádné speciální ustanovení o místní příslušnosti soudu pro

1

SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří PETR, Renáta ŠÍNOVÁ a spol. Občanský soudní řád: komentář.
2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017, s. 735. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-6739.
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směnečné rozkazní řízení. Proto se bude postupovat dle § 84 a násl. OSŘ. Čili primárním
určovatelem místní příslušnosti soudu bude obvyklé bydliště žalovaného (pokud je tedy
žalovaný fyzickou osobou) a místně příslušným soudem bude krajský soud, v jehož
obvodu se toto bydliště nachází. Pokud má žalovaný bydliště na více místech, pak jsou
dle § 85 odst. 1 OSŘ místně příslušné všechny krajské soudy, v jejichž obvodu se alespoň
jedno z výše uvedených bydlišť nachází. Nelze-li zjistit bydliště fyzické osoby nebo
nelze-li zjistit, v kterém obvodu okresního soudu se fyzická osoba zdržuje, nebo lze-li to
zjistit jen s velkými obtížemi, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož
obvodu se nachází místo trvalého pobytu evidované v informačním systému evidence
obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel, popřípadě místo jiného pobytu evidované
podle jiných právních předpisů. Pro fyzickou podnikající osobu je dle ustanovení § 85
odst. 2 OSŘ obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu má fyzická podnikající osoba
sídlo, pokud se daná věc týká její podnikatelské činnosti. Co se týče právnické osoby, tak
dle § 85 odst. 3 OSŘ je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu má
právnická osoba sídlo. Místní soudní příslušnost doplňuje navíc § 87 OSŘ, který rozšiřuje
místní příslušnost soudu stanovenou dle § 85 OSŘ. Pro tuto práci je nejdůležitější § 87
písm. e) OSŘ, který stanovuje, že vedle výše uvedeného soudu bude místně příslušný i
ten soud, v jehož obvodu se nachází platební místo ze směnky, kterou se žalobce snaží
soudně vymáhat.

1.3. Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu
Směnečné rozkazní řízení je zahajováno výlučně na návrh žalobce. Tento návrh musí
samozřejmě obsahovat náležitosti uvedené v § 42 odst. 4 a také v § 79 odst. 1 OSŘ.
K těmto obecným obsahovým náležitostem je však potřeba přidat i další náležitosti
uvedené v § 175 OSŘ.
1.3.1. Obsahové náležitosti návrhu
Jak jsem již uvedl výše, návrh na vydání směnečného platebního rozkazu musí splňovat
mimo jiné i obecné náležitosti uvedené v § 42 odst. 4 OSŘ, tedy:
•

označení soudu, kterému je návrh určen

•

kdo tento návrh činí

•

označení věci, které se daný návrh týká
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•

co daný návrh sleduje

•

podpis a datum vyhotovení návrhu

Dále § 79 odst. 1 OSŘ upravuje zvláštní obligatorní náležitosti žaloby, které jsou
následující:
•

jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační čísla
účastníků (v případě fyzické osoby)

•

obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, popřípadě
označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem
vystupuje (v případě právnické osoby)

•

případně právní zástupce navrhovatele

•

vylíčení rozhodujících skutečností

•

označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává

Dle § 42 odst. 4 OSŘ je jednou z obecných náležitostí návrhu na vydání směnečného
platebního rozkazu (a to stejné platí i u kteréhokoli jiného návrhu) petit neboli to, co daný
návrh sleduje. Výše uvedený návrh musí ve svém petitu obsahovat ustanovení o tom, aby
soud rozhodl pomocí směnečného platebního rozkazu.2 Nad toto však lze uvést, že i bez
výslovné zákonné úpravy je možné tento návrh, tedy aby soud rozhodl směnečným
platebním rozkazem, uvést i později, avšak pouze do té doby, než soud učiní kroky
k projednání sporu běžnou formou, tedy než svolá účastníky k jednání.3 Nejdůležitější
součástí petitu v rámci tohoto druhu žaloby je směnečný peníz, tedy částka kterou žalobce
po žalovaném požaduje. Směnečný peníz ve většině případů koresponduje s částkou
uvedenou na směnce, ovšem žalobci nic nebrání v tom, aby po žalovaném vymáhal pouze
část této pohledávky. Naopak pokud směnečný peníz, jenž žalobce požaduje po
žalovaném, převyšuje částku, na kterou byla směnka vystavena, nelze této žalobě
vyhovět, a tedy soud směnečný platební rozkaz nevydá.4 V případě označení účastníků
směnečného rozkazního řízení dovodili soudy také to, že vedle obecného označení

2

Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 Cmo 74/1999 ze dne 3. 8. 1999

3

KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 6., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011, s.
474. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-7400-402-5.

4

Rozsudek Krajského obchodního soudu v Brně sp. zn. 5 Cm 197/1994 ze dne 14. 4. 1995
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účastníka (žalovaného) je nutné uvést i jeho postavení v rámci směnečného vztahu.5 Je
tomu tak z toho důvodu, že stejná osoba může být na směnce podepsána několikrát, a to
v různých postaveních. Od tohoto se po vydání směnečného platebního rozkazu odvíjejí
možnosti žalovaného při uplatňování některých námitek.
Speciální podmínky, které musí být v návrhu splněny, aby mohl soud rozhodnout
formou směnečného platebního rozkazu, stanovuje § 175 odst. 1 OSŘ, který uvádí, že
tento návrh musí obsahovat jako přílohu prvopis, tedy originál směnky, o jejichž pravosti
není důvodu pochybovat, a další listiny nutné k uplatnění práva. Jinými slovy, bez
předložení originálu směnky v návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu nelze
směnečný nárok ve směnečném rozkazním řízení uplatnit, neboť směnka jako taková není
důkazem o tomto směnečném nároku, ale je samotným směnečným nárokem.6 Dalším
důvodem, proč bez předložení prvopisu směnky nelze vydat směnečný platební rozkaz je
i skutečnost, že žalovaný se v této fázi řízení nemůže k návrhu na vydání směnečného
platebního rozkazu vyjádřit, a proto soud musí mít všechny potřebné důkazy, o jejichž
pravosti není důvod pochybovat, aby mohl přistoupit k vydání směnečného platebního
rozkazu a postavit tak žalovaného před nelehký úkol a to prokázat, že směnečný nárok
žalobce není nárokem důvodným.
Tyto speciální podmínky uvedené výše nejsou zvláštními náležitostmi návrhu, ale
jsou nutnou podmínkou pro vyřízení věci ve směnečném rozkazním řízení.7 Výjimku
z pravidla předložit prvopis směnky tvoří jednak stejnopis směnky ve smyslu ustanovení
čl. I § 64 a násl ZSŠ8, a jednak rozsudek dle § 303 a násl. ZŘS, kterým se umořila směnka,
jenž byla zničena či ztracena.9 Směnku není možné ani elektronicky konvertovat a
předložit takto zkonvertovanou kopii soudu. Toto vyplývá z ustanovení § 24 odst. 4 písm.
b) zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Mezi důvody,
proč lze předložit pouze listinný originál směnky, patří mimo jiné i to, že směnka jako

5

Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 9 Cmo 62/2003 ze dne 14. 4. 2004

6

DERKA, Ladislav. Typické procesní chyby účastníků ve sporech o zaplacení směnky. Bulletin advokacie.
2007(12), s. 25.
7

Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 Cmo 74/94 ze dne 19. 4. 1994

8

CHALUPA, Radim. Řízení o zaplacení směnečného nároku: (specifika a problémové aspekty). Praha:
Leges, 2019, s. 67. Teoretik. ISBN 978-80-7502-331-5.
9

CHALUPA, Radim. Řízení o zaplacení směnečného nároku (specifika a problémové aspekty). Praha:
Leges, 2019, s. 68. Teoretik. ISBN 978-80-7502-331-5.

10

oběžný cenný papír je přímo určena k tomu, aby byla převáděna, a tyto převody je třeba
vyloučit přes průběh tohoto zkráceného rozkazního řízení.10
Následně bych se rád věnoval výše uvedeným „dalším listinám“, které žalobce
musí ke svému návrhu přiložit, aby mohl soud vyřídit věc ve směnečném rozkazním
řízení. Samozřejmě v některých případech postačí žalobci přiložit k návrhu na vydání
směnečného platebního rozkazu pouze směnku samotnou. Často ovšem nastávají situace,
kdy vztah mezi směnečným věřitelem a směnečným dlužníkem je značně
komplikovanější, a proto nepostačí pouze informace zjistitelné ze směnky a žalobce tedy
musí dokládat další listiny, které jsou nutné k uplatnění práva. Mezi tyto „další listiny“
patří například protestní listina a dále listiny, ze kterých vyplývá aktivní legitimace
žalobce a pasivní legitimace žalovaného. Těmito listinami je myšleno zejména usnesení
o dědictví, smlouva o převodu rektasměnky, smlouva o koupi závodu, etc.11 Tyto listiny
je nutné přiložit k návrhu, pokud žalobcova legitimace pro podání návrhu na vydání
směnečného platebního rozkazu nevyplývá přímo ze směnky samotné (například žalobci
nesvědčí nepřetržitá řada indosamentů).

1.4. Podmínky pro vydání směnečného platebního rozkazu
Dle obecné právní úpravy se řízení o návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu
zahajuje dnem, kdy tento návrh dojde soudu, a to i v případě, že návrh na vydání
směnečného platebního rozkazu obdrží věcně či místně nepříslušný soud. Postupem
soudu v případě takto chybně podaného návrhu jsem se zabýval v kapitole 1.1 a 1.2 této
práce. Poté, co věcně a místně příslušný soud obdrží návrh na vydání směnečného
platebního rozkazu, zkoumá, zda návrh splňuje všechny zákonem stanovené náležitosti
pro jeho vydání. R. Chalupa označuje tuto část řízení jako předrozkazní část řízení o
zaplacení směnečného nároku.12
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1.4.1. Procesní podmínky
Aby mohlo být o jakémkoli nároku rozhodnuto, je zapotřebí, aby byly naplněny procesní
podmínky řízení. Tyto podmínky zahrnují, v případě řízení o směnečném nároku,
především návrh na zahájení řízení splňující náležitosti uvedené v § 42 odst. 4 a § 79 odst.
1 OSŘ, poté podmínky, které musí splnit účastník řízení, mezi které patří způsobilost být
účastníkem řízení, procesní způsobilost účastníka (v případě procesní nezpůsobilosti
účastníka je nezbytné, aby byl tento účastník zastoupen osobou procesně způsobilou) a
následně musí být splněny podmínky na straně soudu. K některým z těchto podmínek na
straně soudu jsem se již vyjadřoval v kapitole 1.1 a 1.2, tedy týkající se věcné a místní
příslušnosti soudu, další podmínkou spadající do této skupiny je řádné obsazení soudu,
což v případě směnečného rozkazního řízení není tak významná podmínka, jelikož o
vydání směnečného platebního rozkazu rozhoduje samosoudce.
1.4.2. Zvláštní podmínky směnečného rozkazního řízení
Za zvláštní podmínku pro vydání směnečného platebního rozkazu je nutné považovat i
to, aby žalobce ve svém návrhu výslovně uvedl, že má soud rozhodnout právě touto
formou, tedy směnečným platebním rozkazem. Mimo návrh na vydání směnečného
platebního rozkazu lze tuto podmínku splnit i v následujícím podání žalobce, avšak pouze
do té doby, než soud nařídí jednání ve věci.13 Bez této podmínky soud směnečný platební
rozkaz nevydá a v této věci bude zapotřebí nařídit ústní jednání a věc rozhodnout
v obecném sporném řízení. K dalším zvláštním podmínkám pro vydání směnečného
platebního rozkazu jsem se již vyjadřoval v kapitole 1.3.1 a jde tedy o prvopis směnky, o
jejichž pravosti není důvodu pochybovat a další listiny nutné k uplatnění práv z této
směnky.
1.4.3. Postup při odstraňování nedostatků podmínek řízení
Jak jsem již uvedl výše, podmínky pro směnečné rozkazní řízení můžeme dělit do dvou
skupin, a to na procesní podmínky a zvláštní podmínky směnečného rozkazního řízení.
Toto dělení má podstatný vliv i na možnost a postup odstraňování nedostatků podmínek
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řízení a ve svém důsledku i na směnečné řízení jako takové.
V případě, kdy v návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu nejsou
splněny některé procesní podmínky návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu
uvedené v § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 OSŘ, soud vyzve žalobce k odstranění těchto
nedostatků ve smyslu ustanovení § 43 OSŘ a poskytne účastníkovi přiměřenou lhůtu
k jejich nápravě. Současně také účastníka poučí o následcích nesplnění této výzvy, což
v tomto případě bude mít za následek odmítnutí návrhu na vydání směnečného rozkazu.
Postup podle ustanovení § 43 OSŘ však nelze dovodit u absence některých ze
zvláštních podmínek směnečného řízení podle § 175 OSŘ.14 Nicméně v případě, že
nejsou splněny tyto zvláštní podmínky řízení, nepovede tento nedostatek k odmítnutí
návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu, ale pouze se ze zkráceného rozkazního
řízení stane obecné sporné řízení, jehož vyvrcholením bude buď zamítnutí žaloby, nebo
vydání rozsudku o zaplacení žalobcova nároku.

1.5.

Vydání směnečného platebního rozkazu

V případě, že jsou naplněny všechny výše uvedené podmínky, soud následně dle § 175
odst. 1 OSŘ vydá směnečný platební rozkaz, ve kterém žalovanému ve výroku I. uloží,
aby do 15 dní ode dne doručení tohoto směnečného platebního rozkazu uhradil žalobci
žalovanou částku neboli směnečnou sumu (popřípadě také směnečný peníz), a dále ve
výroku II., aby žalobci uhradil náklady řízení. Dále záleží na žalobci, co v návrhu na
vydání směnečného platebního rozkazu požaduje. Žalobce může vedle směnečné sumy
dále požadovat uhradit náklady směneční protestace, úrok z prodlení ve výši 6% ze
směnečného peníze ode dne následujícího po dni splatnosti směnky do zaplacení a
směnečnou odměnu ve výši jedné třetiny procenta směnečného peníze. Žalobci však nic
nebrání v tom, aby po žalovaném vymáhal jen část těchto vedlejších pohledávek.
V poučení k tomuto směnečnému platebnímu rozkazu pak soud uvede, že
žalovaný může proti tomuto směnečnému platebnímu rozkazu podat ve stejné lhůtě, tedy
15 dní, námitky. V těchto námitkách je pak žalovaný povinen uvést vše, co proti
směnečnému rozkazu namítá.
Pokud nelze návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu vyhovět, soud
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nařídí ústní jednání ve věci.
V této souvislosti je taktéž důležité zmínit § 175 odst. 2 OSŘ. Tento druhý
odstavec odkazuje na užití § 174 odst. 4 OSŘ, který následně odkazuje na § 164 OSŘ.
Tato konstrukce pamatuje na případy, kdy se ve směnečném platebním rozkazu vyskytne
chyba v psaní či počtech, potažmo zjevná nesprávnost některé části směnečného
platebního rozkazu. Ustanovení § 164 OSŘ týkající se rozsudku nám říká, že předseda
senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné
zjevné nesprávnosti. Toto ustanovení se použije obdobně i na směnečný platební rozkaz.
To znamená, že v případě, kdy ve směnečném platebním rozkazu jsou například špatně
označeni účastníci řízení, či dokonce je chyba ve výrokové části směnečného platebního
rozkazu, předseda senátu (v případě směnečného platebního rozkazu samosoudce) vydá
opravné usnesení, kterým napraví tento závadný stav.
Pokud se toto opravné usnesení týká výrokové části směnečného platebního
rozkazu, tak patnáctidenní lhůta pro podání námitek počíná běžet znovu, a to ode dne
nabytí právní moci tohoto opravného usnesení dle ustanovení § 204 odst. 1 per analogiam.
Součástí opravného usnesení týkající se výrokové části směnečného platebního rozkazu
musí být také znovu poučení o možnosti podat námitky.15
Odborná literatura se rozchází v interpretaci části ustanovení § 175 odst. 1 OSŘ,
týkající se věty: „…vydá na jeho návrh soud směnečný (šekový) platební rozkaz…“.
Někteří autoři tvrdí, že v případě splnění všech výše uvedených podmínek je soud bez
dalšího povinen vydat směnečný platební rozkaz, tedy že nezáleží na uvážení soudu, zda
rozhodne pomocí směnečného platebního rozkazu, či nikoli.16 Druhá skupina autorů
naopak uvádí, že je na rozhodnutí soudu, zda po zvážení všech okolností případu dospěje
k závěru, že žaloba je důvodná a na základě těchto zjištění vydá rozhodnutí formou
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směnečného platebního rozkazu, tedy že soud v tomto ohledu nemá funkci administrační,
ale rozhodovací.17

1.6.

Doručování směnečného platebního rozkazu

Pro obecné rozkazní řízení platí, že vydaný platební rozkaz se dle ustanovení § 173 odst.
1 OSŘ doručuje zásadně do vlastních rukou bez možnosti náhradního doručení. Náhradní
doručování je dle § 175 odst. 1 OSŘ i u směnečného platebního rozkazu vyloučeno. To
znamená, že pokud se nezdaří doručit směnečný platební rozkaz žalovanému, použije se
přiměřeně ustanovení § 173 odst. 2 OSŘ a soud směnečný platební rozkaz zruší a
následně nařídí jednání.18 Pokud tato situace nastane, tak zrušením směnečného
platebního rozkazu končí směnečné rozkazní řízení.
Situace se však značně zkomplikuje v případě, že na straně žalovaného vystupuje
více účastníků. Tedy zda se směnečný platební rozkaz v případě nedoručení některému
z žalovaných zruší vůči všem, či pouze vůči tomuto žalovanému. Judikatura dovodila, že
v případě nemožnosti doručení směnečného platebního rozkazu některému z žalovaných,
se za přiměřeného užití ustanovení § 173 odst. 2 OSŘ zruší směnečný platební rozkaz jen
vůči tomu, komu se směnečný platební rozkaz nepodařilo doručit.19 Vůči zbylým
účastníkům zůstává směnečný platební rozkaz v platnosti. Tímto se tedy směnečné
rozkazní řízení opět liší od obecného rozkazního řízení, kdy v případě, že platební rozkaz
nebyl doručen, byť jen jednomu z žalovaných, se platební rozkaz dle § 173 odst. 2 OSŘ
ruší vůči všem účastníků řízení a na základě tohoto soud následně nařídí jednání.

1.7.

Povaha směnečného platebního rozkazu

Směnečný platební rozkaz je jednou ze specifických forem rozhodnutí ve věci.
Ustanovení § 175 odst. 3 uvádí, že: „Nepodá-li žalovaný včas námitky nebo vezme-li je
zpět, má směnečný (šekový) platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku.“ Aby však
směnečný platební rozkaz nabyl účinků rozsudku, musí být také řádně doručen do
vlastních rukou (viz. kapitola 1.6). Specifičnost směnečného platebního rozkazu jako
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rozhodnutí ve věci samé spatřuji v několika ohledech.
Za prvé směnečným platebním rozkazem lze rozhodnout pouze o směnečném
nároku. Pokud tedy strany vedou značně komplikovanější spor, ve kterém nejde čistě jen
o zaplacení směnečného nároku ze směnky, nelze postupovat s využitím této formy
rozhodnutí.
Za druhé se směnečný platební rozkaz nezruší, pokud bude proti němu uplatněna
procesní obrana ve formě námitek, jak je tomu u běžného platebního rozkazu. Za situace,
že žalovaný uplatní námitky proti směnečnému rozkazu a soud následně vyhoví žalobci
a přizná mu směnečný nárok rozsudkem, zůstávají obě tato rozhodnutí vedle sebe
v platnosti. R. Chalupa tuto koncepci kritizuje s tím, že tato situace do řízení vnáší hned
několik nepříznivých prvků, zejména to, že nárok uplatněný žalobou má i v případě
podaných námitek povahu přiznaného nároku, ačkoli o tomto nároku bylo rozhodnuto na
základě nespornosti nároku, přičemž podáním námitek proti směnečnému platebnímu
rozkazu se stává z nesporného řízení, řízení sporné.20 Další problém R. Chalupa vidí
v tom, že soudy nerozhodují o směnečném nároku rozsudkem za skutkového stavu, který
tu je v době vydání rozsudku, ale ze skutkového stavu v době vydání směnečného
platebního rozkazu.
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2. Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu
Jak jsem již nastínil výše, při vydání směnečného platebního rozkazu dává zákon
žalovanému na výběr ze dvou možností. Buď vůči směnečnému platebnímu rozkazu
neučiní žádné právní kroky a tím nabyde účinků pravomocného rozsudku ve smyslu
ustanovení § 175 odst. 3 OSŘ, a tedy směnečné rozkazní řízení končí, nebo může
žalovaný využít procesní obranu ve formě námitek. Účelem námitek proti směnečnému
platebnímu rozkazu je jednak zamezení nabytí právní moci a vykonatelnosti směnečného
platebního rozkazu, ale současně také vymezit procesní obranu proti uplatněnému nároku.
Účel těchto námitek je tedy odlišný od účelu odporu proti platebnímu rozkazu, kterým je
zrušení vydaného platebního rozkazu.21 Účinky podání námitek proti směnečnému
platebnímu rozkazu jsou takové, že se jimi odkládá nabytí právní moci směnečného
platebního rozkazu, a to do doby, než o nich bude soudem rozhodnuto.
Tyto námitky nemusí být nutně podány v jednom podání. Pokud například
žalovaný po podání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu dospěje k závěru, že
chce uplatnit námitky další, může tak učinit, avšak pouze do doby, než uplyne lhůta
k jejich podání.22
Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu musí být podány do 15 dnů ode
dne doručení směnečného platebního rozkazu a to soudu, který směnečný platební rozkaz
vydal.23 Tato lhůta, jelikož je určena podle dnů, počíná běžet dle § 57 odst. 1 OSŘ v den,
který následuje po dni doručení směnečného platebního rozkazu. Následně v § 57 odst. 3
OSŘ se uvádí, že lhůta je zachována i tehdy, když je v poslední den lhůty podání
odevzdáno orgánu, který má povinnost podání doručit. Jinými slovy postačí, když
žalovaný své námitky podá v poslední den lhůty na poště a adresuje své podání věcně a
místně příslušnému soudu. V případě, kdyby námitky proti směnečnému platebnímu
rozkazu podal žalovaný v poslední den lhůty u orgánu, jenž toto podání bude doručovat,
a adresoval by je věcně, či místně nepříslušnému soudu, nemohlo by se jednat o včasně
podané námitky, jelikož při takto špatně adresovaném podání je lhůta zachována pouze
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tehdy, pokud do konce dané lhůty je podaní doručeno od místně, či věcně nepříslušného
soudu k místně a věcně příslušnému. V konečném důsledku tedy v případě, kdy je takto
špatně adresované podání podáno poslední den lhůty, tak v momentě, kdy se podání
dostane do rukou věcně a místě příslušného soudu, se bude jednat o námitky opožděné, a
jako takové budou odmítnuty. O odmítnutí opožděných námitek budu dále hovořit
v kapitole 4.2.
V námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu musí žalovaný dle § 175
odst. 1 OSŘ uvést vše, co proti směnečnému platebnímu rozkazu namítá a tyto námitky
musí být řádně odůvodněny. To znamená, že žalovaný musí uvést důvody, které ho vedly
k podání těchto námitek. K odůvodněnosti se vyjadřoval například Vrchní soud v Praze,
který za odůvodněné námitky považuje pouze ty, jenž jednoznačně a nezaměnitelně
vymezují skutky, na kterých žalovaný staví svojí procesní obranu.24 Neznamená to však,
že námitky musí být nutně důvodné, a proto právní moc a vykonatelnost směnečného
platebního rozkazu oddalují i ty námitky, které se později v řízení ukáží jako
nepravdivé.25
Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu jsou zejména otázkou
skutkovou.26 Žalovaný tedy musí svoji námitku nebo námitky vztáhnout k nějakému
skutku, na kterém následně postaví svojí procesní obranu proti směnečnému platebnímu
rozkazu. Samozřejmě žalovaný má taktéž možnost vyjádřit svůj právní názor na danou
spornou situaci, nicméně vzhledem k tomu, že toto je právo žalovaného a nikoli
povinnost, nevede absence právního názoru k neunesení důkazního břemene a nebude
toto mít v konečném důsledku přímý vliv na jeho procesní úspěch či neúspěch v řízení.
Jednou z mnoha odlišností, kterou se směnečné rozkazní řízení liší od obecného
rozkazního řízení je i skutečnost, že v případě, kdy je žalobcem žalováno více
žalovaných, tak každý z nich si v řízení počíná samostatně a každý podává své námitky
samostatně. To znamená, že v případě podání námitek pouze některými z žalovaných se
vůči těm, kteří své námitky neuplatnili, stává směnečný platební rozkaz pravomocný. Pro

24

Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 Cmo 353/2003 ze dne 29. 9. 2003

25

KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 6., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011,
s. 480. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-7400-402-5.
26

KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 6., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011,
s. 480. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-7400-402-5.
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úplnost dodávám, že v obecném rozkazním řízení se platební rozkaz ruší v okamžiku
podání odporu jedním z účastníků řízení. Nic však nebrání žalovaným podat proti
směnečnému platebnímu rozkazu společné námitky.27
Další odlišností směnečného rozkazního řízení od obecného rozkazního řízení je
i skutečnost, že žalovaný může námitkami napadnout pouze část směnečného platebního
rozkazu. V obecném rozkazním řízení se podáním odporu platební rozkaz zruší v celém
svém rozsahu. Rozsahem, kterým žalovaný napadá směnečný platební rozkaz, je soud
vázán, jelikož právě v tom rozsahu, v jakém žalovaný neuplatnil námitky, nabývá
směnečný platební rozkaz účinků rozsudku ve smyslu ustanovení § 175 odst. 3 OSŘ.
V této části diplomové práce budu pro dělení námitek používat rozdělení podle R.
Chalupy.28 Ten ve své knize a na svých internetových stránkách29 dělí námitky podle
následujících kritérií. První rozdělení je na námitky hmotněprávní, procesněprávní a
kauzální. Hlavním rozdíl mezi hmotněprávními a procesními námitkami spočívá v tom,
že hmotněprávní námitky směřují na určitý rozpor s hmotným právem v rámci
směnečného vztahu, naopak procesní námitky směřují výlučně proti skutečnostem
týkající se soudního řízení, ve kterém se předmětná směnka uplatňuje. Další dělení
námitek, kterými se bude tato práce zabývat, bude dělení podle povahy skutečností, jež
jsou podstatou dané námitky, a tedy na námitky absolutní a relativní. Následně zmíním
další možné dělení námitek (listinné, materiální, osobní námitky) a také uvedu
kategorizaci námitek na námitky samostatné a nesamostatné. Téměř každý autor
zabývající se námitkami proti směnečnému platebnímu rozkazu má buďto své rozdělení,
či minimálně své rozřazení námitek do jednotlivých kategorií (R. Chalupa má dokonce
rozdílná dělení v několika svých knihách), a proto se budu v rámci této práce držet
rozdělení R. Chalupy (vzhledem k výše uvedeným rozporům v jeho knihách spojím obě
dělení dohromady).
Jednotlivé druhy námitek, které jsou v této kapitole popsány, nejsou

27

KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 6., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011,
s. 470. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-7400-402-5.
28

CHALUPA, Radim. Základy směnečného práva. 2., rozš. vyd. Praha: Linde, 2008, s. 134. ISBN 978-807201-716-4.
29

CHALUPA, Radim. Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu. Směnečné právo [online]. Drnovice
u Lysic, 2017, 14. 6. 2017 [cit. 2019-11-04]. Dostupné z: https://www.smenecne-pravo.cz/namitky-protismenecnemu-platebnimu-rozkazu/
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vyčerpávajícím výčtem všech námitek, které může žalovaný jako svoji procesní obranu
uplatnit, jelikož v každém jednotlivém případě jsou skutkové situace při vystavování
směnky odlišné, stejně tak jako chování stran po vydání směnky. V této práci tedy budu
uvádět buďto námitky nejčastěji používané, či nejvíce problematické.

2.1. Historický exkurz
Je na nejvýš pozoruhodné, že právní úprava směnečného rozkazního řízení nedoznala
výraznější změny přes více než 120 let. Již zákon CSŘ z roku 1895 upravoval podmínky
vydání směnečného platebního příkazu téměř totožně se zněním aktuálně platným. Jisté
odchylky však lze i zde najít. Samozřejmě kromě 3denní lhůty k podání námitek, která je
již dnes minulostí, byla právě samotná lhůta k podání těchto námitek vůči směnečnému
platebnímu příkazu předmětem interpretačních sporů. Ustanovení § 552 CSŘ stanovilo,
že: „Námitky proti platebnímu příkazu jest podati ve lhůtě v platebním příkaze vytčené u
soudu, který příkaz vydal. Námitky podané opožděně buďte odmítnuty bez projednání.“
Toto ustanovení na první pohled může vypadat, že se jedná o lhůtu soudcovskou a tedy
ve svém důsledku by mohla být tato lhůta prodloužena. Nicméně v navazující § 557 CSŘ
uvádí, že při splnění všech zákonných náležitostí může žalobce požadovat, aby žalovaný
v „neprodlužitelné lhůtě tří dnů pod exekucí zaplatil směnečný dluh i s vykázanými
vedlejšími pohledávkami a se žádanými a soudcem ustanovenými náklady, nebo aby proti
tomu vznesl své námitky“. Na základě tohoto ustanovení doktrína dovodila, že tato lhůta
je lhůtou zákonnou a nikoli soudcovskou. Vzhledem ke skutečnosti, že celé směnečné
rozkazní řízení je, co se týče vzájemných práv a povinností, spíše nakloněné ve prospěch
žalobce, tak je krajně nepravděpodobné, že by zákonodárce při tvorbě tohoto zákona
počítal s tím, že lhůta k podání námitek bude lhůtou soudcovskou. Zákon č. 142/1950
Sb., který navazoval na ČSR upravoval problematiku směnečného rozkazního řízení
téměř totožně, avšak s tím rozdílem, že postavil najisto výše popisovaný spor mezi
soudcovskou a zákonnou lhůtou k podání námitek proti směnečnému platebnímu
rozkazu. Ve svém § 423 odst. 1 in fine uvádí: „V rozkazu uloží žalovanému, aby do tří
dnů pod exekucí zaplatil žalobci částku žádanou v žalobě spolu s vedlejšími pohledávkami
a stanovenými náklady, anebo aby v téže lhůtě podal proti tomu námitky u soudu, který
rozkaz vydal.“ Tímto zákon č. 142/1950 Sb. stanovil, že námitková lhůta v délce 3 dnů
je lhůtou zákonnou, a tudíž nelze být soudem prodloužena. S přijetím OSŘ právní úprava
směnečného platebního rozkazu upravená v ustanovení § 175 nedoznala značných změn.
20

Přelomem v oblasti námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu však byl nález
Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/12 ze dne 16. 10. 2012, který zrušil ke dni 30. 4. 2013
část ustanovení § 175 odst. 1 OSŘ ve znění „do tří dnů“ a „v téže lhůtě“. Ve sporu, který
předcházel tomuto nálezu navrhovatelka argumentovala mimo jiné tím, že žalobce má
roky na přípravu žaloby na zaplacení, zatímco žalovaná (navrhovatelka) má 3 dny na to,
aby si v této lhůtě opatřila právního zástupce a sestavila kompletní procesní obranu proti
tomuto směnečnému platebnímu rozkazu. Ve výše zmíněném nálezu Ústavní soud do
značného rozsahu argumentoval celým vývojem směnečného rozkazního řízení, kdy
nezapomněl citovat nejznámější české i zahraniční právní teoretiky a filozofy a na základě
tohoto dospěl k závěru, že 3denní lhůta k podání námitek proti směnečnému platebnímu
rozkazu je v rozporu s čl. 4 a čl. 36 Listiny.
Na základě tohoto nálezu Ústavního soudu, zákonodárce novelou – zákonem č.
404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony, s účinností od 1. 1. 2013 změnil znění § 175
odst. 1 OSŘ, kdy prodloužil lhůtu k uplatnění námitek proti směnečnému platebními
rozkazu ze 3 dnů na 8 dní. Důvodová zpráva k této novele OSŘ uvádí, že 3denní
námitková lhůta byla v našem právním řádu zakotvena již od konce 19. století (od doby
přijetí ČSR), nicméně z důvodů větší efektivity procesní obrany bylo nutné tuto
námitkovou lhůtu prodloužit na 8 dní.30 Takto stanovená lhůta pro podání námitek proti
směnečnému platebnímu rozkazu zde však vydržela pouze do účinnosti další novely
OSŘ, konkrétně do nabytí účinnosti zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestních činů a o
změně některých zákonů. Tento zákon obsahoval řadu tzv. „legislativních přílepků“ a
jedním z nich byla právě novela § 175 OSŘ, kdy zákonodárce prodloužil lhůtu pro podání
námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu z původních 8 dní na současných 15 dnů.
Dle mého názoru je správné, že se alespoň v tomto směru odhlédlo od velmi
konzervativního přístupu ke směnečnému rozkaznímu řízení, jelikož vzhledem k celkové
délce směnečného rozkazního řízení je prodloužení lhůty o dvanáct dní zcela

30

Sněmovní tisky: Sněmovní tisk 686/0, část č. 1/4, jehož součástí je důvodová zpráva. Poslanecká
sněmovna Parlamentu České republiky [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-11-07]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=686&ct1=0
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bezvýznamné a současně se, byť jen v malé míře, vylepší již tak nevýhodné postavení
žalovaného ve směnečném rozkazním řízení.

2.2.

Námitky procesní

Tímto druhem námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu žalovaný zpochybňuje
podmínky řízení. Procesní námitky jsou specifického charakteru. Od „klasických“
námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu (ve smyslu ustanovení § 175 odst. 1 OSŘ)
se procesní námitky odlišují ve své koncentraci, a to v tom smyslu, že koncentrace u
některých procesních námitek může být vázána na jiný časový okamžik soudního řízení.
Více se této koncentraci procesních námitek se budu věnovat v kapitole 3.4. Námitky dle
§ 175 odst. 1 OSŘ jsou námitkami proti skutkovému stavu, který je mezi účastníky řízení
a směnkou. Procesní námitky však směřují proti podmínkám řízení. Proto by tedy soud
měl nejprve projednat tyto procesní námitky a až v případě, kdy by dospěl k závěru, že
procesní námitky nejsou důvodné, a tedy jsou splněny všechny podmínky řízení, tak až
poté by se měl zabývat námitkami ve smyslu ustanovení § 175 odst. 1 OSŘ.
První z této skupiny námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu je námitka
podjatosti soudce ve smyslu ustanovení § 15a odst. 2 a 3 OSŘ. Tuto námitku lze dle §
15a odst. 2 OSŘ uplatnit do 15 dnů ode dne, kdy se účastník řízení o důvodu podjatosti
dozvěděl, později lze námitku podjatosti uplatnit pouze tehdy, pokud byl účastník řízení
o možnosti uplatnit námitku podjatosti soudce nesprávně poučen. To znamená, že
žalovaný může tuto námitku uplatnit již v námitkách proti směnečnému platebnímu
rozkazu, avšak pokud se o důvodech podjatosti soudce dozvěděl až následovně (tedy po
uplynutí lhůty k podání námitek) nic mu nebrání v tom tuto námitku uplatnit
v následujícím řízení.
Druhou procesní námitkou je námitka místní nepříslušnosti ve smyslu ustanovení
§ 105 OSŘ. Pokud se žalovaný domnívá, že směnečný platební rozkaz vydal místně
nepříslušný soud, vznese námitku místní nepříslušnosti a v případě, že soud dospěje
k závěru, že je skutečně místně nepříslušný, rozhodne usnesením dle ustanovení § 105
odst. 2 OSŘ o své místní nepříslušnosti a po právní moci tohoto usnesení postoupí věc
místně příslušnému soudu. Nutno však podotknout, že samotná námitka místní
nepříslušnosti nepostačí ke zrušení směnečného platebního rozkazu. Vrchní soud v Praze
ve svém usnesení ze dne 4. 3. 2003 sp. zn. 9 Cmo 414/2012 uvedl následující: „Nicméně
nutnou podmínkou pro pokračování řízení o námitkách je skutečnost, že námitky proti
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směnečnému platebnímu rozkazu musejí obsahovat ještě jiné tvrzení než pouze tvrzení o
místní nepříslušnosti. Samotná, byť i třeba důvodná námitka místní nepříslušnosti nemůže
vést ke zrušení směnečného platebního rozkazu.“ Z dikce ustanovení § 105 odst. 1 ve
spojení s § 175 odst. 1 OSŘ dovozuji, že námitka místní příslušnosti musí být vznesena
již v námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu. Ustanovení § 105 odst. 1 OSŘ
nám říká, že tuto námitku místní nepříslušnosti zkoumá v obecném sporném řízení soud
buďto do skončení přípravného jednání, nebo pokud se toto přípravné řízení neprovádí,
tak do doby než se začne jednat o věci samé. V případě, že se rozhoduje ve věci samé bez
nařízení jednání, pak žalovaný musí námitku místní nepříslušnosti vznést před vydáním
rozhodnutí. Z tohoto pravidla je však vyjmut pouze obecný platební rozkaz, elektronický
platební rozkaz a evropský platební rozkaz. Vzhledem k tomuto výčtu platebních rozkazů
je tedy zřejmé, že zákonodárce nezamýšlel tuto výjimku vztahovat i na směnečný platební
rozkaz. Co se týče obecného platebního rozkazu, tak jak vyplývá z ustálené soudní
judikatury31, může žalovaný vznést námitku místní nepříslušnosti až po podání odporu ve
svém prvním úkonu ve věci samé (odpor se za tento úkon nepovažuje). Tento úkon pak
často bývá označován v právní praxi za odůvodnění odporu. Nicméně situace ve
směnečném rozkazním řízení je značně odlišná a formální. Formalismus v tomto smyslu
pramení z toho, že u obecného platebního rozkazu postačí odpor neodůvodněný, avšak u
námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu musí žalovaný dle § 175 odst. 1 OSŘ
uvést vše, co proti směnečnému platebnímu rozkazu namítá. Na základě výše uvedených
skutečností proto dovozuji, že tato námitka místní nepříslušnosti musí být vznesena již
v námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu.
Třetí procesní námitkou je námitka nedostatku pravomoci způsobená rozhodčí
smlouvou nebo doložkou ve smyslu ustanovení § 106 odst. 1 OSŘ. Jak už jsem naznačil
výše, směnečné spory často nemusí mít základ pouze v tom, že jedna strana půjčí druhé
straně peníze a druhá strana mu za to vystaví směnku vlastní, kterou pak následně žalobce
uplatní v soudním řízení. Směnka často zajišťuje závazek například ze smlouvy, která je
značně komplikovaná a v těchto smlouvách nezřídka bývají i rozhodčí doložky. Pokud
tedy smlouva obsahuje tuto rozhodčí doložku a žalobce uplatní směnečný nárok ze
směnky v občanském soudním řízení pomocí návrhu na vydání směnečného platebního

31

např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn 23 Cdo 1164/2009 ze dne 10. 12. 2009
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rozkazu, tak nastává následující problém. Obecné soudy často ve svých rozhodnutích
týkajících se směnek často nepřihlíží i k velmi obecně formulovaným rozhodčím
doložkám jako: „Smluvní strany si sjednávají, že veškerá práva z této smlouvy budou
rozhodovaná v rozhodčím řízení, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v
souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu
a Pravidel třemi rozhodci...." [čl. XIX. 4) franchisové smlouvy].“32 V soudním sporu,
jehož předmětem byla směnka, jenž zajišťovala franchisovou smlouvu, která obsahovala
výše uvedenou rozhodčí doložku, soudy prvního a druhého stupně shodně uvedly, že se
tato rozhodčí doložka nevztahuje na směnečné spory. Tato skutečnost byla soudy
zdůvodňována tak, že zajišťovací směnka není akcesorická ke smluvnímu závazku, který
zajišťovala a je tak svojí povahou samostatná. Skutečnost, že zajišťovací směnka není
akcesorická k hlavnímu smluvním závazku, vyplývá z ustálené soudní judikatury.33
Nicméně nemohu se ztotožnit s názorem soudu, že by do takto znějící rozhodčí doložky
neměly být zahrnuty i směnečné spory. Dle znění této rozhodčí doložky se tedy musím
ztotožnit s názorem stěžovatele, který argumentoval tím, že byť směnečné spory nejsou
spory vzniklé z této smlouvy, tak rozhodně jsou spory související s touto smlouvou.
Avšak vzhledem k této judikatuře je nutno uvést, že aby námitka nedostatku pravomoci
způsobená rozhodčí smlouvou nebo doložkou byla v řízní úspěšná, musela by rozhodčí
doložka explicitně zahrnovat i spory vyplývající ze směnek.
Mezi další procesní námitky můžeme zařadit překážku litispendence a překážku
res iudicata. U těchto námitek je velmi zajímavá ustálená judikatura Nejvyššího soudu
týkající se zajišťovací směnky. Jak jsem uvedl výše, zajišťovací směnka není akcesorická
ani subsidiární k zajišťovanému závazku.34 To však podle Nejvyššího soudu znamená,
že: „Pravomocné rozhodnutí o nároku z tzv. zajišťovací směnky netvoří překážku věci
pravomocně rozsouzené pro řízení o nároku ze zajištěné pohledávky.“35 Nejvyšší soud
ČR zde argumentoval zejména tím, že aby se mohlo jednat o překážku res iudicata, musel
by zde být stejný předmět řízení, což ve sporech ze zajišťovací směnky a ve sporech ze
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zajišťované pohledávky není, jelikož ve sporech ze směnky jde o proplacení směnky
vydané dlužníkem a předmětem daného řízení je právo věřitele (žalobce) na její zaplacení.
Naproti tomu v případě zajišťované pohledávky se jedná o nárok z určité smlouvy.36 Je
tomu tak i v případě překážky litispendence, kde Nejvyšší soud ČR opět uvádí: „Věřitel
směnkou zajištěné pohledávky je oprávněn uplatnit zajištěnou pohledávku i nárok ze
zajišťovací směnky v jakémkoliv pořadí, případně i souběžně.“37 V případě zajišťovací
směnky tedy nelze námitku litispendence ani res iudicata použít. Nicméně lze si jistě
představit situaci, kdy žalobce již jednou úspěšně uplatnil nárok ze směnky například
v obecném nalézacím řízení, či v prostém rozkazním řízení, a poté se rozhodl uplatit svůj
nárok ještě jednou ve směnečném rozkazním řízení. Nutno však na tomto místě
podotknout, že mimo námitku res iudicata, by toto chování žalobce mělo jistě i trestně
právní následky.
Poslední procesní námitkou, kterou zde zmíním je námitka nepředložení prvopisu
směnky v žalobě. Jak jsem již uvedl v kapitole 1.3.1 této práce, tak obligatorní náležitostí
pro žalobu na zaplacení s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu je dle
ustanovení § 175 odst. 1 OSŘ předložení prvopisu směnky, o jejíž pravosti není důvod
pochybovat. V praxi se ale může stát, že tak žalobce neučiní, a i přesto soud směnečný
platební rozkaz vydá. Napříč tomu, že samotná žaloba tedy byla stižena vadou a
směnečný platební rozkaz by za této situace neměl být vůbec vydán, může soud zrušit
tento směnečný platební rozkaz opět pouze na námitku některého z účastníků řízení.
Pokud by tuto námitku vznesl pouze některý z žalovaných, tak by soud měl zrušit
směnečný platební rozkaz opět pouze vůči těm, kteří tuto námitku vznesli.38

2.3.

Námitky hmotněprávní

Jak již název napovídá, tento druh námitek vychází z hmotného práva. Vzhledem k tomu,
že vyjma procesních námitek jsou všechny další námitky, které budu v této práci uvádět,
hmotněprávní, tak jejich druhy, příklady, použití a rozhodovací praxi uvedu
v následujících kapitolách. Pro dělení hmotněprávních námitek je však nutné rozlišovat,
jaké konkrétní skutečnosti žalovaný proti uplatněnému nároku namítá. Na základě tohoto
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tedy můžeme dělit hmotněprávní námitky na absolutní, relativní, kauzální a
nesamostatné. Je zde nutné upozornit, že se nejedná o jediné možné dělení námitek. Další
možné dělení je uvedeno v kapitole 2.4.
2.3.1. Námitky absolutní
Podstatou absolutních námitek je skutečnost, že žalovaný v nich napadá přímo směnku
(např. vadu směnky), či směnečný vztah.39 Takové námitky tedy může uplatnit jakýkoli
žalovaný a lze je použít proti všem věřitelům na rozdíl od námitek relativních. Žalovaný
v případě uplatnění některé absolutní námitky bude tvrdit, že na tuto směnku není povinen
ničeho hradit, nebo že má hradit méně než kolik uplatňuje žalobce, popřípadě že
vzhledem k dané vadě nebylo možné směnečný nárok uplatnit.
Jako první absolutní námitku uvedu námitku nulity směnky (nebo také námitka
nicotnosti směnky). Aby byla směnka směnkou, musí mít všechny náležitosti uvedené
v čl. I § 1 ve spojení s čl. I § 2 ZSŠ (u směnky cizí) a v čl. I § 75 ve spojení s § 76 ZSŠ
(směnka vlastní). Máme zde tedy podstatné náležitosti směnky, bez kterých nelze hovořit
o směnce ale pouze o listině, která nezpůsobí žádné požadované právní důsledky (není
právně vymahatelná). Pokud chybí některé z náležitostí uvedené v čl. I § 1, nebo § 75
ZSŠ, a tyto náležitosti nelze dovodit ani z čl. I § 2, nebo 76 ZSŠ, jedná se o směnku nulitní
(neboli nicotnou) a tedy v případě soudního uplatnění takové listiny a eventuálního
vydání směnečného platebního rozkazu se nabízí žalovanému námitka nulity směnky.
Další skutečností, která způsobuje nicotnost směnky, je její vnitřní rozpornost či
nesrozumitelnost. Jedná se o další výraz projevu směnečného formalismu, kdy zákon
klade přísné požadavky nejenom na náležitosti směnky, ale také právě na její určitost.
K tomuto se vyjádřil například Vrchní soud v Praze sp. zn. 5 Cmo 54/2004 ze dne 15. 7.
2004, kdy ve svém rozhodnutím uvádí: „Jelikož ze sporné směnky nelze dovodit platební
místo a směnka trpí vadou neurčitosti a ,určité rozpornosti‘ a není tudíž pro absenci
náležitosti

týkající

se

platebního

místa

směnkou

vlastní

(nejde

o směnku),

shledal soud prvního stupně žalobou uplatněný nárok neopodstatněným.“ V ideálním
případě by soud neměl vůbec směnečný platební rozkaz vůbec vydat vzhledem
k ustanovení § 175 odst. 1 OSŘ, které mimo jiné uvádí, že podmínkou pro vydání
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směnečného platebního rozkazu je předložení prvopisu směnky, o jejíž pravosti není
důvod pochybovat. Nicméně v praxi může dojít k situaci, kdy i přes zjevné nedostatky
v podstatných náležitostech směnky soud směnečný platební rozkaz vydá.
Druhou absolutní námitkou je námitka materiální neplatnosti směnky. Směnka, ač
může být formálně platná, (obsahuje všechny zákonem předpokládané náležitosti) může
mít některé vady, které jí činí neplatnou materiálně. Zejména se materiální neplatností
rozumí nedostatečné či vadné vymezení náležitostí uvedených z čl. I § 1 a čl. 1 § 75 ZSŠ,
ale i z dalších ustanovení tohoto zákona (například na směnce je uvedena splatnost do
určitého data a nikoli jedno konkrétní datum40). Dalším příkladem této materiální
neplatnosti je padělaný podpis výstavce na směnce. Pokud je podpis na směnce padělán,
nemůže být žalobce touto směnkou zavázán, natož pasivně legitimován v
jakémkoli řízení o zaplacení směnečného nároku (v tomto případě ve směnečném
rozkazním řízení). Absolutní charakter námitky nepravosti podpisu však má pouze
námitka výstavce, jelikož pouze podpis výstavce je podstatnou náležitostí ve smyslu
ustanovení čl. I § 1 a § 75 ZSŠ, v případě ostatních podpisů se jedná o námitky relativní
(k této problematice se dále budu vyjadřovat v následující kapitole). Následně se může o
materiální neplatnost jednat za situace, kdy je výstavce u směnky vlastní (popřípadě
akceptant u směnky cizí) v tomto rozsahu omezen ve svéprávnosti ve smyslu ustanovení
§ 55 a násl OZ. Za takovéto situace jsou právní jednání, v rozsahu tohoto omezení,
absolutně neplatné. K tomu se vyjadřoval několikrát Nejvyšší soud, kdy v jednom ze
svých usnesení uvádí: „Pokud fyzická osoba, která byla zbavena způsobilosti k právním
úkonům podle § 10 odst. 1 ObčZ, nebo osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům byla
omezena podle § 10 odst. 2 téhož zákona (omezena ve svéprávnosti podle § 56 ObčZ),
učiní právní úkon (právní jednání), ke kterému je podle rozhodnutí soudu o zbavení nebo
omezení

způsobilosti

k právním

úkonům

nezpůsobilá

(rozhodnutí

o omezení

svéprávnosti), půjde o právní úkon neplatný (absolutně).“41
Jako třetí absolutní námitku zde uvedu námitku zániku směnečného závazku.
Směnečný závazek může zaniknout několika způsoby, mezi které patří například
zaplacení směnky, započtení či privativní novace. Tato námitka náleží každému
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směnečnému dlužníkovi a ustanovení čl. I. § 17 ZSŠ použití této námitky nikterak
nebrání.42 U této námitky je nutné zmínit, že výše uvedené způsoby zániku musí být
učiněny před podáním žaloby na zaplacení s návrhem na vydání směnečného platebního
rozkazu.43 Pokud by byly tyto projevy, jenž způsobují zánik směnečného závazku,
učiněny až v námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, nemůžou podle
judikatury Nejvyššího soudu ČR způsobit zrušení směnečného platebního rozkazu.44
Dále se budu k této problematice vyjadřovat v kapitole 4. této práce. Pokud by však
žalovaný ve svých námitkách namítal, že směnka byla zaplacena, či započtena pouze
z části, musí dle soudní judikatury specifikovat tuto již splacenou částku. Pokud tak
žalovaný neučiní, pak se jedná o námitku neodůvodněnou, kterou následně soud
s poukazem na ustanovení § 175 odst. 3 OSŘ odmítne.45
Čtvrtou absolutní námitku, kterou zde uvedu, je námitka neoprávněné dodatečné
změny textu směnky. Její podstata pramení z ustanovení čl. I § 69 ZSŠ, který říká, že
pokud byl text směnky změněn po podpisu dané osoby, tak daná osoba je zavázána pouze
textem, který existoval v době jejího podpisu. Pokud se však další osoba podepsala pod
tuto směnku až za změněného textu, je vázána tímto změněným textem. Zákon tedy
poskytuje ochranu osobám podepisujícím směnky v tom smyslu, že nejsou vázáni
následnými změnami textu směnky, nehledě na to, že směnka již při jejich podpisu byla
změněna. Je to z prostého důvodu, jelikož se předpokládá, že osoba podepisující směnku
je srozuměna s jejím textem. Pro ilustraci uvedu tuto námitku na jednoduchém příkladu
u směnky vlastní. Pokud byla směnka vystavena (bez jakýchkoli doložek, avalistů, etc) a
majitel této směnky následně například připíše k směnečné sumě další nulu (ze 100.000,Kč na 1.000.000,- Kč), jedná se o neoprávněnou dodatečnou změnu textu směnky a
v případě, že žalovaný tuto námitku včas a řádně vznese, bude zavázaný pouze do výše
původní částky (tedy 100.000,- Kč). Zajímavější je ovšem situace ohledně vyplňování
tzv. blankosměnky. Tato směnka, jak již vypovídá z názvu, neobsahuje některé náležitosti
směnky a směnkou se stává až v případě doplnění těchto náležitostí. K tomuto doplňování
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se uzavírá samostatná dohoda (obvykle nazývána jako dohoda o vyplňovacím právu
směnečném), ve které si strany ujednají způsob, jak se která položka na směnce bude
určovat (například směnečný peníz, či datum splatnosti) a kdy, popřípadě za jakých
okolností, bude majitel blankosměnky oprávněn tyto skutečnosti doplnit. V praxi se tak
může stát, že si majitel směnky doplní údaje, které jsou v rozporu s platnou dohodou o
vyplňovacím právu směnečném. Některé z těchto námitek týkající se změny textu
blankosměnky jsou povahy absolutní a jiné relativní (k těmto se budu vyjadřovat
v následující kapitole). Absolutní povahu mají námitky změny textu blankosměnky
v části, ve které nebylo vyplnění ujednáno, dále námitka změny vyplnění blankosměnky,
přestože k vyplnění dle dohody nenastaly podmínky, či také změna textu blankosměnky,
kdy dohoda o vyplňovacím právu směnečném buďto nebyla vůbec sjednána či pozbyla
platnosti.46
Pátou a poslední absolutní námitku, kterou zde uvedu, je námitka promlčení.
Směnečné nároky se dle ustanovení čl. I § 70 odst. 1 ZSŠ promlčují ve třech letech ode
dne splatnosti směnky. Byť je toto ustanovení v části první, tedy v části upravující cizí
směnky, dovodila judikatura stejnou promlčecí dobu i na směnku vlastní.47 Toto
ustanovení se týká pouze výkonu tzv. přímých práv (neboli prvostupňový postih), tedy
ve tříleté lhůtě se promlčují práva majitele směnky na její uhrazení příjemcem, dále
výstavcem u směnky vlastní, nebo práva avalisty na regresní zaplacení v případě, kdy
avalista směnku majiteli uhradil.48 Druhou promlčecí lhůtu v případě směnky upravuje
čl. I § 70 odst. 2 ZSŠ, který stanovuje promlčecí lhůtu v délce jednoho roku pro tzv.
postižná práva. Pod postižná práva spadá výkon práv majitele směnky vůči nepřímým
dlužníkům, tedy proti výstavci směnky cizí nebo indosantům a jejich avalistům (pokud
například nedošlo k akceptaci směnky, nebo jejímu zaplacení)49. Třetí a poslední
promlčecí lhůta v rámci směnek je uvedena v ustanovení čl I. § 70 odst. 3 ZSŠ a je
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stanovena v délce šesti měsíců. V této lhůtě se vykonává tzv. remboursní postih,50 kdy
indosatář, jenž uhradil majiteli směnky jeho směnečný nárok, vymáhá částku, kterou
zaplatil po zbylých indosatářích, či po výstavci směnky cizí. U promlčení směnečných
práv, stejně tak jako u promlčení všech ostatních závazkových vztahů, soud bez návrhu
stran k tomuto promlčení nepřihlíží,51 jelikož promlčením směnečný nárok nezaniká, ale
pouze se „oslabuje“.52 Promlčecí lhůta počíná běžet dnem splatnosti směnky, přičemž zde
není rozdíl, zda den splatnosti připadá na běžný pracovní den, víkend, či na státní svátek.
Pokud tedy žalobce svůj nárok u soudu uplatnil, byť jen den následující po dni, kdy
uplynula promlčecí lhůta, vzniká žalovanému právo vznést námitku promlčení. Pokud
však žalovaný námitku promlčení neuvede ve lhůtě stanovené k podání námitek proti
směnečnému platebnímu rozkazu, nemůže tuto námitku již dále v řízení úspěšně využít.
2.3.2. Námitky relativní
Relativní námitky představují druhou hlavní kategorii hmotněprávních námitek proti
směnečnému platebnímu rozkazu. Svým množstvím výrazně převyšují námitky
absolutní, nicméně použít tyto námitky mohou pouze vybraní účastníci směnečného
vztahu opět pouze proti vybraným účastníkům (věřitelům). Pokud by tyto námitky
vznesla osoba k tomu nepřípustná, soud by takové námitky s odkazem na ustanovení §
175 odst. 3 in fine OSŘ odmítl.53 Další rozdíl relativních námitek oproti absolutním
námitkám je skutečnost, že žalovaný nepopírá vznik směnky nebo základního
směnečného stavu, nicméně popírá, že on není ze směnky zavázán, nebo že není zavázán
v takové výši. Velkou část relativních námitek tvoří námitky kauzální,54 kterým se budu
věnovat v následující kapitole.
Nyní bych překročil k první relativní námitce, a to námitce nepravosti podpisu na
směnce. Již v předchozí kapitole jsem tuto námitku nastínil, když jsem zařadil námitku
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nepravosti podpisu výstavce směnky do námitek absolutních. Někteří autoři obecně
námitku nepravosti podpisu směnky řadí do kategorie námitek relativních 55, jiní naopak
zařazují námitku nepravosti podpisu směnky (všechny podpisy) do námitek absolutních,
a nakonec někteří autoři rozlišují mezi podpisem výstavce a zbylými podpisy na směnce.
Nejvíce se ztotožňuji právě s tímto posledním názorem zejména z toho důvodu, že podpis
výstavce (a nikoho dalšího) je podstatnou náležitostí směnky, jak dle ustanovení
čl. I § 1 ZSŠ, tak také dle čl. I § 75 ZSŠ a formální vadu podpisu výstavce mohou namítat
všichni směnečně zavázaní.56 Zbylé podpisy uvedené na směnce (tedy avalista, indosant
etc.) lze zpochybnit námitkou nepravosti podpisu na směnce, jenž má charakter námitky
relativní a tedy tento podpis na směnce může zpochybnit jen osoba, které se daný podpis
týká.
Druhou relativní námitkou je námitka excesivního vyplnění blankosměnky. Byť
se formálně jedná o neoprávněnou dodatečnou změnu směnky, jak jsem již uvedl
v předchozí kapitole, bude se v tomto případě jednat o námitku relativní vzhledem
k ustanovení čl. I § 10 ZSŠ. Je to zejména z toho důvodu, že v případě, kdy došlo dle
dohody o vyplňovacím právu směnečném k situaci, jenž umožňuje majiteli
blankosměnky doplnit do této blankosměnky chybějící údaje, stává se z blankosměnky
směnka, navzdory skutečnosti že výše zmíněné doplnění bylo excesivní.57 Dále je na
ustanovení čl. I § 10 ZSŠ jasně patrný charakter relativní námitky, kdy námitku
excesivního vyplnění blankosměnky lze uplatnit pouze proti některým věřitelům.
Excesivní doplnění blankosměnky může žalovaný namítat proti původnímu majiteli
směnky, pokud je stále majitelem, ale pokud směnka za dobu před podáním žaloby
změnila svého majitele, může žalovaný tuto námitku uplatnit pouze tehdy, pokud nový
majitel nabyl žalovanou směnku ve zlé víře, nebo pokud se dopustil hrubé nedbalosti při
nabývání této směnky.
Jako třetí námitku zde uvedu námitku zfalšované směnky. Dlužník v této námitce
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nenapadá skutečnost, že jeho podpis na žalované směnce není pravý, ale že jiná osoba
kolem jeho podpisu dopsala, či dotiskla náležitosti směnky.58 Jinými slovy, například
když někdo podepíše prázdný papír a předá ho jiné osobě, která následně na tuto listinu
doplní všechny zákonem požadované náležitosti pro směnku, a tuto směnku následně
uplatní u soudu, může se touto námitkou žalovaný bránit proti vydanému směnečnému
platebnímu rozkazu.
Čtvrtá relativní námitka je námitka nedostatku svobodné vůle při podpisu směnky.
Pokud je prokázán nedostatek svobodné vůle při podpisu směnky, pak tato osoba není
směnkou zavázána.59 Typickým příkladem, kdy je tato námitka relevantní, je situace, kdy
osoba byla k podpisu směnky přinucena buďto fyzickým, nebo psychickým nátlakem. Při
takovémto donucení nejde (pokud pomineme fyzické násilí formou vedení ruky při
podpisu směnky) o absenci vůle k právnímu jednání ve smyslu ustanovení § 551 OZ, ale
o nesvobodnou vůli k danému právnímu úkonu dle ustanovení § 587 OZ. Proto nepůjde
o jednání nicotné, ale relativně neplatné a žalovanému tak vznikne možnost uplatnit tuto
námitku ve směnečném rozkazním řízení. Skutečnost, že nesvobodný podpis na směnce
nezavazuje, dovodil například Vrchní soud v Praze, kdy v jednom ze svých rozhodnutí
uvedl: „Nesvobodné podpisy na směnce nezavazují, nesvobodnost jednání však musí být
prokázána.“60 Jednání donucující osoby musí být takové povahy, že by donucovaná
osoba bez takovéto výhružky směnku nepodepsala. Samotná hrozba fyzického, či
psychického násilní může být jednak výslovná, ale i neverbální.
Pátou a velmi problematickou námitkou je námitka omylu ve směnce. Touto
námitkou je myšleno, že osoba, která námitku podepisuje nevěděla, že se jedná o směnku.
J. Mlejnský a T. Pöhl jsou toho názoru, že tato námitka je zcela nepřípustná.61 Nicméně
jiní autoři tuto námitku stejně řadí na úroveň ostatních relativních námitek.62 Osobně se
naprosto ztotožňuji s J. Mlejnským a T. Pöhlem, jelikož pokud směnka obsahuje alespoň
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minimální požadované náležitosti, tak v textu směnky je napsáno slovo směnka, tudíž
povaha takovéto listiny je zcela zřejmá.
2.3.3. Námitky kauzální
Kauzální námitky jsou takové námitky, které mají původ v mimosměnečných vztazích
mezi účastníky řízení. To znamená, že žalovaný ve svých námitkách proti směnečnému
platebnímu rozkazu nezpochybňuje směnku jako takovou, ale jiná ujednání mezi
účastníky směnečného vztahu, zejména pak směnečné smlouvy. Ve svém důsledku tedy
kauzální námitky nemohou způsobit neplatnost směnky, avšak žalovaný se těmito
námitkami může úspěšně zprostit povinnosti směnku zaplatit.63 Co se týče vymezení
okruhu tohoto druhu námitek, které je směnečný dlužník oprávněn využít ke své obraně
proti směnečnému nároku, uvádí Nejvyšší soud ve své ustálené judikatuře, že: „je
zásadně určující ujednání účastníků směnečného vztahu vymezující funkční vztah směnky
ke kauzálnímu poměru, tj. obsah uzavřené směnečné smlouvy.“64 Žalovaný tedy bude
muset ve své kauzální námitce vymezit alespoň rámcově směnečnou smlouvu, její obsah
a to že směnka zajišťovala právě pohledávku plynoucí z této smlouvy. Samozřejmě dále
bude muset uvést skutečnosti, které ho od povinnosti platit směnku zprošťují.65
Důležitým ustanovením pro kauzální námitky je čl. I § 17 ZSŠ, které nám ve své podstatě
říká, že pokud směnka změní svého majitele indosací, nemůže směnečný dlužník použít
proti novému majiteli kauzální námitky, pokud nový majitel při nabývání směnky
nejednal vědomě na škodu dlužníka. Pokud však žalobce nabyl směnku jiným způsobem,
lze proti němu užít kauzálních námitek, ačkoli nabyl směnku poctivě.66
Ústavní soud v jednom ze svých nálezů zabývající se směnečným formalismem
dospěl mimo jiné k závěru, že obecné soudy by měly v případě sporů ze směnek, kde je
žalovanou stranou spotřebitel, dbát na specifičnost a slabší postavení spotřebitele zejména
co se týče kauzálních námitek.67 Přelomovým výstupem pak v tomto nálezu bylo
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připuštění možnosti avalisty (spotřebitele) vznášet kauzální námitky proti novému
majiteli směnky, což je v ostatních případech vzhledem k výše uvedenému ustanovení čl.
I § 17 ZSŠ nepřípustné.
Tím se dostáváme k první kauzální námitce a to námitce, kdy majitel směnky při
jejím nabývání jednal na škodu dlužníka. Může tedy v praxi docházet k situacím, kdy
majitel směnky si je vědom toho, že by on sám směnku nemohl v soudním řízení úspěšně
vymáhat, a tedy raději převede indosamentem směnku na jiného majitele (např. na
spřátelenou právnickou osobu), na kterého by již směnečný dlužník nemohl uplatnit
kauzální námitky. K této problematice se vyjadřoval Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn.
IV. ÚS 457/10 ze dne 18. 7. 2013. V soudních řízeních, která předcházela tomuto nálezu,
se obecné soudy vzhledem čl. I § 17 ZSŠ vůbec nezabývaly těmi námitkami žalované,
které mířily na směnečný vztah mezi žalovanou (výstavcem) a původním majitelem
směnky, ačkoli evidentně došlo ke zneužití práva. Ústavní soud se ve výše uvedeném
nálezu neztotožnil s postupem obecných soudů a uvedl, že je vždy nutné zkoumat povahu
a okolnosti případu, aby nedocházelo ke zneužívání práva v důsledku indosace směnky.
S tímto rozhodnutím se zcela ztotožňuji a kvituji také apel Ústavního soudu na obecné
soudy, aby v tomto směru neuplatňovaly takový formalistický přístup.
Druhou kauzální námitku, kterou bych zde zmínil, je námitka nedostatku kauzy.
Při této námitce dlužník namítá, že neexistuje/neexistoval žádný důvod pro vyhotovení
směnky. Byť směnka jako taková žádný důvod (kauzu) k vystavení nepotřebuje, tak
námitka nedostatku kauzy obsahově souvisí s námitkou zfalšování směnky.68 Pokud by
se však o směnku zfalšovanou (a tedy neplatnou) nejednalo, neobstojí tato námitka sama
o sobě a bude se pojit s některými jinými námitkami jako například námitka
nesvobodného podpisu směnky, omyl ve směnce etc.69 Jedná se tedy zároveň i o námitku
nesamostatnou, kterými se budu zabývat v kapitole 2.7 této práce. Tato námitka však
půjde využít pouze proti prvnímu majiteli (remitentovi), ale vůči dalším majitelům
směnky již zpravidla nebude mít žádný dopad.
Jako třetí námitku zde uvedu námitku zániku směnkou zajištěné pohledávky
neboli také námitka zániku kauzy. Touto směnkou zajištěná pohledávka může zaniknout
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například zaplacením, privativní novací, či započtením.70 Žalovaný při této námitce
nenamítá, že určitý kauzální vztah, který byl zajišťován směnkou zde byl, ale že
nejpozději do doby podání žaloby tento vztah zanikl.
Čtvrtá námitka se týká omylu v kauze. Tato námitka vyjadřuje skutečnost. že
směnečný dlužník se při podpisu směnky domníval, že mezi ním a směnečným věřitelem
existuje kauzální vztah, který se však později ukázal jako neexistující71 či neplatný72.
Pátá námitka je námitka nepřípustné kauzy směnky. U této námitky žalovaný
namítá, že kauzální vztah je založen na nepřípustné kauze (v rozporu s hmotným právem).
K nepřípustné kauze směnky se vyjádřil Nejvyšší soud ČR v jednom ze svých
rozhodnutích, kde uvedl, že „pohledávku z pracovněprávního vztahu vzniklou do
31. 12. 2006 nelze zajistit směnkou. Skutečnost, že směnka byla vystavena k zajištění
pohledávky z pracovněprávního vztahu, není důvodem neplatnosti směnky; zakládá však
námitku nepřípustného důvodu směnky.“73 Další situací, kdy nelze použít směnku
k zajištění pohledávky můžeme naleznout například v ZoSÚ, který explicitně ve svém
ustanovení § 112 uvádí, že: „ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru nelze
použít směnku nebo šek.“ Pokud by tedy i přes tento zákaz zajistila osoba spotřebitelský
úvěr se spotřebitelem směnkou a následně by tuto směnku vymáhala ve směnečném
rozkazním řízení, náležela by pak žalovanému (spotřebiteli) námitka nepřípustné kauzy
směnky.
Šestá námitka je námitkou neposkytnuté hodnoty, kdy kauzální charakter této
námitky dovodil i Nejvyšší soud ČR.74 Její podstatou je tvrzení žalovaného, že za takto
vystavenou směnku mělo být od remitenta poskytnuto směnečnému dlužníkovi určité
plnění, které se však již neuskutečnilo. Nutno však podotknout, že tato námitka svědčí
žalovanému opět jen tehdy, pokud nedošlo ze strany původního majitele směnky k její
indosaci (vyjma případů, kdy došlo k indosaci směnky s vědomím způsobení škody – viz
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první kauzální námitka).
Sedmá námitka je námitka vadné hodnoty. Touto námitkou může žalovaný
namítat snížení směnečného peníze, a to z toho důvodu, že mezi stranami kauzálního
vztahu bylo dohodnuto za vystavení směnky poskytnout určité protiplnění, jenž však
nebylo poskytnuto ve sjednané jakosti, či množství. Žalovaný tedy při této námitce
nezpochybňuje ani směnku jako takovou, ani směnečnou smlouvu, ale pouze poukazuje
na vady plnění ze strany remitenta.
Jako osmou námitku zde uvedu námitku promlčení kauzálního vztahu. Tato
námitka však v drtivé většině nebude mít možnost zvrátit vydaný směnečný platební
rozkaz75, jelikož zajišťovací směnka není akcesorická k hlavnímu smluvnímu závazku.
Jedinou situací, kdy by tato námitka mohla a měla mít požadované účinky, je situace, ve
které by majitel tzv. blankosměnky doplnil údaje (včetně data splatnosti), ačkoli by byl
zajišťovaný závazek již promlčen. V takovém případě by se dle J. Kotáska jednalo o
výkon práv v rozporu s dobrými mravy.76
Devátou kauzální námitkou je námitka podpisu směnky v tísni. Tuto námitku
musíme odlišovat od námitky nedostatku svobodné vůle při podpisu směnky, jelikož
námitka podpisu směnky v tísni nezpůsobuje neplatnost právního úkonu, a tedy ani
neplatnost směnky.77 Pokud tedy reálně k takové tísni došlo, nachází se žalovaný
v poměrně komplikované situaci, jelikož jediná jeho možná obrana je odstoupit od
smlouvy, jenž směnka zajišťuje. Aby však bylo možné odstoupit od smlouvy z důvodu
zneužití tísně této osoby, musel by být dle ustanovení § 1796 OZ vymezující lichvu, hrubý
nepoměr ve vzájemném plnění. Dále by pak toto odstoupení muselo být učiněno ještě
před podáním žaloby na zaplacení. Žalovaný by poté v námitkách proti směnečnému
platebnímu rozkazu mohl namítat zánik kauzy směnky. Takto komplikované řešení je tu
zejména z toho důvodu, že od směnky samotné nelze odstoupit.78
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2.3.4. Námitky nesamostatné
Nesamostatné námitky jsou zvláštní skupinou námitek proti směnečnému platebnímu
rozkazu. Specifičnost těchto námitek spočívá ve skutečnosti, že věcně nezpochybňují
směnečný nárok uplatněný žalobou, dokonce ani opodstatněnost uplatnění směnečného
nároku. Nesamostatné námitky tedy sami o sobě nemohou žalovanému přinést kýžený
výsledek, kterým je zrušení směnečného platebního rozkazu. Jejich významnost však tkví
ve skutečnosti, že žalovanému dovolují uplatnit a lépe prokázat jisté relativní námitky,
přičemž zákonný podklad některých z nesamostatných námitek jsem již nastínil právě
v kapitole věnované relativním námitkám.
První skupinou nesamostatných námitek je námitka vědomého jednání ve zlé víře
na škodu dlužníka při nabývání směnky spolu s námitkou hrubé nedbalosti při nabývání
směnky. Podstatu námitky vědomého jednání ve zlé víře na škodu dlužníka při nabývání
směnky je tedy snaha poukázat na úmysl věřitele poškodit dlužníka převodem směnky, a
naopak cílem námitka hrubé nedbalosti při nabývání směnky je prokázání skutečnosti, že
došlo k excesivnímu vyplnění blankosměnky a nabyvatel této (již) směnky si tento soulad
s vyplňovacím právem směnečným neprověřil, ač s ohledem na obsah směnky si tuto
skutečnost prověřit mohl a měl.79 Pokud žalovaný prokáže opodstatněnost těchto námitek,
umožní mu to prokázání některých dalších relativních námitek, včetně námitek
kauzálních. Jak jsem již uvedl v předchozí kapitole u relativní námitky excesivního
vyplnění blankosměnky, tak pokud směnka před podáním žaloby na zaplacení s návrhem
na vydání směnečného platebního rozkazu změnila svého majitele, tak dle ustanovení čl.
I § 10 ZSŠ lze úspěšné tuto námitku uplatnit pouze tehdy, pokud žalovaný prokáže
vědomé jednání ve zlé víře na škodu dlužníka při nabývání směnky, potažmo hrubou
nedbalost při jejím nabývání. Tedy bez prokázání této nesamostatné námitky nebude
úspěšná ani námitka excesivního vyplnění blankosměnky. V této souvislosti je taktéž
důležité ustanovení čl. I § 17 ZSŠ, které ve své podstatě uvádí, že kauzální námitky může
žalovaný uvádět proti novému majiteli pouze tehdy, pokud prokáže jednání majitele na
škodu dlužníka při nabývání směnky. Jak budu uvádět v kapitole 3.4 této práce, tak u
těchto námitek dochází k jejich vynětí ze směnečné koncentrace.

79

CHALUPA, Radim. Řízení o zaplacení směnečného nároku: (specifika a problémové aspekty). Praha:
Leges, 2019, s. 180. Teoretik. ISBN 978-80-7502-331-5.

37

Druhou skupinou nesamostatných námitek je námitka cesse směnky a námitka
podindosace směnky. Tyto námitky jsou názorným příkladem nesamostatných námitek
proti směnečnému platebnímu rozkazu, kdy jejich hlavním a jediným cílem je možnost
žalovaného úspěšně uplatnit některé relativní námitky jako například námitku
excesivního vyplnění blankosměnky či obecně kauzální námitky. Cesse směnky je takový
převod směnky, který má dle ustanovení čl. I § 11 odst. 2 ZSŠ účinky obyčejného
postupu. Používá se nejčastěji u tzv. rektasměnek, tedy u směnek, které obsahují doložku
„nikoli na řad“, jenž lze převádět dle výše zmíněného ustanovení pouze cessí.
Podindosace směnky znamená, že směnka byla indosovaná až po protestu směnky, a tedy
ve spojení s ustanovením čl. I § 20 odst. 1 věta druhá ZSŠ má takovýto indosament opět
pouze účinky obyčejného postupu. V tomto ohledu je velice zajímavý judikát Vrchního
soudu v Praze, který dovodil stejné následky podindosamentu i pro směnky opatřené
doložkou „bez protestu“, tedy že indosament provedený po lhůtě stanové k protestaci
směnky bude mít účinky obyčejného postupu. (Vrchní soud v Praze uvádí, že byť majitel
směnky nemá povinnost protestovat, nic mu nebrání v tom směnečný protest provést).80
Skutečnost, že nový majitel nabyl směnku obyčejným postupem má za následek to, že
žalovanému zůstává možnost uplatnit relativní a kauzální námitky proti indosantovi.
Podstatou námitky cesse směnky a podindosace směnky (převod směnky rubopisem po
protestu směnky) je tedy tvrzení žalovaného, že žalobce nabyl směnku takovým
způsobem, že žalobci nelze poskytnout „ochranu“ proti zmíněným relativním a
kauzálním námitkám.81
Třetí a poslední skupinu nesamostatných námitek tvoří námitka zastřené
prokuraindosace spolu s námitkou komisionářského uplatnění směnky. Zastřenou
prokuraindosací se myslí chování indosanta, který převede formálně indosamentem
směnku na indosatáře, jenž následně vykonává a uplatňuje práva z této směnky, avšak
reálným majitelem směnky je stále indosant. Indosatář tedy má reálně jen „prokuru“ nad
touto směnkou a toto jednání by bylo možné považovat pouze za tzv. zmocňovací
indosament ve smyslu ustanovení čl. I § 18 ZSŠ, a tedy by žalovanému zůstala zachována
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možnost uplatnit své námitky i proti indosantovi82. K této problematice se vyjadřoval již
Nejvyšší soud Československé republiky ve svém rozhodnutí sp. zn. Rv I 995/29 ze dne
17. 8. 1929 kdy uvádí: „Je-li plný rubopis učiněn toliko na oko, ač jde vskutku jen
o rubopis zmocňovací, může příjemce směnky vznésti i námitky z poměru k výstavci.“
Námitka komisionářského uplatnění směnky je velice podobná předchozí námitce,
nicméně u této námitky žalovaný tvrdí, že žalobce má postavení komisionáře a vykonává
práva ze směnky sice svým jménem, ale na účet jiného, tedy v tomto případě indosanta,
a proto by se i zde tato situace dala posoudit jako zmocňovací indosament a námitky proti
indosantovi by tak byly i v případě této námitky zachovány.

2.4.

Dělení námitek na listinné, materiální a osobní

Někteří autoři zabývající se směnečným právem místo tradičnějšího rozdělení
hmotněprávních námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu na absolutní, relativní a
kauzální (ale jak jsem již uvedl, tak kauzální námitky spadají pod námitky relativní,
nicméně se uvádějí jako samostatná skupina), dělí námitky na listinné, materiální a
osobní.83 Listinné námitky jsou takové námitky, jež mají původ přímo v listině (směnce),
zatímco materiální námitky jsou takového charakteru, že namítají jiné skutečnosti, které
nejsou patrné přímo ze směnky, a díky těmto skutečnostem nelze nárok žalobce vůči
žalovanému přiznat. Osobními námitkami dlužník namítá okolnosti pramenící ze vztahu
mezi směnečným věřitelem a směnečným dlužníkem, tedy se obsahově kryjí s námitkami
kauzálními.
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3. Směnečná koncentrace
Směnečná koncentrace je jednou z hlavních odlišností směnečného rozkazního řízení
nejen od obecného rozkazního řízení, ale také od celého sporného řízení dle OSŘ. Ačkoli
se koncentrace řízení vyskytuje i v ostatních řízeních dle OSŘ, tak ve směnečném
rozkazním řízení jsou podmínky koncentrace stanoveny daleko přísněji a výjimky z této
zásady koncentrace se zde vyskytují v minimální míře.
Co je vlastně koncentrace řízení? Je to časový okamžik, po kterém soud již
zpravidla nebude přihlížet k nově uvedeným skutečnostem ze strany účastníků řízení.
Koncentraci řízení upravuje v obecné rovině pro všechna sporná řízení § 118b OSŘ.
V rámci směnečného rozkazního řízení upravuje koncentraci § 175 odst. 4 věta za
středníkem OSŘ, kde se uvádí: „k námitkám později vzneseným však již nelze přihlížet.“
Toto ustanovení nabývá účinků v případě, kdy žalovaný podá proti směnečnému
platebnímu rozkazu námitky a také uplyne lhůta pro podání těchto námitek. Důležité je
také zmínit, že koncentrace řízení ve smyslu ustanovení § 175 odst. 4 OSŘ a §118b OSŘ
existují v tomto druhu řízení vedle sebe, ačkoli každá z nich nastane v jiný časový
okamžik, jelikož koncentrace řízení dle § 118b OSŘ nastává standartně po prvním
jednání, které soud nařídí k projednání věci po podání námitek proti směnečnému
platebnímu rozkazu, či ve lhůtě soudem stanovené, popřípadě po provedení přípravného
jednání dle ustanovení § 114c OSŘ.
Vedle těchto výše popsaných koncentrací někteří autoři hovoří ještě o třetím typu
koncentrace, a to o koncentraci některých procesních námitek.84 K tomuto druhu námitek
jsem se již vyjadřoval v kapitole 2.2 této práce. U těchto námitek může dojít ke
koncentraci v jiný časový okamžik než u námitek ostatních. Touto specifičností se budu
zabývat v kapitole 3.4 této práce.
Na níže uvedené časové ose můžeme vidět standartní průběh směnečného
rozkazního řízení, ve kterém žalovaný podal proti směnečnému platebnímu rozkazu
námitky, soud k jejich projednání nařídil jednání a celé toto řízení vyvrcholilo vydáním
rozsudku. Z důvodu ilustrace jsem nezařadil přípravné jednání, jelikož v praxi se tato
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fakultativní část řízení ve směnečném rozkazním řízení téměř nevyskytuje. Na této časové
ose tedy zřetelně vidíme, že směnečná koncentrace a koncentrace řízení dle § 118b OSŘ
nastávají v jiný časový okamžik a dále zde vidíme i skutečnost, že i po proběhlém
soudním jednání může žalovaný některé procesní námitky uplatnit.
Řízení o námitkách
Podání námitek

Doručení směnečného
platebního rozkazu

Nařízení jednání

Uplynutí lhůty k podání námitek
= směnečná koncentrace

Ústní jednání

Koncentrace některých

=koncentrace dle § 118b

procesních námitek

Rozsudek

Takto nastavená situace je pro žalovaného značně nepříznivá. Nicméně
žalovanému je umožněno rozvíjet svojí procesní obranu uvedenou v námitkách proti
směnečnému platebnímu rozkazu. Žalovaný může i po uplynutí lhůty k podání námitek
tvrdit další skutečnosti a označovat důkazy, avšak pouze v rozsahu, ve kterém prokazuje
důvodnost a opodstatněnost námitek, které po doručení směnečného platebního rozkazu
uvedl. V praxi tedy často žalovaný balancuje na „tenkém ledě“, tedy zda skutečnosti,
které následně žalovaný v řízení uvádí, jsou ještě doplňujícími skutečnostmi, jenž
podporují žalobcovi již uplatněné námitky, nebo zda se jedná již o námitky zcela nové, a
proto nepřípustné na základě směnečné koncentrace řízení.85
M. Dobeš přirovnává koncentraci směnečného rozkazního řízení ke koncentraci
důvodů popření pohledávky věřitelem v insolvenčním řízení ve smyslu ustanovení § 200
a násl. InsZ. V § 200 odst. 2, kde se mimo jiné uvádí: „Po uplynutí této lhůty již nelze
měnit uplatněný důvod popření.“ Tímto ustanovením však není dotčeno právo
popírajícího věřitele uvádět po uplynutí lhůty k popření pohledávky další skutečnosti a
důkazy, avšak tyto skutečnosti a důkazy se musí týkat již uvedených důvodů popření
pohledávky.86
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3.1.

Směnečný formalismus

Z výše uvedeného je zřejmé, že proces vymáhání směnky v soudním řízení, zejména pak
ve směnečném rozkazním řízení, je svázaný řadou pravidel a lhůt, které jak žalobce, tak
žalovaný musí dodržet, jinak riskují ztrátu soudního sporu. Bezpochyby největším
výrazem směnečného formalismu je ve směnečném rozkazním řízení právě směnečná
koncentrace. Ostatně bez této koncentrace by pak pro žalobce téměř postrádalo smysl
vymáhat směnečný nárok pomocí návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu.
Žalobce by za této situace mohl zvolit raději obecné rozkazní řízení, kdy by mu postačilo
ustát břemeno tvrzení a nemusel by naplnit některé zvláštní podmínky směnečného
rozkazního řízení, aby soud vydal platební rozkaz. Za současného právního stavu je tedy
pro žalobce velmi výhodné využít tento způsob vymáhání směnečného nároku. Nicméně
řada autorů tento směnečný formalismus kritizuje. R. Chalupa ve svých pracích zejména
kritizuje nerovnováhu procesního postavení žalobce a žalovaného, kterou vytváří právě
směnečná koncentrace.87 Byť Ústavní soud již opakovaně potvrdil, že ustanovení § 175
OSŘ

neporušuje

právo

na

spravedlivý

proces

ve

smyslu

ustanovení

čl. 36 Listiny,88 lze částečně s tímto názorem souhlasit. Žalovaný má po uplynutí lhůty
k podání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu téměř „svázané ruce“ a musí si
za svojí procesní obranou uvedenou v námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu
stát po celou dobu trvání námitkového řízení. Na druhou stranu lze však uvést, že
smyslem směnečného rozkazního řízení je dát směnečnému věřiteli do rukou efektivní
nástroj pro vymožení směnky, kterou směnečný dlužník neuhradil, a v případě, že je
žalovaný toho názoru, že nárok uplatněný v žalobě není nárokem důvodným, může tento
svůj názor uplatnit již v námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu. Celá tato
právní konstrukce slouží zejména k tomu, aby se zabránilo zbytečným průtahům, které se
zejména v dnešní době velice často vyskytují v obecném sporném řízení.
Dalším argumentem, který by se dal uvést proti výše zmíněné nerovnováze je i
skutečnost, že žalovaný nemusí své námitky vymezit do nejmenších detailů. Naopak tyto
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námitky žalovaný uplatňuje, nebo spíše by měl uplatňovat, pouze rámcově.89 Měl by tak
činit hlavně z toho důvodu, že následně v navazujícím řízení může flexibilněji reagovat
na skutečnosti či důkazy, které žalobce v průběhu řízení uvede. K tomuto je však nutné
uvést, že žalovaný nemůže zcela vágně a co nejobecněji formulovat své námitky proti
směnečnému platebnímu rozkazu, jelikož by se tím opět popřel smysl celé právní úpravy.
Za platně vymezené námitky lze podle ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu
považovat pouze ty námitky, „z jejichž obsahu je zřejmé, v jakém rozsahu je směnečný
platební rozkaz napadán a (současně) na jakých skutkových okolnostech žalovaný svou
obranu proti směnečnému platebnímu rozkazu zakládá.“90 Toto sice není žádné konkrétní
vodítko pro uplatňovaní námitek, ale po soudech nelze požadovat, aby o každé jednotlivé
námitce určili jednoznačnou hranici mezi tím, co je řádně vymezené a co nikoli. Je tomu
jednak z toho důvodu, že každý jednotlivý spor má svá specifika, a jednak kvůli tomu, že
judikatura soudů se neustále vyvíjí, a nakonec by to přineslo více škody než užitku.

3.2.

Prodloužení či přetržení lhůty k podání námitek

Ustanovení § 175 OSŘ odst. 1 uvádí, že žalovaný musí své námitky uplatnit do 15 dnů
ode dne doručení směnečného platebního rozkazu. Tato lhůta je lhůtou zákonnou a nikoli
soudcovskou, a tudíž soud nemůže tuto lhůtu pro podání námitek prodloužit například na
žádost žalovaného. Ani zbývající odstavce § 175 OSŘ nedávají žalovanému do rukou
žádný další nástroj k tomu, aby oddálil účinky, které nastanou uplynutím lhůty k podání
námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu. Jak jsem již výše uvedl, nepodáním
námitek směnečný platební rozkaz nabývá účinků pravomocného rozsudku dle § 175
odst. 3 OSŘ, a naopak podáním námitek nastává směnečná koncentrace. Jistou výjimku
zde tvoří institut prominutí zmeškání lhůty ve smyslu ustanovení § 58 OSŘ. Tento institut
lze však použít jen ve výjimečných případech, a to z tzv. omluvitelného důvodu. Tímto
omluvitelným důvodem může být například hospitalizace v nemocnici s vážným
zraněním, která žalovanému objektivně znemožňuje dát dohromady námitky proti již
doručenému směnečnému platebnímu rozkazu.
Dalším způsobem, jakým lze z výjimečných důvodů oddálit směnečnou
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koncentraci, je institut neúčinnosti doručení ve smyslu ustanovení § 50d OSŘ. Tento
institut lze využít opět ve výjimečných situacích, a to tehdy, pokud účastník řízení,
kterému byl směnečný platební rozkaz doručován, prokáže, že se z omluvitelného důvodu
nemohl s touto písemností seznámit. Důvodem, proč by žalovaný mohl ve směnečném
rozkazním řízení tento institut využít je skutečnost, že směnečný platební rozkaz se
doručuje dle § 175 odst. 1 OSŘ do vlastních rukou bez možnosti náhradního doručení.
V praxi se ale může stát, že poštovní doručovatel vhodí zásilku obsahující směnečný
platební rozkaz do poštovní schránky napříč tomu, že zásilku určenou do vlastních rukou
si musí adresát osobně (do vlastních rukou) převzít. V této situaci se tak žalovaný nemůže
objektivně seznámit s doručovanou písemností, tedy se směnečným platebním rozkazem
a lhůta pro podání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu se může výrazně
zkrátit či může dokonce zcela uplynout. Žalovaný tak může soud požádat ve smyslu
ustanovení § 50d OSŘ o vyslovení neúčinnosti doručení a ve svém důsledku pak počne
běžet nová lhůta k podání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu a objektivně se
tak oddálí směnečná koncentrace.
Teoreticky by se měla lhůta prodloužit i za situace, kdy žalovaný po doručení
směnečného platebního rozkazu požádá o ustanovení zástupce dle ustanovení § 30 odst.
1 OSŘ. Nicméně česká právní úprava na tuto situaci nepamatuje a tento problém v soudní
praxi dosud nebyl řešen.91 Lze se tudíž jen domnívat, jak by se k tomuto postavili české
soudy. Ale pokud bychom nahlédli do právních úprav v zahraničí, například do
Rakouska, tak v § 73 odst. 2 OZPO se uvádí, že „Pokud žalovaná strana požádá před
uplynutím lhůty, ve kterém má podat vyjádření k žalobě, odpor proti platebnímu rozkazu,
námitky proti směnečného platebního rozkazu nebo odvolání proti rozsudku pro
zmeškání, o poskytnutí právní pomoci včetně ustanovení advokáta, pak začíná lhůta pro
podání těchto podání běžet nejdříve s doručením rozhodnutí o ustanovení advokáta,
popřípadě po právní moci rozhodnutí o odmítnutí žádosti o ustanovení advokáta.
Rozhodnutí o ustanovení advokáta je doručováno prostřednictvím soudu.“92 Dle mého
názoru by v případě řešení tohoto problému takto postupovaly i české soudy, jelikož
opačné řešení této situace by ve svém důsledku vedlo k tomu, že byť by žalovaný hned
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následující den po doručení směnečného platebního rozkazu požádal soud o ustanovení
zástupce, tak v momentě, než by se soud touto žádostí začal vůbec zabývat (natož vyřídit
tuto žádost a obeslat ustanoveného zástupce), tak by žalovanému marně uplynula lhůta
k podání námitek, a tím pádem by směnečný platební rozkaz nabyl účinků pravomocného
rozsudku dle § 175 odst. 3 OSŘ.

3.3.

Tvrzení dalších skutečností po směnečné koncentraci

Navzdory skutečnosti, že žalovaný musí dle § 175 odst. 1 OSŘ ve svých námitkách proti
směnečnému platebnímu rozkazu uvést vše, co proti tomuto směnečnému platebnímu
rozkazu namítá, není možné směnečnou koncentraci chápat natolik přísně, že žalovanému
bude zcela odepřeno právo uvádět jakékoli další skutečnosti. Nicméně právo uvádět další
skutečnosti a důkazy po lhůtě stanovené k uplatnění námitek je značně limitováno. Tyto
nové skutečnosti mohou pouze tzv. „dokreslovat“ či „dotvrzovat“, jak uvádí R.
Chalupa,93 situaci mezi směnečným věřitelem a směnečným dlužníkem, a hlavně se tyto
skutečnosti nebo důkazy musí týkat námitek, které žalovaný již řádně a včas uplatnil.
Jinými slovy, nelze akceptovat nové skutečnosti, které žalovaný označí za skutečnosti
podporující jednu z řádně a včas uplatněných námitek, avšak reálně se již jedná o námitku
zcela novou a proto nepřípustnou. Naproti tomu lze připustit taková „dotvrzení“, kterými
žalovaný rozvíjí námitky již řádně uplatněné o nejrůznější skutkové okolnosti. Je nutno
podotknout, že směnečná koncentrace se netýká důkazů, jimiž žalovaný prokazuje
důvodnost námitek. Tyto důkazy tedy žalovaný může označit již v námitkách proti
směnečnému platebnímu rozkazu, nebo je může označit později v řízení o těchto
námitkách. Žalovaný však musí mít na paměti, že mimo „speciální“ směnečnou
koncentraci máme i koncentraci „obecnou“, tedy koncentraci ve smyslu ustanovení §
118b OSŘ.
Jak už jsem naznačil výše, tak mezi tím, co je ještě přípustné „dotvrzení“ a co už
je nepřípustné, existuje velmi tenká hranice a je tedy v rukách soudů, aby tuto hranici
vymezovaly. O konkrétních rozhodnutích týkajících se této hranice budu dále hovořit
v kapitole 3.5.
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3.4.

Výjimky ze směnečné koncentrace

Navzdory skutečnosti, že ustanovení § 175 odst. 4 OSŘ jasně stanovuje, že k námitkám
uplatněným později v řízení soud nebude přihlížet, dovodila soudní praxe některé
výjimky, na které se jinak velmi rigidní směnečná koncentrace nevztahuje. Dva příklady
jsem již v této práci nastínil a jedná se o některé procesní námitky a dále o námitky tzv.
nesamostatné.
Co se týče některých procesních námitek, tak je nutné zde připomenout, že
směnečná koncentrace je zejména koncentrací skutkovou a z toho důvodu tak koncentraci
podléhají pouze ty námitky, které míří proti skutkovému stavu. 94 Těchto námitek je sice
většina, nicméně některé námitky týkající se procesních okolností neboli námitky
směřující proti směnečnému rozkaznímu řízení, do směnečné koncentrace nespadají.
Toto potvrdil Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení sp. zn. 29 Odo 161/2005, ze dne 13.
12. 2005, kde uvedl, „že zásada koncentrace řízení se nevztahuje pouze na námitky
nedostatku podmínek řízení.“95 Žalovaný tedy i během řízení o námitkách proti
směnečnému platebnímu rozkazu může namítat například námitku věci zahájené (neboli
námitka litispendence ), či námitku věci rozhodnuté (neboli námitka rei iudicata), jelikož
tyto námitky představují neodstranitelné překážky řízení, na které se dle soudní judikatury
nevztahuje směnečná koncentrace.96
U nesamostatný námitek můžeme exempci ze směnečné koncentrace s jistotou
potvrdit pouze u námitky vědomého jednání na škodu dlužníka při nabývání směnky.97 V
odůvodnění rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 Cmo 497/98 ze dne 12. 1. 1999
se uvádí, že tato námitka není samostatnou námitkou, ale že se jedná o skutečnosti,
vzhledem ke kterým je možné uplatnit námitku jinou. R. Chalupa toto rozhodnutí
Vrchního soudu v Praze kvituje, a také se domnívá, že se o nesamostatnou námitku jedná
a že by všechny nesamostatné námitky měly být vyjmuty ze směnečné koncentrace. Na
podporu tohoto tvrzení uvádí, že podstata nesamostatných námitek je u všech stejná, tedy
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že všechny nesamostatné námitky sami o sobě neobstojí a pouze umožňují žalovanému
prokázat námitky jiné.98

3.5.

Směnečná koncentrace v judikatuře

Co se týče uvádění dalších skutečností po uplynutí lhůty k podání námitek proti
směnečnému platebnímu rozkazu, Nejvyšší soud ČR explicitně uvedl možnost
konkretizace již řádně uplatněných námitek, kdy v jednom ze svých rozhodnutích uvedl:
„Jestliže dovolatelka v průběhu řízení před soudem prvního stupně (po uplynutí lhůty k
podání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu) po skutkové stránce
konkretizovala okolnosti úhrady směnkou zajištěné pohledávky, tvrdíc, že se tak stalo dne
2. září 2002 platbou D. b. ve výši 246.650,20 USD, nešlo o - z pohledu ustanovení § 175
o. s. ř. - novou a tudíž opožděnou obranu.“99 V dalším rozsudku, konkrétně sp. zn. 29
Cdo 4711/2008 ze dne 29. 9. 2010, Nejvyšší soud ČR výše uvedené dále rozvijí, když
uvádí, že žalovanému nic nebrání v tom, aby v řízení o námitkách dále uváděl nové
skutečnosti, které dle jeho názoru prokazují ty námitky, jež řádně a včas uplatnil.
Následně bych zmínil nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3300/07 ze dne 26. 3.
2009. V tomto nálezu se Ústavní soud zabýval nejen uváděním dalších skutečností po
směnečné koncentraci, ale také směnečným formalismem a nalezneme zde několik
zajímavých poznatků. Zejména se zde uvádí, že směnečná koncentrace se nevztahuje na
důkazní návrhy (jinak by došlo k porušení práv na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36
Listina). Dále se Ústavní soud zabýval interpretací námitek žalovaného. V posuzovaném
případě žalovaný ve svých námitkách uvedl, že žádnou směnku nikdy nepodepsal, ale
nenavrhl zkoumat pravost podpisu na směnce (pouze navrhl, aby byl vypracován
znalecký posudek na to, jak byla směnka jako taková vyhotovena – ve své podstatě uvedl
námitku zfalšované směnky) a později při zjištění, že směnka nebyla technicky
vyhotovena navrhl doplnit znalecký posudek o zkoumání pravosti podpisu žalovaného.
Toto však již soud nepřipustil vzhledem k tomu, že toto nebylo předmětem jeho námitek.
Ústavní soud k tomu však uvedl, že se jedná o nepřístupný výklad námitek žalovaného a
že i toto je přípustné „dotvrzení“.
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4. Řízení o námitkách
V případě, že žalovaný proti směnečnému platebnímu rozkazu podá námitky a uplyne
lhůta pro jejich podání, nastane směnečná koncentrace (viz kapitola 3). Následně soud
nařídí jednání, ve kterém soud musí tyto námitky vypořádat. V této části řízení soud
hodnotí podané námitky co do včasnosti, odůvodněnosti a samozřejmě také co do věcné
správnosti. Je zde také důležitá role žalobce, kdy se vyjadřuje k námitkám žalovaného a
snaží se přesvědčit soud o důvodnosti svého nároku, nicméně v některých situacích se na
něj dokonce přenáší důkazní břemeno. Soud je v řízení o námitkách podaných proti
směnečnému platebnímu rozkazu vázán rozsahem, v jakém žalovaný směnečný platební
rozsah napadá. Řízení o námitkách není opravným či odvolacím řízením, ale jde o řízení,
které navazuje na vydaný směnečný platební rozkaz, respektive na podané námitky a dává
tak poprvé ve směnečném rozkazním řízení příležitost přímé konfrontace mezi žalobcem
a žalovaným, a jde velmi důležitou součástí právní konstrukce směnečného rozkazního
řízení zejména proto, že doposud se toto řízení vedlo pouze v listinné podobě a teprve při
ústním jednání se uplatní nejvíce základních zásad typických pro občanské soudní řízení
sporné.

4.1.

Zahájení řízení o námitkách

Dle ustanovení § 175 odst. 4 OSŘ se uvádí, že v případě včasně podaných námitek proti
směnečnému platebnímu rozkazu soud nařídí jednání k jejich projednání. Současně
s tímto pak soud zašle žalobci podané námitky žalovaného. V praxi pak často soud
postupuje dle ustanovení § 114a OSŘ a vyzve žalobce, aby se v dané lhůtě písemně
vyjádřil k podaným námitkám žalovaného a aby zároveň předložil listinné důkazy jichž
se dovolává. Soud se tímto způsobem snaží nahromadit, pokud možno co nejvíce
informací, jelikož i v tomto druhu sporného soudního řízení platí ustanovení § 114a odst.
1 OSŘ a tedy to, že se soud má snažit rozhodnout celou věc během jediného soudního
jednání.
Nyní bych se rád vyjádřil k některým specifickým situacím, které zahájení řízení
o námitkách přináší. Jak jsem již v této práci uváděl, tak v případě, že na straně
žalovaného je více účastníků a jenom někteří z nich podají námitky proti směnečnému
platebnímu rozkazu, tak jen proti těmto žalovaným je zahájeno námitkové řízení a proti
zbylým žalovaným nabývá směnečný platební rozkaz právní moci.
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Dále se neužije ustanovení § 114b OSŘ, neboli také kvalifikovaná výzva, jelikož
zaprvé žalovaný už svou obranu proti směnečnému platebnímu rozkazu vymezil
v námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, a zadruhé ustanovení § 114b OSŘ
upravuje postup soudu v případě, kdy se žalovaný k této výzvě nevyjádří, a tím je fikce
uznání nároku a tedy vydání rozsudku pro uznání. Jak budu dále rozebírat v následující
kapitole, v řízení o námitkách nelze vydat dle judikatury Nejvyššího soudu ČR rozsudek
pro uznání. Ten v jednom ze svých usneseních uvádí: „Pro úplnost Nejvyšší soud dodává,
že vydání rozsudku pro uznání podle ustanovení § 153a o. s. ř. ostatně v projednávané
věci nebylo ani možné. V řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu se již
nerozhoduje o povinnosti zaplatit směnku, ale jeho předmětem jsou (jen) včasné
a odůvodněné námitky, jimiž se žalovaný brání povinnosti uložené mu směnečným
platebním rozkazem.“100
4.1.1. Přípravné jednání
V souvislosti se zahájením řízení o námitkách na tomto místě vyvstává otázka, zda lze
v této fázi nařídit přípravné jednání ve smyslu ustanovení § 114c OSŘ. Dle odborné
literatury přípravné jednání nařídit lze,101 nicméně používání tohoto institutu v praxi vede
k následujícím úskalím.
První úskalí pramení z ustanovení § 114c odst. 5 OSŘ. Toto ustanovení upravuje
koncentraci řízení, a to tím způsobem, že na konci konaného přípravného řízení předseda
senátu poučí účastníky řízení (tedy jak žalobce, tak žalovaného) o tom, že po skončení
přípravného jednání (případně po uplynutí lhůty, kterou soud na žádost účastníků řízení
stanoví a která nepřesahuje 30 dní) soud již dále nebude přihlížet ke skutečnostem a
označeným důkazům, které by strany po skončení přípravného jednání uváděli,
s výjimkou dle § 118b odst. 1 OSŘ. Na jedné straně zde je vidět jasná snaha ze strany
soudu o urychlení celého směnečného rozkazního řízení, což je i ostatně smyslem celé
právní konstrukce směnečného rozkazního řízení v OSŘ, nicméně na druhé straně se
žalovaný opět dostává do časové tísně, kdy musí reagovat na skutečnosti a označené
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důkazy, které uvedl žalobce, nehledě na to, že je již nyní „omezován“ směnečnou
koncentrací ve smyslu ustanovení § 175 odst. 1 OSŘ.
Druhým úskalím přípravného jednání ve směnečném rozkazním řízení je situace,
kdy se žalovaný nedostaví bez omluvy, či dostatečné omluvy k přípravnému jednání. Jak
totiž plyne z ustanovení § 114c odst. 6 OSŘ, tak v případě, kdy je žalovanému
s dostatečným předstihem doručeno předvolání k přípravnému jednání (nejméně 20 dní
před jeho konáním), ve kterém je řádně poučen o následcích nedostavení se, má se za to,
že nárok uplatněný žalobcem uznává. Toto ustanovení však, jak jsem již uvedl výše, nelze
použít v přípravném jednání konaném ve směnečném rozkazním řízení, jelikož žalovaný
se v námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu jasně vymezil v tom smyslu, že
žalovaného nárok neuznává, nebo zčásti neuznává.
R. Chalupa k této problematice uvádí, že soudy v přípravném jednání nemají
možnost diskrece v tom smyslu, jak naloží z absencí žalovaného na přípravném
jednání.102 M. Dobeš k této situaci uvádí, že v případě, kdy nelze rozhodnout rozsudkem
pro uznání, tak soudu nezbyde nic jiného, než nařídit jednání další (tedy první jednání ve
věci).103
Třetím a posledním úskalím přípravného jednání v rámci směnečného rozkazního
řízení je situace, kdy se žalobce k tomuto řádně nařízenému přípravnému jednání
nedostaví. Pokud tedy soud včas odešle žalobci předvolání (opět i zde je lhůta minimálně
20 dní před jeho konáním), jenž obsahuje poučení o následcích nedostavení se ve smyslu
ustanovení § 114c odst. 7 OSŘ a žalobce se i přesto k tomuto řízení nedostaví, tak soud
je povinen toto řízení zastavit. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem však zde také
nastává problém, a to z toho důvodu, že v době, kdy soud rozhoduje o zastavení řízení, je
zde současně také stále platný směnečný platební rozkaz. Byť současná právní úprava na
tuto situaci nepamatuje, tak je nanejvýš jasné, že soud při rozhodování o zastavení řízení
současně rozhodne o zrušení směnečného platebního rozkazu. V opačném případě by
totiž nastala nežádoucí situace, kdy by řízení o směnečném nároku bylo zastaveno, ale
směnečný platební rozkaz by byl nadále platný, byť nenabyl právní moci.
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Na základě skutečností uvedených výše je dle mého názoru zřejmé, že za této
právní konstrukce přípravného jednání bez dalších úprav pro směnečné rozkazní řízení,
je použití přípravného jednání v tomto druhu řízení poněkud nešťastné a bylo by vhodné
tento institut legislativně pozměnit.

4.2.

Pozdě podané námitky

Pozdě podané námitky máme dvojího druhu. Prvním druhem jsou takové námitky,
kterým žádné jiné námitky nepředcházely a žalovaný chce svojí procesní obranu uplatnit
po patnáctidenní lhůtě k podání námitek. Druhým druhem jsou naopak námitky, kdy
žalovaný již svou procesní obranu řádně uplatnil v patnáctidenní lhůtě a následně podává
námitky další. Rozdíl spočívá v tom, jak soud bude přistupovat k jednotlivým druhům
pozdě podaným námitkám.
Co se týče první situace, tedy že žalovaný ještě neuplatnil žádné námitky, a teprve
po uplynutí lhůty k podání námitek tyto své námitky uplatňuje, tak soud je povinen tyto
námitky odmítnout usnesením ve smyslu ustanovení § 175 odst. 3 OSŘ. Proti tomuto
usnesení jsou přípustné opravné prostředky.
V případě druhé situace, tedy že žalovaný po uplatnění námitek podává námitky
další, tak soud o těchto námitkám nerozhoduje, tedy je neodmítá ani nezamítá, ale pouze
k nim, dle ustanovení § 175 odst. 4 věta za středníkem OSŘ, nepřihlédne. Je tomu tak
z toho důvodu, že již nastala směnečná koncentrace, ke které jsem se již vyjadřoval
v kapitole 3. této práce.
M. Dobeš si v této souvislosti klade zajímavou otázku, zda mají opožděné námitky
suspenzivní účinek. Včasně uplatněné námitky suspenzivní účinek nepochybně mají,
nicméně u opožděně uplatněných námitek je situace komplikovanější. V momentě, kdy
uplyne lhůta k podání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu, nabývá směnečný
platební rozkaz ve smyslu ustanovení § 175 odst. 3 OSŘ účinků pravomocného rozsudku
a stane se z něj pravomocný a vykonatelný exekuční titul, který je způsobilý být vymáhán.
Na základě této skutečnosti si tedy žalobce může zažádat o vyznačení doložky právní
moci a vykonatelnosti a následně podat návrh na nařízení exekuce. Pokud by po uplynutí
lhůty k podání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu byly podány žalovaným
námitky, soud je usnesením jako opožděné odmítne, a tedy se na tyto námitky hledí, jako
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kdyby nebyly podány vůbec.104 Tyto námitky tedy ve směnečném rozkazním řízení
suspenzivní účinek nemají. Současně však v mezidobí mezi podáním opožděných
námitek a pravomocným rozhodnutím soudu o tom, že tyto námitky jsou opožděné, je
zde stav nejistoty spočívající v tom, že není autoritativně určeno, zda jsou tyto námitky
podány včas a zda tedy mají suspenzivní účinek, jako by měly námitky včasné. Za tohoto
stavu nejistoty proto nelze vést proti tomuto dluhu exekuci, protože není postaveno
najisto, že tento směnečný platební rozkaz je pravomocným a vykonavatelným
exekučním titulem ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) EŘ. Za této situace tedy
exekuční soud musí buďto vyčkat na pravomocné rozhodnutí nalézacího soudu o tom, že
námitky podané žalovaným jsou opožděné (tímto rozhodnutím je pak exekuční soud dle
judikatury vázán105), nebo si o tuto otázku může exekuční soud posoudit sám. V jistém
smyslu tedy i opožděně podané námitky proti směnečnému platebním rozkazu mohou
oddálit následky, které vyplývají ze směnečného platebního rozkazu.
Ačkoli opožděně podané námitky nemají vliv na směnečné rozkazní řízení, může
však žalovaný využít tento získaný čas například k mimosoudnímu řešení celého sporu a
zabránit tak některým z negativních následků, které s sebou exekuční řízení přináší.

4.3.

Námitky neobsahující odůvodnění

Jak jsem již uvedl v kapitole 3.1 této práce, tak žalovaný by se měl ve svých námitkách
proti směnečnému platebnímu rozkazu snažit vymezit svoji obranu proti uplatněnému
směnečnému nároku co nejobecněji. Problémem se v této souvislosti může stát to, že
žalovaný vymezí svoji obranu tak obecně až vágně, že tyto „námitky“ budou zcela
neprojednatelné.
Dále do této kategorie spadají námitky, které neobsahují procesní obranu žádnou.
To znamená, že žalobce, byť zaslal soudu podání, jenž označil jako námitky proti
směnečnému platebnímu rozkazu, avšak pouze zde označil některé námitky, které však
postrádají jakékoli skutkové navázání a žádným způsobem nevyvracejí skutečnost, že
směnečný nárok žalobce není legitimní. Pokud však žalovaný ve svém podání vymezil
náležitě alespoň jednu z námitek, jsou tyto námitky projednatelné a může se v řízení dále
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pokračovat.
Pokud soud dospěje k závěru, že námitky uplatněné žalovaným nejsou řádně
odůvodněné, nemůže postupovat dle § 43 OSŘ, tedy vyzvat žalovaného k opravení, či
doplnění podání. Může tak učinit pouze v případě, kdyby podání žalovaného trpělo pouze
takovými vadami jako je chybějící podpis žalobce.106 Nicméně, když § 43 OSŘ nebude
možno použít, nezbývá soudu nic jiného než s odkazem na ustanovení § 175 odst. 3 OSŘ
námitky žalovaného odmítnout jako neodůvodněné. Proti tomuto usnesení je z řádných
opravných prostředků přípustné odvolání, a v případě neúspěchu u odvolacího soudu se
žalovanému nabízí mimořádný opravný prostředek, a to žaloba pro zmatečnost.107

4.4.

Námitky podané neoprávněnou osobou

Dle ustanovení § 175 odst. 3 OSŘ soud usnesením odmítne ty námitky proti směnečnému
platebnímu rozkazu, které byly podány osobou k tomu neoprávněnou. Touto osobou je
samozřejmě jednak osoba, která není účastníkem směnečného rozkazního řízení, ale
může to být i osoba, která o sobě tvrdí, že je zástupcem některého účastníka řízení.
V tomto druhém případě, kdy osoba v zastoupení účastníka podá námitky proti
směnečnému platebnímu rozkazu a nedoloží oprávnění k zastupování tohoto účastníka
(plnou moc), nebo toto oprávnění vykazuje vady, vyzve nejprve soud tuto osobu ve
smyslu ustanovení § 43, aby oprávnění k zastupování žalovaného doložil, případně aby
opravil uvedené nedostatky. Následek neuposlechnutí výzvy soudu je stejný v obou
případech, tedy že soud na základě ustanovení § 175 odst. 3 OSŘ odmítne tyto námitky
jako námitky podané neoprávněnou osobou.

4.5.

Změna žaloby

Problematickým institutem v rámci směnečného rozkazního řízení je institut změny
žaloby ve smyslu ustanovení § 95 OSŘ. Změnou žaloby se totiž rozumí jednak částečné
zpětvzetí žaloby, kterému se budu věnovat v následující kapitole, a také rozšíření žaloby.
U rozšíření žaloby je nutné odlišovat rozsah tohoto rozšíření. Na jedné straně
máme uplatněný nárok žalobce, který je svou částkou nižší, než na kterou zní celková
hodnota vystavené směnky. Na druhé straně potom máme takové rozšíření žaloby, kdy
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žalobce rozšiřuje žalobu o další nárok. Toto rozšíření může být takového charakteru, že
žalobce ke svému nároku vůči témuž žalovanému bude požadovat nárok další, nebo
k uplatněnému nároku bude žalobce požadovat přistoupení dalšího účastníka řízení.
Žalobce může takovouto změnu v obecném sporném řízení navrhnout dle § 95
odst. 1 věty první OSŘ kdykoli za řízení do vydání konečného rozsudku. Nicméně
v odvolacím řízení nelze dle ustálené judikatury uplatnit nový (další) nárok.108 Následně
o tomto návrhu žalobce rozhoduje soud, přičemž tuto změnu soud dle § 95 odst. 2 OSŘ
nepřipustí, pokud by dosavadní výsledky probíhajícího řízení nemohly být podkladem
pro řízení o takto změněném návrhu.
Otázkou však je, zda změny v žalobě popsané výše lze provést i v rámci řízení o
námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu. K tomu M. Dobeš uvádí, že odborná
literatura se této otázce povětšinou vyhýbá, nebo pouze odkazuje na skutečnost, že žalobě
již bylo vyhověno směnečným platebním rozkazem. Dále dle názoru M. Dobeše je změna
žaloby přípustná i v rámci řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu za
současného zrušení směnečného platebního rozkazu. Tím by se poté postupovalo v rámci
obecného sporného řízení.109 S tímto názorem se neztotožňuji. Řízení o námitkách proti
směnečnému platebnímu rozkazu je specifické řízení, které je svojí povahou v českém
právním řádu jedinečné. Je to řízení, kterému předcházelo jednak vydání směnečného
platebního rozkazu, které stanovilo jistý rámec pro následující řízení, a jednak námitky
proti směnečnému platebnímu rozkazu, jenž tento rámec dále zúžily. V řízení o
námitkách se tedy rozhoduje o tom, zda se směnečný platební rozkaz ponechává
v platnosti, či se zruší. Vzhledem k této právní konstrukci dle mého názoru nelze připustit
změnu žaloby ze dvou důvodů. Prvním důvodem je výše popsaný problém, kdy se spor,
který je předmětem tohoto řízení, vede o určité částce vymezené ve směnečném
platebním rozkazu a tato částka je rámcem pro toto řízení. Soud tedy může po proběhlém
řízení přiznat žalobci pouze část požadované sumy, avšak dle mého názoru nemůže
překročit částku uvedenou ve směnečném platebním rozkazu. Druhým důvodem je
skutečnost, že ke sporům z cenných papíru (a tedy i spory ze směnek) je věcně příslušný
dle ustanovení § 9 odst. 2 písm. j) OSŘ krajský soud, přičemž pro rozhodování sporů o
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zaplacení určité částky bude povětšinou příslušný soud okresní. Vzhledem k této
skutečnosti by změnou žaloby došlo ke změně věcné příslušnosti. Na tento problém by
se dalo analogicky aplikovat usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2296/2013 ze
dne 27. 2. 2014, kde se uvádí: „ustanovení § 95 odst. 2 o. s. ř. brání tomu, aby okresní
soud připustil změnu návrhu (žaloby), jestliže by k projednání a rozhodnutí změněného
návrhu (žaloby) byl (podle ustanovení upravujících věcnou příslušnost, srov. zejm. § 9 o.
s. ř.) v prvním stupni věcně příslušný krajský soud“. Na základě výše uvedených
skutečností jsem proto toho názoru, že změna žaloby spočívající v rozšíření nároku není
možná.

4.6.

Zpětvzetí a částečné zpětvzetí žaloby

Vzhledem ke specifikům celého směnečného rozkazního řízení je i problematika
zpětvzetí a částečného zpětvzetí do jisté míry odlišná od úpravy obecného sporného
řízení. Zpětvzetí, či částečné zpětvzetí žaloby dle ustanovení § 96 OSŘ je obecně i v řízení
o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu možné.110
Pokud žalobce vezme celou žalobu zpět, soud řízení usnesením zastaví. Výjimku
z tohoto představuje § 96 odst. 2 OSŘ, tedy pokud žalovaný z vážných důvodů nesouhlasí
se zpětvzetím žaloby, soud rozhodne o tom, že je zpětvzetí neúčinné a v řízení se
pokračuje. Tento nesouhlas se však dle § 96 odst. 4 OSŘ nezjišťuje do té doby, než je
zahájeno ústní jednání. Někteří autoři se však neztotožňují s použitím § 96 odst. 4 OSŘ
v řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu.111 K výše uvedenému
uvádějí, že již podanými námitkami vymezil žalovaný svojí procesní obranu a z tohoto
důvodu by tak měl soud zjišťovat jejich stanovisko k předmětnému zpětvzetí již po
podání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu.
Pokud však žalovaný souhlasí se zpětvzetím žaloby, nebo jeho důvody nejsou
dostatečně vážné, rozhodne soud usnesením dle § 96 odst. 2 věta první OSŘ o zastavení
řízení. V tomto unesení se však musí vypořádat se směnečným platebním rozkazem, který
je do této chvíle stále platný. Proto toto usnesení obsahuje jednak výrok o zastavení řízení
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a dále výrok, kterým se ruší směnečný platební rozkaz a následně výrok o nákladech
řízení. Náklady řízení v souvislosti se zpětvzetím žaloby se budu zabývat níže.
Jestliže žalobce vezme pouze částečně svou žalobu zpět, soud usnesením opět dle
§ 96 odst. 2 věta první OSŘ rozhodne o zastavení řízení, avšak jen v rozsahu, v jakém
vzal žalobou zpět. Ve stejném rozsahu pak soud v druhém výroku tohoto usnesení zruší
směnečný platební rozkaz.
Co se týče náhrady nákladů řízení při zpětvzetí žaloby, tak mohou nastat v zásadě
dvě situace. První situace je taková, že na straně žalovaného je pouze jeden účastník. Za
této situace soud ve svém usnesení rozhodne o náhradě nákladů jak námitkového řízení,
tak i náklady první části řízení, tedy té časti, jenž vyústila vydáním směnečného
platebního rozkazu. Obecně lze říci, že pokud vzal žalobce svou žalobu zpět, tak ve
smyslu ustanovení § 146 odst. 2 OSŘ zavinil zastavení řízení, a proto je povinen hradit
náklady těchto řízení. V praxi se však poměrně často stává, že žalobce vezme svoji žalobu
zpět z důvodu uhrazení jeho směnečného nároku žalovaným. Za této situace to tedy není
žalobce, ale žalovaný, kdo zavinil zastavení tohoto řízení, a z toho důvodu tak je žalovaný
povinen zaplatit náhradu nákladů řízení.
V případě druhé situace je na straně žalovaného více účastníků, ale například
pouze jeden z nich nepodal proti směnečnému platebnímu rozkazu námitky a nárok
žalobce vyplývající ze směnečného platebního rozkazu žalobci uhradil. Zaplacením
žalobcova nároku se vyčerpal předmět tohoto řízení a žalobce by proto měl vzít žalobu
zpět vůči všem žalovaným, jinak by soud musel žalobu zamítnout vzhledem k tomu, že
pro soud je dle ustanovení § 154 odst. 1 OSŘ rozhodující stav v době vyhlášení rozsudku.
Zde však vyvstává problém v tom, kdo zavinil zastavení řízení, a tudíž je povinen hradit
náhradu nákladů řízení o námitkách vůči těm žalovaným, kteří podali proti směnečnému
platebnímu rozkazu námitky. Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení sp. zn. 29 Cdo
1668/2016 ze dne 15. 3. 2018 uvádí: „Je-li žalobou uplatněn nárok vůči více žalovaným
a mají-li žalovaní na tento nárok plnit společně a nerozdílně, pak plnění poskytnuté
jedním ze žalovaných je třeba zásadně považovat pro účely rozhodování o nákladech
řízení podle § 146 odst. 2 o. s. ř. za „chování“ všech žalovaných (tj. i těch, kteří plnění
neposkytli) a žalobu za důvodně podanou vůči všem žalovaným. Brání-li se však některý
ze žalovaných, jenž plnění na žalobou uplatněný nárok neposkytl, tím, že vůči němu není
uplatněný nárok po právu, musí soud pro účely rozhodnutí o náhradě nákladů řízení
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posoudit důvodnost takové obrany; je-li tato obrana důvodná, rozhodne o nákladech
řízení mezi žalobcem (jenž vzal žalobu zpět) a tímto žalovaným podle § 146 odst. 2 věty
první o. s. ř.“ To ve své podstatě znamená, že soud bude muset i přes zpětvzetí žaloby
zkoumat námitky žalovaného, či žalovaných, avšak nyní bude spor probíhat již pouze o
náklady řízení.

4.7.

Břemeno tvrzení a důkazní břemeno

Dle mnoha právních teoretiků zabývajících se touto problematikou jak obecně, tak
v souvislosti se směnečným rozkazním řízením, je právní kvalita tohoto institutu v našem
právním řádu „zoufale nízká“.112 Břemeno tvrzení upravuje v obecné rovině § 120 odst.
1 OSŘ, které říká, že účastníci řízení jsou povinni označit důkazy k prokázání svých
tvrzení. Následující odstavec téhož ustanovení uvádí, že pokud účastníci neoznačí
potřebné důkazy k prokázání svých skutečností, bude soud při zjišťování skutkového
stavu vycházet pouze z důkazů, které byly provedeny. Soudy tedy vychází v občanském
řízení sporném ze zásady projednací. Důkazní břemeno však výslovně v OSŘ
nenalezneme. R. Chalupa si však ustanovení § 120 OSŘ vykládá tak, že i břemeno
důkazní je obsaženo v tomto ustanovení, avšak pouze implicitně.
Než přikročím k problematice břemene tvrzení a břemene důkazního v řízení o
námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, považuji za vhodné si tyto dva pojmy
nejprve definovat. Břemeno tvrzení je povinnost účastníka řízení označit důkazy, jenž
svědčí v jeho prospěch, spojená s následkem, který hrozí při nesplnění této povinnosti,
kterým je ztráta soudní pře. Břemeno důkazní je pak povinnost účastníka řízení prokázat
určitou skutečnost opět pod hrozbou ztráty soudní pře.
Důležitým pojmem v problematice důkazního břemene je dělení důkazního
břemene (někteří autoři uvádějí rozdělení, rozložení, či přenášení důkazního břemene).
Dělení důkazního břemene je jev, při kterém se mění nositel důkazního břemene.113
V průběhu soudního řízení se důkazní břemeno často přenáší z jednoho účastníka na
druhého a zpátky, v závislosti na vývoji řízení a také na skutečnostech, které účastníci
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řízení prezentují soudu.
Proč zde vlastně máme tato břemena? Je to důležitý nástroj soudu, kterým se řeší
stav non liquet. Tento stav nastává za situace, když je objektivní nejistota týkající se
určitých skutkových okolností, jež jsou rozhodné pro dané řízení a za tohoto stavu by
soud nemohl rozhodnout na základě již zjištěného skutkového stavu.114
Soud vydáním směnečného platebního rozkazu ve své podstatě potvrzuje, že
žalobce osvědčil opodstatněnost svého nároku, a tedy splnil břemeno tvrzení. Neznamená
to však, že zároveň unesl i důkazní břemeno, jelikož soud při rozhodování, zda směnečný
platební rozkaz vydá, či nevydá, rozhoduje pouze na základě tvrzení žalobce, o kterých
se však nevede žádné řízení, neprokazují se a nikdo je tuto chvíli nepopírá. K tomuto se
vyjadřuje R. Chalupa, který říká, že do doby provedení dokazování a vyhlášení
konečného pravomocného rozsudku v řízení o námitkách, není možné považovat žádnou
skutkovou okolnost za prokázanou.115
V této fázi řízení se tedy břemeno tvrzení a břemeno důkazní přesouvá z žalobce
na žalovaného, který musí nárok žalovaného nikoli zpochybnit, ale musí prokázat
neoprávněnost žalobcova nároku, aby neztratil při. To však neznamená, že žalobce je
prost jakékoli povinnosti v tomto řízení. Pokud se například žalovanému v řízení podaří
zpochybnit existenci nároku žalobce, bude to právě žalobce, na koho se přeneslo důkazní
břemeno ohledně vzniku jeho směnečného nároku. Toto opět plyne ze skutečnosti, že
směnečným platebním rozkazem se skutečnosti pouze osvědčují a v této fázi řízení je
nelze považovat za prokázané.
Vzhledem ke skutečnosti, že téma důkazního břemene je tématem značně
rozsáhlým a jeho zpracováním by se mohla zabývat samostatná práce, budu se následně
věnovat problematice důkazního břemene pouze ve vztahu k nejčastěji uplatňovaným
námitkám.

114

CHALUPA, Radim. Řízení o zaplacení směnečného nároku: (specifika a problémové aspekty). Praha:
Leges, 2019, s. 346. Teoretik. ISBN 978-80-7502-331-5.
115

CHALUPA, Radim. Řízení o zaplacení směnečného nároku: (specifika a problémové aspekty). Praha:
Leges, 2019, s. 380. Teoretik. ISBN 978-80-7502-331-5.

58

4.7.1. Námitka nepředložení směnky k zaplacení
Zde mohou nastat v zásadě dvě situace. Buďto směnka vlastní (čl. I § 75 ZSŠ), nebo
směnka cizí (čl. I § 1 ZSŠ) jsou vystaveny bez doložky „bez protestu“, „bez útrat“, či jiné
doložky totožného významu, nebo tyto směnky výše uvedené doložky obsahují.
V případě, kdy žalovaná směnka neobsahuje jakoukoli z těchto doložek, leží
důkazní břemeno v podobě prokázání skutečnosti, že směnka byla předložena k zaplacení
na žalobci. Důkazem o předložení směnky k zaplacení je pak tzv. protestní listina ve
smyslu ustanovení čl. I § 44 ZSŠ. Žalobce pak usnese důkazní břemeno v případě, kdy
předloží tuto protestní listinu se všemi náležitostmi uvedenými v tomto ustanovení.
Pokud protestní listina nebyla vyhotovena, či nesplňuje všechny náležitosti, má se za to,
že směnka k placení nebyla předložena.
Pokud směnka výše uvedené doložky obsahuje, leží důkazní břemeno k prokázání
předložení, respektive nepředložení, na žalovaném. Je tomu tak z důvodu vymezeného
v čl. I § 46 odst. 2 věta druhá ZSŠ, který jasně stanovuje, že prokázání skutečnosti, že
lhůty nebyly dodrženy, náleží tomu, kdo se tohoto proti majiteli dovolává. Skutečnost, že
důkazní břemeno leží v tomto případě na žalovaném potvrdila i judikatura, například
v rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 900/2004 ze dne 28. 7. 2005, kde se
uvádí: „Důkazní břemeno o tom, že směnka nebyla včas předložena (a tedy i o tom, že
byla předložena vůbec) nese ten, kdo se pozdního předložení (či nepředložení) směnky
dovolává, v projednávané věci dovolatel.“
4.7.2. Námitka nedostatku aktivní legitimace žalobce
Při této námitce je situace ohledně rozdělení důkazního břemene o něco jednodušší.
Pokud tedy žalovaný ve svých námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu namítne
nedostatek aktivní legitimace žalobce, bude to právě žalobce, na kterého se přeneslo
důkazní břemeno. Žalobce tedy bude muset prokázat, že je aktivně legitimován
k vymáhání směnečného nároku, ačkoli například u směnky na řad mu nesvědčí
nepřetržitá řada indosamentů. Žalobce tedy bude muset vyplnit mezery v této jinak
nepřetržité řadě. Pokud je řada indosamentů až do údajného nabytí žalobcem v pořádku,
ale žalobce jako indosatář již uveden není, bude muset žalobce doložit některou z listin,
kterými směnka na žalobce přešla. Takovou listinou může být například smlouva o koupi
obchodního závodu, či usnesení o dědictví.
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4.7.3. Námitka nedostatku pasivní legitimace žalovaného
Pasivně legitimovaný je v řízení o zaplacení směnky ten, kdo je podle čl I § 47 ZSŠ ze
směnky zavázán. Osoba je pak zavázána ze směnky proto, že je pod směnkou podepsána,
nebo na tuto osobu povinnost zaplatit směnku jistým způsobem přešla (například
děděním), popřípadě za jinou osobu převzala dluh ve smyslu ustanovení 1888 OZ.116
V případě, že se žalovaný domnívá, že jeho podpis není pravý, tedy že žalovaný
předmětnou směnku nepodepsal, zpochybňuje tak pravost směnky. K důkaznímu
břemenu ohledně prokázání pravosti směnky se vyjadřoval Nejvyšší soud ČR například
v rozsudku sp. zn. 29 Cdo 3478/2007 ze dne 21. 12. 2009, kde jednoznačně uvádí:
„Popře-li žalovaný ve sporu o zaplacení vlastní směnky její pravost, leží důkazní břemeno
ohledně pravosti směnky (pravosti podpisu žalovaného na směnce) na žalobci, který
směnku k důkazu předložil a který ze skutečností v ní uvedených vyvozuje žalobou
uplatněný nárok.“ Zajímavou skutečnost nastiňuje M. Dobeš, když uvádí ve své knize
situaci, kdy podpis na žalované směnce je úředně ověřen. Pokud tedy například notář
legalizuje podpis na směnce, leží důkazní břemeno spočívající ve vyvrácení listiny o
ověření na žalovaném. Toto vyplývá z ustanovení § 6 NotŘ ve spojení s § 568 OZ117.
Osobně jsem se situací, že podpis na směnce je úředně ověřen ještě v praxi nesetkal,
nicméně považuji tento krok za velmi výhodnou pojistku pro věřitele pro případné soudní
řízení.
4.7.4. Kauzální námitky
Důkazní břemeno má při tomuto druhu námitek žalovaný. Ten musí, aby unesl důkazní
břemeno, prokázat následující dvě skutečnosti. První z nich je existence smlouvy, jež
žalobou uplatněná směnka měla zajišťovat, a za druhé musí prokázat skutečnosti, dle
kterých žalovaný není povinen směnečný nárok žalobce uplatněný žalobou hradit.118
Žalovaný za této situace může tvrdit a prokazovat například níže uvedené skutečnosti.
Buďto může popírat to, že došlo ke skutečnosti, na základě které je žalovaný povinen

116

DOBEŠ, Matěj. Směnečné spory. V Praze: C.H. Beck, 2019, s. 56. Beckova edice právní instituty. ISBN
978-80-7400-749-1.
117

DOBEŠ, Matěj. Směnečné spory. V Praze: C.H. Beck, 2019, s. 56. Beckova edice právní instituty. ISBN
978-80-7400-749-1.
118

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2207/2007 ze dne 31. 3. 2009

60

hradit na směnku (například že pohledávku ze smlouvy, jež zajišťovala směnka, již
uhradil), nebo také může žalovaný popírat skutečnost, že žalobou uplatňovaná směnka
měla sloužit k zajištění pohledávky, popřípadě že směnka měla zajišťovat pohledávku
jinou.119

4.8.

Vybrané aspekty v řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu
rozkazu

4.8.1. Vzájemný návrh (žaloba)
Vzájemný návrh ve smyslu ustanovení § 97 OSŘ umožňuje žalovanému v obecném
soudním řízení sporném uplatnit svá práva vůči žalobci. Vzhledem ke specifičnosti celého
směnečného rozkazního řízení zde však vyvstává otázka, zda může žalovaný vzájemný
návrh, či vzájemnou žalobu, uplatit v řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu
rozkazu. Většina autorů se shoduje v tom, že ohledně uplatnění vzájemné žaloby
neexistují žádné zákonné překážky,120 nicméně R. Chalupa dodává, že shledává krajně
nepravděpodobným, že by soudy připustily společné projednávání těchto dvou
vzájemných nároků, a tedy že soudy budou s velkou pravděpodobností vylučovat
vzájemný návrh žalobce k samostatnému projednávání.121 S tímto názorem se zcela
ztotožňuji, jelikož z mnoha důvodů nepovažuji za vhodné, aby se v řízení, kde se
neprojednává nárok samotný, ale pouze žalovaným uplatněné námitky proti směnečnému
platebnímu rozkazu, současně rozhodovalo i o dalším nároku žalovaného. Toto potvrzuje
i soudní judikatura, například v rozsudku Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 7 Cmo
159/2002 ze dne 15. 6. 2004, kde se uvádí následující: „V námitkovém řízení již není
rozhodováno o uplatněném nároku na zaplacení směnky, a proto je vyloučeno uplatnit
v námitkovém řízení vzájemný návrh, jakož i námitku započtení dle § 98 OSŘ.“
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4.8.2. Námitka započtení
Námitku započtení upravuje ustanovení § 98 OSŘ. Tato námitka je procesní obranou
žalovaného, kdy může po žalobci požadovat plnění, které je buďto shodné s výší
pohledávky uplatňované žalobcem, nebo nižší. Ohledně otázky, zda může žalovaný
vznést námitku započtení i v řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu
existují neshody. Na jedné straně máme judikaturu soudů, kde se například uvádí: „K
námitce započtení uplatněné po vydání směnečného platebního rozkazu soud při
rozhodování o tom, zda směnečný platební rozkaz ponechá v platností, nepřihlíží.“122
Tedy Nejvyšší soud se zcela jasně vyjádřil k nemožnosti uplatnit námitku započtení
v řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu. Na druhé straně jsou však
autoři odborných textů, kteří s touto judikaturou nesouhlasí. R. Chalupa ve své knize
zdůrazňuje, že započtení ve smyslu ustanovení § 98 OSŘ je započtením procesním a
námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu nejsou opravným prostředkem, ale
procesní obranou žalovaného. Pokud tak žalovaný vznese námitku započtení již ve svých
námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu a nárok žalovaného, jenž má být
předmětem tohoto započtení, je způsobilý být započten na nárok žalobce uplatněný
v žalobě, není zde žádné právní překážky k tomu, aby tento procesní institut byl
znepřístupněn i pro směnečné rozkazní řízení.123
4.8.3. Společné řízení
Soud může dle § 112 OSŘ spojit několik řízení do jednoho i v rámci směnečného
rozkazního řízení. Situaci, ve které by bylo možné takto postupovat nastiňuje M. Dobeš,
a to když je zavázáno společné a nerozdílně několik osob zaplatit směnku, ale žalobce
podá jednotlivě proti každému z nich žalobu na zaplacení s návrhem na vydání
směnečného platebního rozkazu.124 Po spojení věcí a následném projednání námitek by
pak soud rozsudkem rozhodoval společně o všech žalovaných a rozsudek by obsahoval
vždy alespoň jeden výrok o každém jednotlivém směnečném platebním rozkazu.

122

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 63/2006 ze dne 26. 7. 2007

123

CHALUPA, Radim. Směnka v soudním řízení. Praha: Leges, 2017, s. 131. Praktik (Leges). ISBN 97880-7502-254-7.
124 124

DOBEŠ, Matěj. Směnečné spory. V Praze: C.H. Beck, 2019, s. 107. Beckova edice právní instituty.
ISBN 978-80-7400-749-1

62

4.8.4. Procesní nástupnictví
I během řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu mohou nastat
skutečnosti, se kterými zákon spojuje převod či přechod práv a povinností, a to jak na
straně žalobce, tak na straně žalovaného. K řešení této situace slouží institut procesního
nástupnictví ve smyslu ustanovení § 107 a §107a OSŘ. Pokud nastalá situace umožňuje
pokračovat v řízení s právním nástupcem, soud nebude pozměňovat již vydaný směnečný
platební rozkaz, nicméně v následném rozsudku bude již uveden právní nástupce
účastníka. Pro případné vykonávací řízení se bude žalobce legitimovat jak směnečným
platebním rozkazem, tak rozsudkem o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu
a eventuelně i usnesením, kterým soud povolil změnu účastníka řízení na základě
procesního nástupnictví.125
4.8.5. Soudní smír
Soudní smír o nároku žalobce lze uzavřít i v řízení o námitkách proti směnečnému
platebnímu rozkazu, jelikož dispoziční oprávnění žalobce v tomto směru není zákonem
omezeno. Účastníci řízení mohou uzavřít smír nejen o celém nároku žalobce, ale také i o
jeho části s tím, že o zbylém nároku bude soudem rozhodnuto rozsudkem na základě
námitek uplatněných žalovaným. Podstatnou podmínkou usnesení o schválení smíru je
to, aby v něm bylo jasně stanoveno, jakým způsobem se směnečný nárok uplatněný
žalobou vypořádává. V usnesení, ve kterém soud schvaluje smír, je prvním výrokem
schválen smír (tento výrok obsahuje celé jeho znění), druhým výrokem je zrušení
směnečného platebního rozkazu a třetím výrokem je rozhodnutí o nákladech řízení.126

4.9.

Rozhodnutí o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu

Jak jsem již naznačil výše, výsledkem námitkového řízení je rozsudek, kterým soud
buďto ponechá směnečný platební rozkaz v platnosti (směnečný platební rozkaz je do této
chvíle stále platný, nicméně podanými námitkami se právní moc směnečného platebního
rozkazu odložila) či směnečný platební rozkaz zruší, a to buďto zcela nebo jen v jeho
části. Pokud soud ponechá směnečný platební rozkaz v platnosti, tak žalovanému
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v rozsudku již nebude opětovně uložena povinnost zaplatit směnečný nárok, avšak zde
bude pouze určeno, že námitky žalovaného nejsou důvodné, a že se směnečný platební
rozkaz ponechává v platnosti. Počínaje doručením tohoto rozsudku začne plynout pariční
lhůta, ve které je žalovaný povinen zaplatit žalobci jeho soudem přiznaný směnečný
nárok. Pokud žalovaný nesouhlasí s rozhodnutím soudu, nabízí se mu zde řádný opravný
prostředek ve formě odvolání a nikoliv dovolání, jelikož námitky proti směnečnému
platebnímu rozkazu nemají povahu opravného prostředku, ale jen procesní obrany.
Následně, pokud ani odvolací soud nevyhoví žalovanému, má žalovaný možnost podat
dovolání jako mimořádný opravný prostředek.
Odborná literatura se často nemůže ztotožnit s judikaturou Nejvyššího soudu ČR
ohledně toho, kdy nastává rozhodný stav, na základě kterého soud vydává svůj
rozsudek.127 Nejvyšší soud ČR ve své ustálené judikatuře uvádí, že: „Z výše popsané
povahy a účelu řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu pak vyplývá, že
správnost takového platebního rozkazu je nutné posuzovat podle stavu, který zde byl
v okamžiku jeho vydání.“128 S tímto však nesouhlasí například M. Dobeš, který na
podporu svého názoru uvádí následující argumenty.
Za prvé uvádí, že směnečný platební rozkaz je sice rozhodnutím ve věci samé,
nicméně námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu, jak jsem již uvedl výše, nejsou
opravným prostředkem, ale procesní obranou, a tudíž se v řízení o námitkách nacházíme
stále v jednom a tom samém řízení (spolu s řízením, které předcházelo vydání
směnečného platebního rozkazu), kdy by soud měl vycházet z ustanovení § 154 odst. 1
OSŘ, kde se uvádí, že pro rozsudek je rozhodující stav v době vyhlášení rozhodnutí.
S tímto názorem však nesouhlasím, jelikož z jazykového výkladu § 175 odst. 4 OSŘ jasně
vyplývá, že soud nařizuje jednání pouze k projednání námitek. Samozřejmě že v tomto
řízení se bude projednávat vedle námitek i samotný nárok uplatňovaný žalobcem, ovšem
pouze skrze takové námitky žalovaného, které samotný nárok žalobce zpochybňují. Proto
jsem toho názoru, že Nejvyšší soud ČR postupoval v tomto směru správně a zafixoval
rozhodný stav k okamžiku vydání směnečného platebního rozkazu.
Druhým argumentem M. Dobeše jsou skutečnosti, které soud následně
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v námitkovém řízení povoluje, jako je procesní nástupnictví, zánik směnky zaplacením,
převodu směnky etc. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tedy dle jeho názoru
nelze považovat rozhodný stav za zafixovaný ke dni vydání směnečného platebního
rozkazu a Nejvyšší soud si tak ve své judikatuře protiřečí. K tomu si dovoluji uvést, že
byť směnečné rozkazní řízení je natolik jedinečné v českém právním řádu, že řada
institutů uplatňovaná v obecném rozkazním řízení buďto nelze použít vůbec, popřípadě
lze za jistých podmínek, či v omezené míře, tak nelze díky této jedinečnosti bránit
takovým institutům jako je například procesní nástupnictví, kdy nelze ovlivnit takové
právní události jako je například smrt účastníka řízení. Dle mého názoru je tedy v tomto
smyslu téměř správně nastavená rovnováha mezi tím, že rozhodný stav je zafixován ke
dni vydání směnečného platebního rozkazu a právními instituty, které lze následně
v řízení o námitkách připustit.

4.10. Obnova řízení
Obnova řízení ve směnečném rozkazním řízení je obecně přípustná, nicméně vzhledem
k různým omezením vyplývajícím jak z právní úpravy směnečného rozkazního řízení, tak
z právní úpravy obnovy řízení, bude prostor pro uplatnění tohoto institutu v tomto druhu
řízení poměrně malý. Obnovu řízení upravují ustanovení § 228 a násl. OSŘ. V § 228 odst.
1 a 2 OSŘ jsou uvedeny formy rozhodnutí ve věci samé, které mohou být napadeny
žalobou na obnovu řízení. Byť mezi nimi nenalezneme směnečný platební rozkaz,
v komentáři k tomuto ustanovení se dozvíme, že i směnečný platební rozkaz může být
předmětem této žaloby.129 Vyjma směnečného platebního rozkazu však rozsudek o
námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu tento požadavek jistě splňuje. Aby
mohlo být řízení obnoveno, musí být splněny určité předpoklady, kterými jsou
skutečnosti, které účastník řízení nemohl bez své viny použít v původním řízení a
současně tyto skutečnosti musejí být takového charakteru, že mohou danému účastníkovi
přinést úspěch v obnoveném řízení. Tyto předpoklady však postačí pouze v případě, že
by se účastník řízení pokoušel napadnout rozsudek o námitkách proti směnečnému
platebnímu rozkazu, jelikož tato forma rozhodnutí je uvedena v ustanovení § 228 odst. 1
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OSŘ. Pro zvláštní formy rozhodnutí jako je usnesení o schválení smíru, platební rozkaz,
rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání (a dle výše uvedené literatury i směnečný
platební rozkaz) je nutné splnit další, speciální předpoklad uvedené v ustanovení § 228
odst. 2 věta druhá. Tímto předpokladem je podmínka, že důvody podle odst. 1 (viz. výše)
se musí vztahovat i na předpoklady, za nichž byl např. uzavřen smír, nebo právě za nichž
byl vydán směnečný platební rozkaz. V případě, že účastník řízení bude napadat
směnečný platební rozkaz, může tak úspěšně činit pouze tehdy, pokud se budou důvody
obnovy vztahovat na podmínky, za nichž byl směnečný platební rozkaz vydán.130
Pokud by účastník řízení žalobou na obnovu řízení napadal rozsudek o námitkách
proti směnečnému platebnímu rozkazu, tak by pravděpodobně musel jako důvod obnovy
řízení uvádět skutečnosti, které objektivně musely existovat již v době před uplynutím
lhůty k podání námitek proti směnečnému platebním rozkazu.131 Problém zde však vidím
v možné kolizi se striktní koncentrací směnečného řízení. Bohužel soudy se ještě s touto
situací nezabývaly, a proto je velmi obtížné odhadnout, jak by k výše uvedené situaci
přistupovaly.
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5. Německá a slovenská právní úprava
Jak již v této práci bylo několikrát naznačeno, tak směnečné rozkazní řízení je svou
povahou velice specifické. Tato specifičnost se však neprojevuje pouze v mezích
právního řádu české republiky, ale v rámci celosvětovém. Není však výjimkou, že jiné
státy mají ve svém právním řádu zakotvenou specifickou formu pro rychlejší a
efektivnější vymáhání peněžitých, respektive i směnečných pohledávek. Rozdíly pak
zejména shledáváme právě v procesní obraně proti rozhodnutí, které vzejde z tohoto
zkráceného řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že procesní postavení žalovaného v tomto
druhu sporů je dle slovenského právního řádu komplikovanější, bude se tato práce
rozsáhleji věnovat slovenské právní úpravě.

5.1. Německá právní úprava
Německý ZPO upravuje v § 688 a násl. tzv. Mahnverfahren, neboli upomínací řízení.
Jedná se o druh zkráceného řízení, které se svojí povahou do značné míry podobá
rozkaznímu řízení, které známe z českého OSŘ. Stejně tak jako v českém právním řádu
se toto zkrácené řízení vede pouze v listinné podobě a současně výsledkem tohoto řízení
je také platební rozkaz. V ustanovení § 703a ZPO jsou pak uvedena speciální pravidla
pro zkrácená řízení, jejichž předmětem je právě například směnka. Tato pravidla pak
částečně modifikují standartní upomínací řízení dle výše uvedených § 688 a násl ZPO.
Mezi tato speciální pravidla patří:
•

označení žaloby tak, aby bylo patrné, že se jedná o návrh na vydání směnečného
platebního rozkazu;

•

k návrhu musí být přiloženy originály, či kopie podkladů, ze kterých je odvozován
nárok na zaplacení směnečného nároku;

•

po podání návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu již nelze změnit toto
řízení na rozkazní řízení prosté, či na řízení listinné ve smyslu ustanovení § 602 a
násl. ZPO;

•

v případě, že proti vydanému směnečnému platebnímu rozkazu není podán odpor,
může tento směnečný platební rozkaz sloužit jako titul pro vykonávací řízení.
Pokud však žalovaný odpor podá, nemusí ho žádným způsobem odůvodnit a
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řízení se překlopí do nezkráceného směnečného řízení dle ustanovení § 602 a násl.
ZPO nebo do řízení tzv. listinného dle ustanovení § 592 a násl. ZPO
Pokud soud po vyhodnocení všech podmínek nutných pro vydání směnečného platebního
rozkazu vydá tento směnečný platební rozkaz, uloží v něm žalovanému dle ustanovení §
692 odst. 1 bod 3) ZPO povinnost, aby do dvou týdnů od doručení tohoto směnečného
platebního rozkazu zaplatil částku v něm uvedenou, nebo aby podal proti tomuto
směnečnému platebnímu rozkazu odpor. Žalobce však do této chvíle nedisponuje
exekučním titulem, ani když žalovaný částku uvedenou ve směnečném platebním rozkaze
neuhradí. Pokud tedy žalovaný tuto svoji povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, žalobce
následně může podat návrh na vydání rozhodnutí o vykonatelnosti dle § 699 ZPO, na
základě kterého teprve může žalobce svůj nárok exekučně vymáhat. Je nutné zmínit, že
žalovaný může dle ustanovení § 694 odst. 1 ZPO podat odpor i po výše uvedené
dvoutýdenní lhůtě, avšak pouze do doby, než žalobce podá návrh na vydání rozhodnutí o
vykonatelnosti. Pokud však žalobce již podal návrh na vydání rozhodnutí o
vykonatelnosti, má žalovaný poslední možnost procesní obrany, kterými jsou námitky
proti vydanému rozhodnutí o vykonatelnosti. Podáním tohoto opravného prostředku se
řízení taktéž překlápí do běžného sporného řízení.132
Na základě výše uvedeného je tedy pozice žalovaného v rámci německé verze
směnečného rozkazního řízení značně jednodušší, a to jen z toho důvodu, že odpor proti
směnečnému platebnímu rozkazu nemusí (ale samozřejmě může) být vůbec odůvodněn a
žalovaný v tomto řízení není vázán směnečnou koncentrací jako ve směnečném
rozkazním řízení dle českého OSŘ. Další nespornou výhodou je skutečnost, že žalovaný
i po uplynutí lhůty k zaplacení může podat proti směnečnému platebnímu rozkazu odpor
(za podmínky, že žalobce ještě nepodal návrh na vydání rozhodnutí o vykonatelnosti) a
následně má žalovaný možnost podat další opravný prostředek, kterým jsou námitky proti
vydanému rozhodnutí o vykonatelnosti.
Hlavní výhodou, proč věřitelé využívají tento typ řízení je však ten, že jde o velmi
rychlý prostředek k získání exekučního titulu. Dle § 689 ZPO je totiž zpracování návrhu
možné provádět automaticky, tedy pomocí počítače a směnečný platební rozkaz je vydán
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již následující pracovní den. Musí se však jednat jednak o zjevně nesporný návrh a
žalobce pravděpodobně musí předpokládat procesní neaktivitu žalovaného, jelikož
v případě, kdy žalovaný aktivně brání svá práva u soudu, se toto řízení může značně
protáhnout.

5.2. Slovenská právní úprava
Slovenská právní úprava civilního řízení doznala s přijetím zákona CSP značných změn.
Výjimku netvoří ani úprava vymáhání směnečných pohledávek. Směnečný platební
rozkaz, tak jak jej známe z našeho právního řádu, zmizel ze slovenského OSP již
s novelou – zákonem č. 438/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony, a tedy s účinností od 1. 7. 2015 byl zrušen § 175 OSP, který upravoval
směnečný platební rozkaz téměř ve stejném znění jako české OSŘ. Ani CSP nemá
speciální úpravu pro směnečný platební rozkaz, a proto směneční věřitelé mohou své
nároky vymáhat buďto žalobou ve sporném řízení dle CSP, nebo pomocí návrhu na
vydání platebního rozkazu dle ustanovení § 265 a násl. CSP, popřípadě mohou směneční
věřitelé uplatnit svůj nárok pomocí relativně nového typu řízení, a to pomocí řízení tzv.
upomínacího dle zákona o upomínacom konaní, jehož výsledkem je však také platební
rozkaz. Vzhledem k tématu této práce se budu dále zaobírat pouze obecným rozkazním
řízení a řízením upomínacím.
5.2.1. Rozkazní řízení
Řízení o vydání platebního rozkazu v slovenském právním řádu také doznalo značných
změn oproti předchozí právní úpravě. Ustanovení § 265 odst. 1 CSP nastiňuje první
situaci, kdy lze platební rozkaz vydat, a to tehdy když jsou splněny následující
podmínky:133
•

byla podána žaloba (avšak je lhostejno, zda žalobce uvedl, že požaduje
rozhodnout pomocí platebního rozkazu, nebo nikoli)

•

byl zaplacený soudní poplatek
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•

tato žaloba směřuje na určitou peněžitou částku

•

soud o pravdivosti skutečností uvedených v žalobě nemá pochybnosti a tyto
skutečnosti vplývají zejména z listinných důkazů

V ustanovení § 265 odst. 2 CSP nalezneme druhou situaci, kterou žalobce může využít,
a to konkrétně podání návrhu na vydání platebního rozkazu na formuláři uveřejněném na
internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. V případě, že jsou splněny všechny
podmínky (viz. výše), soud vydá do deseti pracovních dnů platební rozkaz.
V obou případech soud v platebním rozkaze uloží žalovanému, aby do 15 dnů ode
dne doručení platebního rozkazu zaplatil částku uvedenou v platebním rozkaze spolu
s náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal proti platebnímu rozkazu nebo jeho části,
odpor. Důležité je také poznamenat, že soud může rozhodnout i pouze o části celkového
nároku žalobce platebním rozkazem.
Co se týče samotného odporu, tak na rozdíl od české právní úpravy musí být odpor
odůvodněn. Toto vyplývá z ustanovení § 267 odst. 1 CSP, který k tomuto dále uvádí, že
v odůvodnění odporu musí žalovaný vylíčit rozhodné skutečnosti, na kterých zakládá
svoji obranu proti uplatněnému nároku. Dále žalovaný musí k odporu přiložit listiny,
kterých se v odporu dovolává a současně označit důkazy, které podle žalovaného popírají
žalobcův nárok. Současně v § 267 odst. 1 CSP se uvádí, že se ustanovení § 129 CSP,
které upravuje situaci, kdy soud vyzve účastníka řízení k doplnění podání, které není
úplné či srozumitelné, nepoužije. Pokud tedy žalovaný svůj odpor podá, avšak ho
dostatečně neodůvodní, soud jej následně s odkazem na § 267 odst. 2 písm. c) jako
neodůvodněný odmítne. Dle rozhodovací praxe slovenských soudů tedy nestačí podat ani
tzv. blanketní odpor, který žalovaný následně odůvodní, ale musí výše uvedené rozhodné
skutečnosti uvést do uplynutí lhůty k podání odporu, tedy do 15 dní ode dne doručení
platebního rozkazu.134 Po podání včasného a odůvodněného odporu oprávněnou osobou
se toto řízení překlopí do obecného sporného řízení dle CSP.
5.2.2. Upomínací řízení
Jak uvádí zákon o upomínacom konaní ve svém § 1 odst. 2, upomínací řízení je
alternativní způsob uplatňování peněžitých nároků k CSP. Postupy v tomto řízení jsou ve
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velké části totožné s postupy podle CSP, nicméně zde jsou i jisté výjimky, které mohou
zejména pro podnikatele znamenat atraktivnější formu řízení. Pro úplnost je vhodné
dodat, že dle ustanovení § 15 zákona o upomínacom konaní se na toto řízení použijí
ustanovení CSP, pokud zákon o upomínacom konaní nestanoví jinak.
Návrh na zahájení řízení podle tohoto zákona musí být dle § 4 zákona o
upomínacom konaní podán na elektronickém formuláři a zaslán do elektronické schránky
soudu. Příslušnost pro tento druh řízení je upravena v § 2 zákona o upomínacom konaní,
který stanovuje, že kauzálně příslušným pro upomínací řízení je Okresní soud v Bánské
Bystrici. V tomto řízení lze dle § 3 odst. 3 zákona o upomínacom konaní vymáhat pouze
peněžité pohledávky v eurech. Věřitel však musí vést v patrnosti, že tento způsob
vymáhání peněžité pohledávky nemůže uplatnit vždy. Tyto výjimky jsou upraveny v § 3
odst. 6 a 7 zákona o upomínacom konaní a pro téma této diplomové práce je nejdůležitější
§ 3 odst. 6 písm. e) zákona o upomínacom konaní, kterým se stanovuje, že v tomto řízení
je nepřípustné vymáhání nároku ze směnky proti fyzické osobě. Argumentem a contrario
tedy dospějeme k závěru, že pokud má směnečný věřitel pohledávku ze směnky za
právnickou osobou, může využít postup dle zákona o upomínacom konaní. Co se týče
samotného řízení, tak celé probíhá v elektronické podobě a veškerá podání účastníků
řízení (návrh na vydání platebního rozkazu, oprava zjevných nesprávností a chyb v psaní,
odpor proti platebnímu rozkazu) se podávají na stanovených formulářích.
V případě, že návrh splňuje veškeré podmínky pro vydání platebního rozkazu a
byl zaplacený soudní poplatek, vydá soud platební rozkaz, kdy opět jako v rozkazním
řízení podle CSP uloží žalovanému, aby do 15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu
zaplatil částku uvedenou v platebním rozkaze spolu s náklady řízení, nebo aby podal proti
platebnímu rozkazu nebo jeho části odpor. Tento odpor musí být, stejně tak jako
v rozkazním řízení podle CSP odůvodněn. Na rozdíl od CSP však zákon o upomínacom
konaní uvádí některé další náležitosti, které musí odpor žalovaného splňovat. Jedná se o
dvě situace, kdy každá z nich se uplatní v situaci, kdy žalobce i žalovaný jsou právnické
osoby. Pokud je pohledávka uplatňovaná žalobcem založená na nezaplacené faktuře,
musí žalovaný dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o upomínacom konaní v odporu uvést,
jestli mu byla tato faktura doručena a jakým způsobem s ní naložil a jestli vůči žalobci
uplatňovaný nárok eviduje nebo evidoval ve svém účetnictví, jak ho evidoval a z jakých
důvodů. Druhá situace nastane, pokud žalobce ve svém návrhu na vydání platebního

71

rozkazu uvedl prohlášení dle § 3 odst. 5 zákona o upomínacom konaní, tedy že je plátcem
daně z přidané hodnoty a že údaje o uplatňovaném nároku vůči žalovanému uvedl
v kontrolním výkaze podle zvláštního právního předpisu. Za takovéto situace musí
žalovaný v odporu uvést, zda fakturu týkající se uplatněného nároku uvedl ve svém
kontrolním výkazu dle zvláštního právního předpisu a pokud ano, tak jaké závažné
skutečnosti zpochybňují žalobcův uplatněný nárok. Tyto skutečnosti musí ve lhůtě
stanovené pro podání odporu odůvodnit a doložit listinnými důkazy, na které se odvolává,
jinak bude jeho odpor považován za věcně neodůvodněný, a proto usnesením s odkazem
na ustanovení § 12 odst. 1 písm. d) zákona o upomínacom konaní, odmítnut. Pokud však
žalovaný splní veškeré požadavky kladené na odpor dle § 12 zákona o upomínacom
konaní, řízení se stejně tak jako v případě rozkazního řízení dle CSP, překlopí do
obecného sporného řízení dle CSP.
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6. Nová úprava směnečného rozkazního řízení ve věcném
záměru Civilního řádu soudního
Vzhledem k tomu, že se v současné době připravuje zákon, který má nahradit současné
OSŘ, považuji za vhodné se alespoň okrajově zmínit o této potenciálně možné právní
úpravě. Na první pohled by se mohlo zdát, že právní úprava směnečného rozkazního
řízení ve věcném záměru Civilního řádu soudního je z velké části totožná s právní
úpravou v § 175 OSŘ. Nicméně za zcela zásadní považuji vypuštění části ustanovení §
175 odst. 4 OSŘ, konkrétně věty za středníkem, která za současné situace vytváří
ikonický institut směnečného rozkazního řízení, a to konkrétně směnečnou koncentraci.
Byť se domnívám, že by velmi extenzivním výkladem bylo možné dovodit existenci
směnečné koncentrace i z ustanovení § 175 odst. 1 OSŘ, přesněji ze sousloví „…v nichž
musí uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá…“, tak pravděpodobně vypuštěním
věty o nepřihlížení k později vzneseným námitkám vyjadřuje zákonodárce svojí vůli ke
zrušení směnečné koncentrace. Pokud by se tak skutečně stalo a v nové úpravě
směnečného rozkazního řízení by tato koncentrace chyběla, tak by se téměř vytratil smysl
tohoto řízení. Dokonce jsem toho názoru, že by za této situace bylo pro žalovaného
vhodnější uplatnit jeho nárok v prostém rozkazním řízení.
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Závěr
V této práci jsem se pokusil o komplexní pohled jak na směnečný platební rozkaz, tak
zejména na námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu a dále na řízení, ve kterém se
o podaných námitkách rozhodovalo. Co se týče samotných námitek proti směnečnému
platebnímu rozkazu, tak jsem se pokusil dopodrobna rozebrat ty nejdůležitější z nich,
upozornit na jejich případná úskalí a také jsem uvedl pohled soudů na tyto námitky.
Nebylo ovšem možné obsáhnout zdaleka všechny námitky, jelikož jak uvádí Z. Kovařík,
tak námitek je tolik, kolik je směnek a v reálném životě jich existuje neomezené množství,
přičemž každá z nich je jiná.135 V každém jednotlivém případě tedy bude nutné
analyzovat danou směnku a všechny okolnosti týkající se směnky, protože jak z chování
účastníků před podpisem směnky, tak z chování po jejím podpisu, může vzniknout
žalovanému možnost uplatnit některou z námitek. V dalších částech jsem se pokusil
nastínit asi nejkomplikovanější a nejzásadnější institut ve směnečném rozkazním řízení,
a to směnečnou koncentraci a následně jsem věnoval samotnému řízení o námitkách a
jeho odlišnostem oproti obecnému nalézacímu řízení.
Obecně řečeno, problematika směnečného rozkazního řízení je svojí povahou
značně komplikovaná a rozsáhlá. Nikoliv však rozsahem zákonné úpravy, kdy v OSŘ se
tomuto řízení věnuje pouze jediné speciální ustanovení, ale drobnými odlišnostmi, které
dovodila jak soudní judikatura, tak odborná literatura. Složitost této problematiky
potvrzuje i Stanislav Balík ve svém odmítavém stanovisku k nálezu Ústavního soudu o
zrušení třídenní lhůty k podání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu, když
uvádí, že směnečné právo je souborem právních norem určeným pro ty, kteří vědí, do
čeho jdou.
Jak jsem již uvedl v úvodu této práce, tak problematika směnečného rozkazního
řízení je stará již přes 120 let a nedoznala významných změn. Naopak výrazné změny
dosáhla sama společnost, kdy mezi sebou fyzické a právnické osoby uzavírají nejrůznější
a značně komplikované smlouvy, které poměrně často bývají zajištěné směnkou, jelikož
je to velmi snadný nástroj k vymožení dané pohledávky. Směnka však nicméně může (a
nezřídka se tak děje) být zneužita a žalovaný ve směnečném rozkazním řízení může mít

135

KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 6., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011,
s. 474. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-7400-402-5.
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často velké problémy prokázat neopodstatněnost směnečného nároku žalobce. Je tedy
namístě zamyslet se nad současnou právní úpravou, zda tento přes 120 let starý
konzervatismus neopustit a nevypracovat novou moderní právní úpravou, která bude více
respektovat oprávněné zájmy jak žalobce, tak žalovaného.
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Abstrakt
Tato diplomová práce pojednává o problematice námitek proti směnečnému platebnímu
rozkazu jakožto institutu procesní obrany v rámci rozkazního řízení, jehož předmětem je
směnka. Jak směnečné rozkazní řízení, tak směnečný platební rozkaz, ale i námitky proti
směnečnému platebnímu rozkazu jsou v našem právní řádu již přes 120 let, avšak
nedoznaly značných změn. Navzdory této rigidnosti však společenské vztahy přináší
různé nové skutečnosti, se kterými se musí zejména judikatura nějakým způsobem
vypořádat. Z těchto důvodů tato práce rozebírá jak postup, který vede k vydání
směnečného platebního rozkazu, tak zejména konkrétní námitky, které mohou žalovaní
v tomto řízení uvádět jako procesní obranu. Těchto námitek je však nepřeberné množství,
protože každý právní vztah je svým způsobem unikátní, a proto každý vztah může přinést
námitku novou, dosud soudně neposuzovanou. Na druhou stranu je však žalovaný
v tomto druhu řízení omezován jistými pravidly, která mohou zapříčinit situaci, kdy
určitou námitku nebude moci žalovaný v tomto řízení uplatnit, respektive jejich uplatnění
by nemohlo zapříčinit zrušení již vydaného směnečného platebního rozkazu. Současně je
zde věnovaná značná část problematice směnečné koncentrace, která je jedním
z charakteristických a stěžejních bodů směnečného rozkazního řízení, bez kterého by
tento druh řízení nebyl pro směnečného věřitele tak atraktivní, jako je dnes. Na toto
následně navazuje kapitola o samotném řízení, ve kterém se tyto výše zmíněné námitky
soudně posuzují a zjišťuje se jejich opodstatněnost. Závěrem tato práce zmiňuje věcný
záměr nového civilního řádu soudního, který možná v dohledné době současné OSŘ
nahradí. Změn se v tomto novém zákoně, dle aktuálního věcného záměru, nevyhne ani
problematika směnečného rozkazního řízení, kdy dle v současnosti dostupných informací
by měla z tohoto druhu soudního řízení vymizet právě směnečná koncentrace, která bylo
pro směnečné rozkazní řízení charakteristická.
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Abstract
This thesis deals with the problematic of objections to the judicial order to pay in a form
of bill as a form of process defence within the order proceedings, whose object is a bill
of exchange. Bill of exchange proceedings, judicial order to pay in a form of bill, and also
objections to the judicial order to pay in a form of bill and proceeding on them, are in our
legal order for more than 120 years, however, they have not undergone any significant
changes. Despite this rigidity, social relations bring new facts and circumstances, which
courts have duty to deal with. For these reasons, this thesis analyses and describe process,
which leads to the issue of judicial order to pay in a form of bill, but most importantly
specific objections, that defendants can state as a procedural defence in this kind of
proceeding. However, number of those objections are infinite, just because every legal
relation is unique in its own way, therefore any legal relation can bring new kinds of
objection, that has not yet been raised before. On the other hand, defendants are bound
by certain rules in this kind of proceedings, that can create a situation, when certain
objections cannot be raised, or they will not have intended purpose, which is to overrule
the judicial order to pay in a form of bill. Part of this thesis is also devoted to the principle
of concentration in a bill of exchange proceedings, which is one of the most characteristic
and crucial aspect of the bill of exchange proceedings and without it, this type of
proceeding would not be as attractive as it is today. This follows a chapter about
proceeding itself, in which those above-mentioned objections are subject to the judicial
review to determine their admissibility. Lastly, this thesis mentioned a white paper of a
new Code of Civil Procedure, that may in near future replace current OSŘ. Based on
current information concerning the white paper of the new Code of Civil Procedure, there
may be a significant change in the problematic of bill of exchange proceedings, especially
because the principle of concentration in a bill of exchange proceedings should be
annulled.
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