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Abstrakt
Hlavním cílem této rigorózní práce je poskytnout ucelený přehled o uplatnění
zásady koncentrace řízení v civilních sporných řízeních. V úvodu práce je pojednáno o
vztahu zásady koncentrace řízení a práva na spravedlivý proces, resp. jeho základního
atributu, práva každého, aby jeho věc byla projednána, a to v přiměřené době před
nezávislým a nestranným soudem, a dále o vývoji zásady koncentrace řízení a jejím
uplatnění v právních předpisech platných v minulosti na území České republiky.
Samotné těžiště rigorózní práce je zaměřeno na problematiku zásady koncentrace řízení
v platném a účinném občanském soudním řádu. Práce si přitom také klade za cíl
představit jednotlivá procesní ustanovení, jichž se zásada koncentrace řízení dotýká a
pojednat o problémech spojených s jejich interpretací a aplikací, určit jejich vzájemný
vztah a shrnout je jako celistvý systém, který zásada koncentrace řízení v našem
právním řádu vytváří.

Samostatné kapitoly práce jsou věnovány poučovací povinnosti soudu a
výjimkám z koncentrace řízení, tedy skutečnostem a důkazům, které zásada koncentrace
řízení nepostihuje. V rigorózní práci jsou zmíněny i některé další dílčí problematiky
související s koncentrací řízení, především pak vliv koncentrace řízení na vznesenou
námitku promlčení, na změnu žaloby, přistoupení nebo záměnu účastníků řízení a
v neposlední řadě také uplatnění koncentrace řízení ve zvláštních typech řízení, kterými
jsou řízení na vydání směnečného (šekového) platebního rozkazu a řízení upravená
v páté části občanského soudního řádu. V závěru je obsažen podrobnější rozbor
některých procesních institutů souvisejících s koncentrací řízení a jejich uplatnění
v chodu občanského soudního řízení spolu s tím souvisejícími úvahami a návrhy na
úpravu civilního soudního řízení v České republice de lege ferenda.
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Abstract
The main objective of this rigorous thesis is to provide a comprehensive
overview of applying the principle of concentration of proceedings in civil adversary
proceedings. At the beginning of the work, the relationship is discussed between the
principle of concentration of proceedings and the right to a fair trial or, more precisely,
its basic attribute, the right of every person to have their case heard, within a reasonable
period of time and by an independent and impartial court, as well as development of the
principle of concentration of proceedings and its application in legal regulations valid in
the territory of the Czech Republic in the past. The focal point of the rigorous thesis is
focused on the issue area of the principle of concentration of proceedings in the
applicable and effective Civil Procedure Code. The thesis also aims to introduce the
individual procedural provisions that are subject to the concentration of proceedings and
to discuss the problems associated with their interpretation and application, to determine
their mutual relationship and to summarize them as a comprehensive system created by
the principle of concentration of proceedings in our legal order.

Separate chapters of the thesis deal with the courts‘ duty to advise and with
exceptions from the concentration of proceedings, i.e. with facts and evidence not
affected by the principle of concentration of proceedings. The rigorous thesis also
mentions some other component issue areas related to the concentration of proceedings,
particularly the influence of the concentration of proceedings on the raised plea of
limitation, on modification of action, on joining by or substitution of the parties to the
proceedings, and, last but not least, application of the concentration of proceedings in
special types of proceedings, namely in proceedings for issuance of a bill (cheque)
payment order and in proceedings provided for in the part 5 of the Civil Procedure
Code. The conclusion includes a more detailed analysis of certain procedural institutes
related to the concentration of proceedings and their application in the course of civil
proceedings together with the associated considerations and proposals for amendment
of civil proceedings in the Czech Republic de lege ferenda.
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1 Úvod
Ústavní pořádek České republiky umožňuje každému jednotlivci domáhat se
svých práv a oprávněných zájmů u nezávislého a nestranného soudu. Každý jednotlivec
má právo chránit svá práva a oprávněné zájmy a pečovat o svůj vlastní prospěch,
čemuž ustupuje i veřejný zájem na zjištění skutečného stavu věci. Nástroj ochrany práv
jednotlivců při řešení sporů, týkajících se jejich soukromých zájmů, přitom představuje
sporné civilní řízení.

Vzhledem ke skutečnosti, že ochrana soukromých subjektivních práv musí být
soudem zajištěna v přiměřené době a bez zbytečných průtahů, neboť na jejich pozdní
ochraně nemusí mít jednotlivec z nejrůznějších důvodů zájem, je nutno za pomoci
účinných procesních nástrojů zajistit rychlost a plynulost sporných civilních soudních
řízení. Právě zásada koncentrace řízení je nejvýznamnějším nástrojem, který
zákonodárce k tomuto účelu užívá, když prostřednictvím této zásady stanoví časové
lhůty pro úkony, jež přísluší vykonat účastníkům a soudu, přičemž tyto úkony začleňuje
do určité fáze řízení a jejich pozdější provedení, tedy provedení po uplynutí stanovené
lhůty a v pozdějších fázích řízení, připouští pouze na základě zákonem výslovně
stanovených výjimek.

Ačkoli se v našem občanském soudním řádu objevují prvky koncentrace řízení
již v roce 2001, zásada koncentrace řízení jako univerzální zásada stanovující mantinely
pro vedení civilních sporných řízení funguje v našem právním řádu až od 1. 7. 2009,
kdy je zavedeno definitivní časové omezení účastníků řízení v uvádění skutkových
tvrzení a označování důkazů k jejich prokázání. Zavedení zásady koncentrace řízení
tehdy vyvolalo řadu diskusí, zejména v tom, v jakém ohledu zásada ovlivní, ať už
pozitivně nebo negativně, postavení účastníků řízení. V této souvislosti je nutno zmínit,
že i v současné době, tedy o více než čtyři roky později, podléhá zásada koncentrace
řízení zkoumání a kritice ze strany odborné veřejnosti a je předmětem legislativních
úprav a změn, o čemž bude rovněž pojednáno v této práci.
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Hlavním cílem této práce je poskytnout ucelený přehled o uplatnění zásady
koncentrace řízení v civilních sporných řízeních. Bude pojednáno o vztahu koncentrace
řízení a některých dalších procesních principů a o jejich vzájemném uplatnění
v občanském soudním řízení. Předmětem práce bude dále vývoj zásady koncentrace
řízení a její uplatnění v právních předpisech platných v minulosti na území České
republiky. Právě změny v právní úpravě civilního sporného řízení spolu s postupným
zavedením právních norem upravujících zásadu koncentrace řízení do právního řádu
slouží jako podklad pro vymezení zásady koncentrace řízení jako tradičního a historicky
prověřeného procesního institutu v současném občanském soudním řízení.

Těžiště práce je zaměřeno na problematiku zásady koncentrace řízení
v občanském soudním řádu. Cílem je představit jednotlivá procesní ustanovení, jichž se
zásada koncentrace řízení dotýká a problémy spojené s jejich interpretací a aplikací,
určit jejich vzájemný vztah a shrnout je jako celistvý systém, který zásada koncentrace
řízení v našem právním řádu vytváří. Jednotlivá ustanovení přitom zpravidla odpovídají
jednotlivým fázím občanského soudního řízení, o nichž je třeba pojednat jako o
samostatných úsecích civilního soudního řízení. Vykládány budou dílčí procesní
instituty vlastní těmto úsekům řízení, jejich vzájemný vztah a jejich vliv a význam pro
činnost soudu a účastníků řízení. Bude však hovořeno nejen o procesních institutech a o
vlivu zásady koncentrace řízení na jejich aplikaci v občanském soudním řízení, ale i o
procesních úkonech soudu a účastníků a tomu odpovídajících procesních lhůtách.

Samostatná kapitola práce bude věnována poučovací povinnosti soudu, neboť
chceme-li po účastnících řízení, aby tito náležitě plnili své procesní povinnosti v podobě
uvádění skutkových tvrzení a označování důkazů k jejich prokázání, pak jim k tomu
musí být ze strany soudu poskytnuta potřebná součinnost v podobě poučení o
předběžném skutkovém a právním náhledu na projednávanou záležitost. Další ze
samostatných částí práce bude věnována výjimkám z koncentrace řízení, tedy
skutečnostem a důkazům, které zásada koncentrace řízení nepostihuje.

Celá práce pak je průběžně doprovázena příslušnou judikaturou českých soudů a
názory a stanovisky odborné veřejnosti na postavení zásady koncentrace řízení
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v občanském soudním řízení. V závěru nesmí chybět podrobnější rozbor některých
procesních institutů souvisejících s koncentrací řízení a jejich uplatnění v chodu
občanského soudního řízení spolu s tím souvisejícími úvahami a návrhy na úpravu
civilního soudního řízení v České republice de lege ferenda.

Text rigorózní práce byl zpracován podle stavu právní úpravy platné ke dni
30. listopadu 2013.
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2 Ústavněprávní základy koncentrace řízení
2.1 Zásada koncentrace řízení a právo na spravedlivý proces
Základním kamenem právní úpravy civilního procesu je soudní ochrana
soukromých subjektivních práv. Základ občanského soudního řízení tak je položen
v článku 90 Ústavy 1 a článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod 2 ,
zakotvujícím „právo na spravedlivý proces“. Dále je vycházeno z mezinárodních
dokumentů, z nichž nevýznamnějším je bezpochyby Evropská úmluva o ochraně
lidských práv a svobod3, jež je klíčovým dokumentem Evropského justičního prostoru.
Rozvedení „práva na spravedlivý proces“ pak nacházíme v celé řadě zákonů.
Společným rysem všech těchto dokumentů je právo každého jednotlivce domáhat se
svých soukromých zájmů u nezávislého a nestranného orgánu, a to v zákonem
regulovaném procesu.

Listina základních práv a svobod upravuje právo na spravedlivý proces
v článcích 36 až 40. V souvislosti s koncentrací řízení je podstatné zmínit ustanovení
článku 38 odstavce 2 věta první: „Každý má právo, aby jeho věc byla projednána
veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem
prováděným důkazům.“ 4 , které vymezuje jednak právo na projednání věci a jednak
právo na projednání bez zbytečných průtahů. Ústavní soud České republiky ostatně
v minulosti konstatoval, že „právo na projednání věci bez zbytečných průtahů, resp.
právo na vyřízení věci v přiměřené lhůtě je integrální součástí práva na spravedlivý
proces“5

1

2

3

4

5

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů; dále
v textu této práce jen „Ústava“
Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
jako součásti ústavního pořádku České republiky; dále v textu této práce jen „Listina základních práv a
svobod“
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících; dále v textu práce jen
„Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod“.
Čl. 38 odst. 2 usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti
ústavního pořádku České republiky.
Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 1094/09 ze dne 23. 9. 2009.
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V civilním řízení sporném se přitom vychází z principu „vigilantibus iura“,
který klade na každého účastníka procesu požadavek, aby se náležitě domáhal svých
práv a oprávněných zájmů. Stejně jako stát nezasahuje do autonomie vůle jedince ve
věci vzniku, změny a zániku jeho subjektivních práv, tak nezasahuje ani do zjišťování,
zda tu existuje subjektivní právo a jaké kvality. Každý jednotlivec musí pečovat o svá
subjektivní práva tak, aby se jich byl schopen domoci způsobem, který mu k tomuto
účelu zákon poskytuje. V této souvislosti je však třeba mít na paměti, že součástí práva
na spravedlivý proces je i „princip právní pomoci“, jež je obsažen v článku 37 Listiny
základních práv a svobod, a jehož projevem je „poučovací povinnost soudů“, která má
každého jednotlivce náležitě obeznámit s pravidly civilního procesu.

Stěžejní pro naplnění spravedlivého procesu je však i „zásada rovnosti stran
sporu“, kterou Listina základních práv a svobod zakotvuje v čl. 37 odstavci 3, a kterou
deklaruje rovnost všech účastníků řízení.

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod ve svém článku 6 definuje
pojem „práva na spravedlivý proces“ tak, že „každý má právo na to, aby jeho záležitost
byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným
soudem, zřízeným zákonem.“6 V souvislosti s aplikací zásady koncentrace řízení je třeba
určité aspekty práva na spravedlivý proces vyzdvihnout, a to, (i) aby věc byla
projednána, (ii) aby byla projednána v přiměřené lhůtě a (iii) aby byla projednána
spravedlivě. Právo na projednání věci bývá často označováno za „právo být slyšen“,
kdy každý, kdo může být na svých právech dotčen soudním rozhodnutím, má právo být
slyšen v řízení, které takovému rozhodnutí předchází.

Do konfliktu s právem každého na projednání jeho věci, resp. právem být slyšen,
jež je vlastně základem práva na spravedlivý proces, se přitom často dostává právo na
projednání v přiměřené lhůtě a bez zbytečných průtahů. Ideálním stavem by přitom bylo
projednání věci bez zbytečných průtahů, zohledňující plně právo každého jednotlivce na
spravedlivý proces. Soud by měl věci dostatečně a pečlivě projednávat na straně jedné,
ale činit by tak měl bez zbytečných průtahů na straně druhé.
6

Čl. 6. Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod
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Zásada koncentrace řízení vychází právě ze shora uvedené zásady projednání
věci v přiměřené lhůtě tak, aby soud ani účastníci řízení nečinili úkony, jimiž by řízení
bylo záměrně prodlužováno. Právní úprava koncentrace řízení je přitom v důvodové
zprávě k zákonu č. 7/2009 Sb. označována za „efektivní obranu proti průtahům
v řízení“, když tato si klade za cíl zjednodušení procesních předpisů, odbřemenění
soudů a zamezení průtahům řízení.7

Samozřejmě je v této souvislosti nutné si položit otázku, zda toto nové „rychlejší
a efektivnější“ civilní řízení nemůže zároveň zeslabovat právo na projednání věci, resp.
právo na spravedlivý proces, v případě, že se soudy budou snažit především co
nejrychleji uzavírat věci a samotné řádné a spravedlivé projednání věci přitom
ponechají stranou.

Je tedy třeba porovnat právo na spravedlivý proces (resp. právo na projednání
věci) se zásadou koncentrace řízení odrážející v sobě právo na rozhodnutí věci
v přiměřené lhůtě a bez zbytečných průtahů, neboť tato dvě ústavně zaručená práva se
mohou v určitých případech dostávat do kolize. V takovém případě je třeba vycházet
z ústavního práva a obě základní práva poměřit testem proporcionality.

Koncentrace řízení může být z hlediska vhodnosti legitimním nástrojem pro
urychlení řízení, v určitých případech však tento svůj účel naplňovat nemusí, například
pokud se účastníkům řízení nedostane ze strany soudu náležitého poučení či v případě,
kdy skutečnosti a důkazy, které nebyly připuštěny prvostupňovým soudem, je nutno
uplatnit v následném odvolacím řízení. Další otázkou pak může být, zda je vhodné
všechna sporná řízení upravovat stejným rámcem bez ohledu na jejich povahu, a zda
nejsou účinnější nástroje, jak upravit koncentraci řízení, například, zda nekoncentrovat
řízení k jednání, na kterém je vyhlašován rozsudek, apod.

Zásada projednací může být do jisté míry omezena zásadou koncentrace řízení,
neboť jak bylo shora uvedeno, každý má právo, aby jeho věc byla projednána bez

7

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu č. 478 z roku 2008 na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
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zbytečných průtahů a samotné projednání věci by nebylo ničím, pokud by nemělo
konce. Naopak řízení, které by postrádalo ze strany soudu spravedlivé zjištění
skutkového stavu a tomu odpovídající rozhodnutí by rovněž bylo beze smyslu, neboť by
jím nebyl naplněn shora zmiňovaný základní kámen civilního procesu, a to ochrana
soukromých subjektivních práv, zahrnující v sobě rovněž právo na spravedlivý proces.

Závěrem tak lze dospět k názoru, že je ústavně legitimní omezit délku
projednání věci a tím současně zasáhnout do zásady projednací, ovšem jen do určité
míry a tak, aby současně zůstalo zachováno právo na spravedlivý proces. Ve
specifických a skutkově složitých případech, kdy existuje mezi stranami řada sporných
tvrzení je proto za současného předpokladu určitých limitů jistě vhodnější upřednostnit
právo na projednání věci.

Přitom je však vždy třeba pamatovat na princip „vigilantibus iura“, dle kterého
jsou strany sporných civilních řízení odpovědné za výsledek sporu, pokud jsou soudem
řádně a dostatečně poučeny o jeho pravidlech a limitech. A právě tyto limity, včetně
omezení délky civilního řízení, chrání účastníky proti neúměrným a někdy dokonce
záměrně vyvolaným průtahům řízení.
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řízení

3 Vztah koncentrace
procesních principů

a

ostatních

3.1 Zásada arbitrárního pořádku a zásada legálního
pořádku
Zásada legálního pořádku, zásada arbitrárního pořádku, zásada koncentrační
(soustřeďovací) a zásada eventuální spadají pod skupinu zásad, týkajících se způsobu
jednání před soudem. Vzhledem k jejich dopadu na český civilní proces se budu v této
kapitole zabývat alespoň základním vysvětlením jejich významu, účelu, vzájemného
vztahu a jejich dopadu na procesní úkony učiněné v občanském soudním řízení.
V. Hora 8 považuje za nejzásadnější zásadu legálního pořádku a zásadu
arbitrárního pořádku, když zásadu legálního pořádku chápe tak, že zákon určuje, kdy,
kdo a jak má určitý úkon učinit a dělí proces na více období, z nichž jedno je
podmínkou a předpokladem druhého.

Naopak zásadu arbitrárního pořádku chápe V. Hora jako nedílný celek, kdy
proces není roztříštěn a o jeho průběhu rozhoduje soudce. Zásada arbitrárního pořádku
tak odpovídá zásadě jednotného projednání. V. Hora tak nečiní rozdíl mezi zásadou
jednotnosti řízení a zásadou arbitrárního pořádku, neboť právě z něho zásada
jednotnosti řízení vyplývá. A. Winterová 9 zásadu arbitrárního pořádku, resp. zásadu
jednotnosti řízení, chápe tak, že řízení od jeho zahájení tvoří jednotný celek až do
vydání rozhodnutí a není v rámci něho stanoven sled jednotlivých procesních úkonů.
Účastníku řízení nelze bránit, aby po celou dobu řízení uváděl nové návrhy, tvrzení a
důkazy, a to i například v rámci řízení odvolacího.10

8

HORA, V., Učebnice civilního práva procesního. Praha: Nákladem spolku česko-slovenských právníků
Všehrd, 1947, s. 210- 212.
9
WINTEROVÁ, A., Civilní právo procesní, 2. aktualizované a přepracované vydání, Linde Praha, a. s.,
2002, s. 85
10
WINTEROVÁ, A., Civilní právo procesní, 2. aktualizované a přepracované vydání, Linde Praha, a. s.,
2002, s. 85
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3.2 Zásada eventuální a zásada koncentrace řízení
Zásada eventuální a zásada soustřeďovací (koncentrační) pak dle V. Hory
znamená, že strana musí v určitém úseku řízení vykonat pod následkem prekluze určité
procesní úkony, pro něž je tento úsek určen. Nezáleží pak na tom, že jeden z úkonů již
sám o sobě stačil k dosažení určitého cíle, když ostatní úkony jsou učiněny tzv. in
eventum, tedy pro případ potřeby. Mohou pak mezi ně spadat i takové úkony, které
odporují jiným úkonům vykonaným v tomtéž úseku řízení. V. Hora11 zásadu eventuální
a soustřeďovací (koncentrační) v podstatě směšuje. 12 Již je však odlišuje od zásady
legálního pořádku, která striktně rozděluje řízení na jednotlivé fáze, kdy jedna fáze je
podmínkou fáze druhé, zatímco zásada eventuální spolu se zásadou soustřeďovací
(koncentrační) dělí řízení na různé úseky, v rámci kterých je možné učinit určité
procesní úkony, které nebude následně možné z důvodu prekluze provést.
A. Winterová13 naopak ve spojení se zásadou legálního pořádku uvádí, že řízení
se zde rozpadá do určitých stádií, kdy v určitém stádiu jsou prováděny určité úkony, a to
pod sankcí prekluze. Tyto úkony jsou tzv. ze zákona koncentrovány (uplatní se zde
zásada koncentrační), tj. musí být uváděny v určité části řízení, později to není
přípustné. Toto pak vede účastníky k navrhování důkazu z opatrnosti in eventum, čímž
dojde k uplatnění zásady eventuální.
K. Hamuľáková 14 pak vidí rozdíl mezi zásadou legálního pořádku a zásadou
soustřeďovací (koncentrační) v tom, že zásada legálního pořádku se dotýká nejen
účastníků řízení samotných, ale i soudu, kdy tento je nucen činit na základě zákona
v určité fázi řízení určité procesní úkony. Naopak zásada soustřeďovací (koncentrační,
eventuální) zavazuje pouze účastníky řízení, kteří jsou nuceni činit určité procesní
úkony, zatímco soudu v rámci zkoncentrovaného řízení nejsou zákonem uloženy úkony,
11

12

13

14

HORA, V., Učebnice civilního práva procesního. Praha: Nákladem spolku česko-slovenských
právníků Všehrd, 1947, s. 210- 212.
opačný názor zastává K. Hamuľáková, která na zásadu eventuální pohlíží jako na určité vyústění
zásady soustřeďovací (koncentrační), kdy tato je důsledkem procesní opatrnosti účastníků řízení, kteří
z opatrnosti in eventum navrhují důkazy pro situaci, která by mohla ve sporu eventuálně nastat.
WINTEROVÁ, A., Civilní právo procesní, 2. aktualizované a přepracované vydání, Linde Praha, a. s.,
2002, s. 85
HAMUĽÁKOVÁ, K., Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení, Praha:
Leges, 2010, s. 27
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které by měl provádět. Zásada koncentrační tak zrychluje a zefektivňuje řízení, neboť
jejím cílem je zajistit ochranu subjektivních práv účastníků za současného omezení
nepřiměřeného a účelového uplatňování procesních úkonů za účelem prodloužení
řízení.15

Shora zmiňované zásady se vztahují na procesní úkony účastníků v občanském
soudním řízení nebo alespoň na některé z nich. Existují názory, že se vztahují pouze na
tvrzení rozhodných skutečností a navrhování důkazů k jejich prokázání, tj. na
účastnické povinnosti tvrzení a důkazní.16 Odborná veřejnost však v tomto ohledu není
jednotná.17

Osobně se domnívám, že minimálně zásadu koncentrační (soustřeďovací) a
zásadu eventuální lze vztáhnout pouze k takovým procesním úkonům, kterými jsou
tvrzení rozhodných skutečností a navrhování důkazů k jejich prokázání. Této tezi
odpovídá dle mého názoru i koncepce koncentrace řízení po novele občanského
soudního řádu, provedené zákonem č. 7/2009 Sb. Ustanovení § 118b o. s. ř., 18
upravující koncentraci řízení v rámci prvního jednání ve věci a dotýkající se rovněž
koncentrace řízení v přípravném jednání ve smyslu ustanovení § 114c o. s. ř., totiž
spojuje obě tyto koncentrace právě pouze s povinností účastníků uvádět rozhodné
skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání.

K. Hamuľáková však upozorňuje na nevhodně zvolenou a problematickou
úpravu koncentrace v rámci přípravného jednání (srov. znění ustanovení § 114c odst. 3
15

16
17

18

HAMUĽÁKOVÁ, K., Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení, Praha:
Leges, 2010, s. 27
takový názor zastává ve své publikaci K. Hamuľáková
V. Hora zásady vztahuje na veškeré procesní úkony účastníků. A. Winterová, s výjimkou zásady
eventuální, kdy tuto spojuje pouze s účastnickým navrhováním důkazů, rovněž vztahuje zásady ke
všem procesním úkonům.
Ve věcech, v nichž byla provedena příprava jednání podle § 114c, mohou účastníci uvést rozhodné
skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení přípravného jednání,
popřípadě do uplynutí lhůty, která jim byla poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech významných
pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností (§ 114c
odst. 4). Pokud nebyla provedena příprava jednání podle § 114c, mohou účastníci uvést rozhodné
skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení prvního jednání,
popřípadě do uplynutí lhůty, která byla účastníkům poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech
významných pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních
povinností.

15

písm. e) a odst. 4 o. s. ř.19), která je pojímána nad rámec shora uvedeného a zahrnuje
v sobě i další procesní povinnosti účastníků řízení potřebné k dosažení účelu řízení.20
Zároveň však poukazuje na znění ustanovení § 118b o. s. ř., které, a to jak v souvislosti
s prvním jednáním ve věci, tak v souvislosti s jednání přípravným, spojuje koncentraci
řízení právě pouze s povinností účastníků uvést rozhodné skutečnosti ve věci samé a
označit důkazy k jejich prokázání.

19

20

Při přípravném jednání předseda senátu zejména:
a) v součinnosti s účastníky objasní, zda jsou splněny podmínky řízení, a případně přijme opatření
k odstranění zjištěného nedostatku podmínek řízení,
b) vyzve účastníky, aby do protokolu doplnili svá potřebná tvrzení o skutečnostech rozhodných pro
věc a návrhy na provedení důkazů k jejich prokázání a aby splnili své další procesní povinnosti, a
poskytne účastníkům potřebná poučení; § 118a zde platí obdobně,
c) pokusí se o smírné vyřešení věci (§ 99),
d) může účastníkům řízení nařídit první setkání s mediátorem podle § 100 odst. 3, je-li to účelné a
vhodné,
e) uloží účastníkům řízení další procesní povinnosti potřebné k dosažení účelu řízení.
Procesní povinnosti jsou účastníci povinni splnit do skončení přípravného jednání. Z důležitých
důvodů soud účastníkům poskytne na žádost některého z nich lhůtu k doplnění tvrzení o skutečnostech
rozhodujících pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních
povinností; tato lhůta nesmí být delší než 30 dnů.
HAMUĽÁKOVÁ, K., Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení, Praha:
Leges, 2010, s. 27
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4 Historický vývoj právní úpravy koncentrace
řízení v českém civilním procesu
4.1 Zásada koncentrace řízení v období Rakouska –
Uherska a v období československého státu do roku
1949, resp. 1951
Recepčním

zákonem

č.

11/1918

Sb.,

o

zřízení

samostatného

státu

československého, byl převzat do československého právního řádu zákon č. 113/1935, o
soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní řád soudní, c. ř. s.). Tento
zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 1898, jeho hlavním autorem byl Franz Klein. Civilní
řád soudní, ve spojení s dílčími novelizacemi, zůstal zachován jako československý, a
později i český, právní předpis upravující civilní soudní řízení až do 31. prosince 1950.

Civilní řád soudní znal institut tzv. prvního roku. Jednalo se o institut obdobný
dnešní přípravě jednání, kdy soud projednával s účastníky řízení určité procesní otázky
(přičemž náležitosti žaloby a procesní podmínky musely být soudem přezkoumávány
ještě před nařízením tohoto prvního roku), pokusil se ukončit dané řízení smírem,
rozsudkem pro zmeškání, uznáním nároku ze strany žalovaného nebo vzdáním se
nároku ze strany žalobce. První rok však nesloužil k navrhování skutkových tvrzení
účastníky řízení a označení důkazů k jejich prokázání.

V případě, že se žalobce či žalovaný nedostavili k prvnímu roku, případně
k následnému soudnímu přelíčení, měl soud možnost proti účastníku, který se
k prvnímu roku řádně nedostavil, vydat rozsudek pro zmeškání. Na rozdíl od současné
právní úpravy bylo vycházeno z koncepce tzv. „částečného zmeškání“, kdy soud směl
přihlédnout k zmeškavším účastníkem do té doby tvrzeným skutečnostem a označeným
důkazům.

Dalším významným institutem byla výzva k odpovědi na žalobu ve formě
přípravného podání. Výzva však byla vyloučena v řízení před okresními soudy. Šlo o to,
že soudce, který vedl první rok, dle svého uvážení na základě výsledků tohoto jednání,
stanovil žalovanému lhůtu k vyjádření, která však nesměla být delší než čtyři týdny.
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Obsahem vyjádření pak měl být návrh žalovaného, a byl-li žalobcům nárok popírán, pak
vylíčení rozhodných skutečností, na kterých staví žalovaný svou obranu a označení
důkazů k jejich prokázání. Tento institut je do určité míry obdobou dnešní kvalifikované
výzvy dle ustanovení § 114b o. s. ř., avšak s tím rozdílem, že v případě, že se žalovaný
v soudem stanovené lhůtě nevyjádřil, měl žalobce možnost navrhnout vydání rozsudku
pro zmeškání. Žalovaný mohl shora uvedený následek zhojit v případě, že se vyjádřil
k žalobě do okamžiku podání návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání žalobcem.

Po vyjádření žalovaného nařídil předseda senátu buď ústní přelíčení, nebo tzv.
přípravné řízení. V době po nařízení ústního přelíčení a před jeho samotným konáním
měly strany právo si zvláštním přípravným podáním sdělit své návrhy, obrany, označit
skutečnosti, tvrzení a důkazy, které nebyly dosud označeny v žalobě nebo v odpovědi
na žalobu, a které chtěly uplatnit při ústním přelíčení. Stejné právo měly strany v řízení i
později, tj. v případech, kdy bylo ústní přelíčení odročeno a nařízen nový rok.21

Přípravné řízení mohlo být nařízeno po předchozím vyžádání rozhodnutí senátu.
Přípravné řízení vedl soudce, který „dostal příkaz“, resp. čerpal svou pravomoc
z předchozího usnesení senátu. Jedná se o určitou obdobu současného ustanovení
§ 114c o. s. ř., upravující přípravné jednání, ovšem je zde i řada významných rozdílů
mezi těmito dvěma instituty.

Předseda senátu mohl přípravné řízení nařídit, pokud zde existovalo velké
množství skutkových tvrzení a důkazů, označených účastníky v žalobě a ve vyjádření se
k žalobě, které bylo nutno před samotným ústním přelíčením nějakým způsobem
uspořádat. Přípravné řízení se totiž mohlo konat, na rozdíl od naší současné právní
úpravy, i v případě, kdy soud již dříve žalovaného vyzval k vyjádření se k žalobě (srov.
ustanovení § 114c odst. 1 o. s. ř.) 22 . Přípravné jednání mohlo být dále nařízeno i
k návrhu žalobce. Bylo možno jej nařídit i po nařízení ústního přelíčení anebo dokonce i
21

22

HORA, V., Učebnice civilního práva procesního. Praha: Nákladem spolku československých právníků
Všehrd, 1947, s. 411.
Není-li možné o věci samé rozhodnout bez nařízení jednání, nebylo-li nebo nemůže-li být postupem
podle § 114a odst. 2 jednání připraveno tak, aby bylo možné věc rozhodnout při jediném jednání, a
nepostupoval-li podle § 114b, předseda senátu, s výjimkou sporů a jiných právních věcí, v nichž se
takový postup jeví s ohledem na okolnosti případu neúčelným, nařídí a provede přípravné jednání.
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v jeho průběhu, jevil-li se takový postup vhodný a účinný ke zjištění skutkového stavu
při současném zachování zásad rychlosti a hospodárnosti řízení.

Účastníci řízení, měli právo při přípravném řízení, tvrdit rozhodné skutečnosti a
označovat důkazy k jejich prokázání, aniž by byli omezeni skutečnostmi a důkazy již
uvedenými v žalobě a vyjádření k žalobě. Již v civilním řádu soudním se však promítla
zásada koncentrace řízení, když účastníci měli právo uvádět skutková tvrzení a
navrhovat důkazy k jejich prokázání nejpozději do skočení přípravného řízení. Takto je
tomu i v rámci současné právní úpravy přípravného jednání. (srov. ustanovení § 118b
odst. 1 věta první).23

„Výjimku ze shora uvedené zásady tvořila skutková tvrzení a důkazy, jejichž
uplatnění neodporovala druhá strana, či pokud odvolatel osvědčil, že v době
přípravného řízení o existenci těchto nároků, jakož i o nově přednesených tvrzeních,
důkazních prostředcích či námitkám proti důkazům nevěděl. Odmítnutím návrhů
soudcem z příkazu činným nebránilo pak jejich učinění znovu před soudcem
procesním.“24

Na rozdíl od současné právní úpravy (srov. současné znění ustanovení § 114c
odst. 6 a 7 o. s. ř.), nedostavil – li se účastník k přípravnému řízení, nevyvolalo to pro
něj žádné negativní důsledky. Soud nařídil nový rok a poučil o případných následcích
opětovného nedostavení se k jednání. Účastníci řízení tedy nebyli civilním řádem
soudním tak přísně sankcionováni jako za současné právní úpravy, do určité míry však
mohlo docházet k průtahům v řízení. K tomuto je nutno uvést, že civilní řád soudní
neznal možnost vydání rozsudku pro uznání za současné fikce uznání tak, jak je tomu
v současném znění občasného soudního řádu (srov. ustanovení § 114b o. s. ř. a

23

24

Ve věcech, v nichž byla provedena příprava jednání podle § 114c, mohou účastníci uvést rozhodné
skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení přípravného jednání,
popřípadě do uplynutí lhůty, která jim byla poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech významných
pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností (§ 114c
odst. 4).
HAMUĽÁKOVÁ, K., Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení, Praha:
Leges, 2010, s. 33.
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ustanovení § 114c o. s. ř.). Rozsudek pro uznání bylo možné vydat pouze na základě
skutečného uznání nároku žalovaným, kterému odpovídal příslušný dispoziční úkon.

Nekonalo-li se ve věci přípravné řízení, mohly stany v ústním přelíčení uvádět
nové skutečnosti a navrhovat důkazy až do konce tohoto ústního přelíčení (do
prohlášení předsedy senátu o skončení ústního přelíčení). Protože tak strany sporu
mohly řízení neustálým uváděním nových skutečností a navrhováním dalších nových
důkazů záměrně uměle protahovat, měl soud možnost prohlásit jejich návrhy za
nepřípustné, pokud tyto dříve zřejmě nebyly uváděny v úmyslu, aby se řízení protáhlo a
pokud by jejich připuštění značně prodloužilo vyřízení věci. Tento institut je
soudcovskou koncentrací řízení, avšak na rozdíl od pozdějšího ustanovení § 118c o. s. ř.
se jedná o koncentraci již učiněných návrhů, nikoli koncentraci působící do budoucnosti
(srov. znění již zrušeného ustanovení § 118c o. s. ř.).25

K dalšímu zamezení shora nastíněných situací pak sloužila například možnost
uložit pořádkový trest advokátu, bylo-li mu možné přičíst hrubé zavinění při takovém
jednání, případně uložení povinnosti nahradit náklady řízení straně, která takový návrh
učinila, a to bez ohledu na výsledek sporu.

V odvolacím řízení bylo v souladu s civilním řádem soudním možno uvádět
nové skutečnosti a navrhovat důkazy k jejich prokázání, které se, v souladu s obsahem
spisu a rozsudku soudu prvního stupně, nevyskytly v řízení před soudem prvního
stupně, a které v odvolacím řízení strany přednesly k důkazu nebo k vyvrácení
odvolacích důvodů (přičemž zákon blíže výslovně nevymezoval, co je myšleno těmito
odvolacími důvody).

V odvolacím řízení tedy platil zákaz tzv. novot, s výjimkou skutečností a důkazů
k podpoře či vyvrácení odvolacích důvodů. I v odvolacím řízení však existovala
koncentrace těchto skutečností, a to jak ve vztahu k odvolateli (odvolacím spisem či
25

Dochází-li v projednání věci k průtahům proto, že účastník je nečinný nebo že přes výzvy soudu
nevylíčil všechny rozhodné skutečnosti nebo neoznačil potřebné důkazy, může soud, je-li to účelné a
nejde-li o věci uvedené v § 120 odst. 2 o. s. ř., na návrh jiného účastníka rozhodnout, že ve věci lze
uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání nejpozději ve lhůtě, kterou
soud určí, a že k později uvedeným skutečnostem a důkazům nebude přihlíženo.
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přípravným podáním), tak ve vztahu k jeho odpůrci (do čtrnácti dnů po obdržení
odvolacího spisu).

4.2 Zásada koncentrace řízení v období let 1949, resp. 1951
až 1989
Zákonem č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví ve spojení se zákonem
č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád) došlo
k významnému zásahu do stávající úpravy civilního procesu. Zákon o zlidovění
soudnictví zavedl institut tzv. soudců z lidu, kdy soudní soustava za účelem
zjednodušení soudnictví a jeho přiblížení občanům byla vedle profesionálních soudců
doplněna o laiky, kteří posléze získali v rámci senátního rozhodování nad soudci
z povolání početní převahu.

Oběma shora uvedenými předpisy byla potlačena zásada formální pravdy a
nahrazena zásadou materiální, resp. objektivní pravdy. Hlavním cílem řízení mělo být
zjištění skutečné pravdy, čemuž odpovídaly i další zásady civilního řízení.

Do popředí se tak dostaly zásada vyšetřovací a zásada oficiality. Soud sbíral a
prováděl z úřední povinnosti i takové důkazy, které žádný z účastníků nenavrhoval,
byly-li významné pro rozhodnutí. Řízení se mohlo zahájit i podáním prokurátora, soud
mohl rozhodovat o dispozičních úkonech účastníků řízení, např. zpětvzetí návrhu,
vzdání se nároku žalobcem či uznání nároku žalovaným.

Zásada koncentrace se v důsledku shora uvedených zásad neuplatňovala.
Výjimku tvořily námitky proti směnečnému (šekovému) platebnímu rozkazu, které bylo
možné uplatnit ve lhůtě tří dnů ode dne doručení směnečného platebního rozkazu, když
k později vzneseným námitkám soud nepřihlížel. Rovněž došlo k zavedení systému
úplné apelace do odvolacího řízení, když nové skutečnosti a důkazy mohly být
v odvolacím řízení účastníky uváděny bez omezení.
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Všechny shora uvedené zásady samozřejmě odpovídaly tehdejší politické situaci
a měly v daném případě za úkol zajistit vliv státu a jeho kontrolu nad civilními
soudními řízeními.

V šedesátých letech došlo v souvislosti s historickým vývojem k rekodifikacím
základních právních odvětví, v rámci kterých byl přijat i nový občanský soudní řád,
zákon č. 99/1963 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1964. Nový občanský
soudní řád navázal na principy zákona o zlidovění soudnictví a zákona č. 142/1950 Sb.,
ideově pak vycházel z Ústavy roku 1960. V souvislosti s upuštěním od socialistického
pojetí státu došlo jeho přijetím k přizpůsobení civilního procesu této skutečnosti. Hlavní
zásadou civilního soudního řízení byla nadále zásada materiální pravdy jako
odůvodnění určitých snah státu zasahovat do civilních řízení. Zásada koncentrace řízení
neměla dosud v systému civilního procesu své místo. Odvolací řízení zůstalo založeno
na principu úplné apelace, a to s výjimkou námitek proti směnečnému (šekovému)
platebnímu rozkazu.

4.3

Zásada koncentrace řízení po roce 1989
Po roce 1989 došlo k přijetí celé řady dílčích novelizací občanského soudního

řádu. V souvislosti s opětovným zavedením zásady koncentrace řízení do českého
právního řádu patří mezi ty významnější zákon č. 171/1993 Sb., který do českého
právního řádu opětovně zavedl instituty rozsudku pro zmeškání a rozsudku pro uznání,
čímž došlo k významnému posílení zásady formální pravdy. K asi nejvýznamnějším
změnám s ohledem na koncentraci řízení pak došlo tzv. „velkou novelou“ občanského
soudního řádu, provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. a dále tzv. „souhrnnou novelou“
občanského soudního řádu, provedenou zákonem č. 7/2009 Sb.

4.4

Novela zák. č. 30/2000 Sb., tzv. „velká novela“
O koncentraci řízení se začalo hovořit v souvislosti se zavedením několika prvků

koncentrace do civilního procesu novelou občanského soudního řádu, zák. č. 30/2000
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Sb., která vstoupila v platnost dnem 23. února 2000 a účinnosti nabyla dnem 1. ledna
2001.

Hlavním účelem této „velké“ novely bylo odstranit průtahy soudního řízení tak,
aby soudy mohly rozhodovat v přiměřené době. Objevily se zde první prvky zákonné i
soudcovské neboli „vhodné“ koncentrace řízení, které měly posloužit ke zrychlení a
zefektivnění řízení a k naplnění zásady předvídatelnosti rozhodnutí.

Zákonná koncentrace se promítla v ustanovení § 118b o s. ř., kdy ve sporech zde
taxativně vyjmenovaných 26 musely být rozhodné skutečnosti o věci samé a důkazy
k jejich prokázání označeny (navrženy) nejpozději do skončení prvního jednání, které se
v nich konalo. Zákonná koncentrace skutkových tvrzení a důkazních návrhů v řízeních
dle ustanovení § 118b o. s. ř. však připouštěla dvě výjimky. První se týkala takových
skutečností a důkazů, jimiž měla být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních
prostředků. Druhou výjimku pak tvořily skutečnosti a důkazy, které nastaly (vznikly) po
prvním jednání, nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést.

V řízeních, která nepostihovala povinnost dle ustanovení § 118b o. s. ř., pak
platilo, že skutečnosti je možno uvádět a důkazy navrhovat do vyhlášení rozhodnutí
soudem prvního stupně. To přímo vyplynulo z ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř., a
rovněž nepřímo z ustanovení § 205a o. s. ř., podle kterého skutečnosti a důkazy, které
nebyly uplatněny před soudem prvního stupně, jsou u odvolání proti rozsudku nebo
usnesení ve věci samé odvolacím důvodem jen tehdy, jestliže:
a) se týkají podmínek řízení, věcné příslušnosti soudu, vyloučení soudce
(přísedícího) nebo obsazení soudu;
b) jimi má být prokázáno, že v řízení došlo k vadám, které mohly mít za následek
nesprávné rozhodnutí ve věci;

26

ve věcech ochrany osobnosti podle občanského zákoníku, ve věcech ochrany proti uveřejňování
informací, které jsou zneužitím svobody projevu, slova a tisku, popřípadě ochrany práv třetích osob
podle právních předpisů o hromadných informačních prostředcích, v incidenčních sporech v rámci
insolvenčního řízení, o základu věci ve sporech o ochranu hospodářské soutěže, o základu věci ve
sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním, o základu věci ve
sporech z porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství a v dalších případech stanovených
zákonem
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c) jimi má být zpochybněna věrohodnost důkazních prostředků, na nichž spočívá
rozhodnutí soudu prvního stupně;
d) jimi má být splněna povinnost tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné
skutečnosti nebo důkazní povinnost, a to za předpokladu, že pro nesplněné některé
z uvedených povinností neměl odvolatel ve věci úspěch a že odvolatel nebyl řádně
poučen podle ustanovení § 118a odst. 1 až 3;
e) odvolatel nebyl řádně poučen podle § 119a odst. 1;
f) nastaly (vznikly) po vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu prvního stupně.

Ustanovení § 205a o. s. ř, až na výjimky shora uvedené, přineslo zákaz uvádět
v odvolacím řízení takové skutečností a důkazy, které nebyly uvedeny v řízení před
soudem prvního stupně (jedná se o tzv. novoty, resp. nova). Ustanovení tak opětovně
zavedlo do českého civilního práva procesního princip neúplné apelace.

Podle A. Winterové

27

je neúplná apelace logickým promítnutím prvků

koncentrace řízení, které jsou uplatněny v řízení před soudem první instance. „Neúplná
apelace je systém, který klade na účastníky zvýšené nároky, neboť ti jsou povinni
skutečnosti a důkazy, na kterých staví svou žalobu, resp. obranu, velmi dobře připravit,
a to pod sankcí ztráty procesu. Opačný systém (úplné apelace), na kterém byla založena
právní úprava odvolání před 1. lednem 2001, je naopak systémem velmi benevolentním
pro účastníky, který jim dovoluje uplatnit významné skutečnosti a důkazy až v odvolacím
řízení, což s sebou nese protahování řízení (někdy úmyslné) a zvýšené náklady na řízení.
Systém úplné apelace je však v našem právu nadále zachován pro nesporná a některá
jiná (např. vykonávací) řízení“. 28

Jak vyplývá ze samotného znění ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř. princip
neúplné apelace se nepoužije ve věcech uvedených v ustanovení § 120 odst. 2. o. s. ř.29
27

28

29

WINTEROVÁ, A. a kol., Civilní právo procesní, 2. aktualizované a přepracované vydání, Linde
Praha, a. s., 2002, s. 436.
WINTEROVÁ, A. a kol., Civilní právo procesní, 2. aktualizované a přepracované vydání, Linde
Praha, a. s., 2002, s. 436.
ve věcech, v niž lze zahájit řízení i bez návrhu, jakož i v řízení o povolení uzavřít manželství, v řízení o
určení a popření rodičovství, v řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k osvojení, v řízení o
osvojení, v řízení o jmenování rozhodce nebo předsedajícího rozhodce, v řízení o přivolení výpovědi
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(tedy především ve věcech nesporné povahy), ve kterých je soud povinen provádět i jiné
důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu než byly účastníky navrhovány.

Prvky soudcovské koncentrace řízení, zaváděné zák. č. 30/2000 Sb., se pak
promítly v ustanoveních § 114b o. s. ř. (tzv. kvalifikovaná výzva) a 118c o. s. ř.

Ustanovení § 114b o. s. ř. dalo předsedovi senátu možnost uložit žalovanému
usnesením, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě
zcela neuznává, ve svém vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji
obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil
důkazy k prokázání svých tvrzení. K podání vyjádření určí předseda senátu lhůtu, která
nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení.

Z rámce ustanovení § 114b o. s. ř. byly opětovně vyloučeny věci uvedené
v ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř., ale nadto rovněž věci, v nichž nelze uzavřít a schválit
smír (ustanovení § 99 odst. 1 a 2 o. s. ř.) a dále řízení, na něž dopadla zákonná
koncentrace ve smyslu ustanovení § 118b o. s. ř.

Shora uvedené usnesení k vyjádření, k vylíčení rozhodujících skutečností a
k označení důkazů pak může být vydáno namísto „klasické“ výzvy k vyjádření ve
smyslu ustanovení § 114a odst. 2 písm. a) o. s. ř., případně následně, nebylo-li takové
výzvě řádně a včas vyhověno. „Usnesení“ může být z časového hlediska vydáno od
podání žaloby (může být žalovanému doručeno spolu se žalobou), nejdéle do konce
prvního jednání ve věci. Může být též vydáno po podání odporu proti platebnímu
rozkazu (v tom případě musí být doručeno spolu se žalobou).“ 30

30

z nájmu bytu, v řízení o neplatnost výpovědi z nájmu bytu, v řízení o jednostranném zvýšení
nájemného z bytu, v řízení o zákonnosti zajištění cizince a o jeho propuštění a v řízení o některých
otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob (§ 200e).
WINTEROVÁ, A., Koncentrace civilního soudního řízení, Bulletin advokacie 2001, č. 4, s. 8 – 23,
přetištěno ze sborníku Karlovarských právnických dnů 2000.

25

Jak uvedla ve své publikaci A. Winterová31, důvodem pro vydání „usnesení“ je
podle zákona povaha věci nebo okolnosti případu a teprve judikatura ukáže, jakou
konkrétní náplň soudy těmto pojmům dají. Soudy by však měly mít na paměti, že jejím
účelem je zrychlení řízení a ochrana před zneužíváním soudní ochrany (procesních
práv), ale zároveň by měly respektovat, shodně s pravidly o břemeni tvrzení a břemeni
důkazním, že právo žalovaného je i vůbec nic netvrdit a nenabízet důkazy. To pak má
patrně mj. na mysli návětí „vyžaduje – li to povaha věci nebo okolnosti případu“
Protože v některých sporech se vůbec taková povinnost žalovanému uložit nedá.“32

Do doby účinnosti zákona č. 30/2000 Sb. bylo náhradní doručení vyloučeno
pouze u platebního rozkazu.

33

Usnesení k vyjádření, k vylíčení rozhodujících

skutečností a k označení důkazů, předpokládané ustanovením § 114b o. s. ř., se
v souladu s novelou občanského soudního řádu provedenou zákonem č. 30/2000 Sb.
žalovanému doručuje do vlastních rukou, s tím, že náhradní doručení je vyloučeno. Toto
pravidlo bylo ještě v budoucnu pozměněno v souvislosti s novelou občanského
soudního řádu provedenou zákonem č. 404/2012 Sb., kdy vyloučení náhradního
doručení neplatí v případě, doručuje – li se prostřednictvím veřejné datové sítě do
datové schránky. O tom však bude ještě pojednáno později.

Vyloučení náhradního doručení usnesení se ve světle sankce, která nastane,
jestliže se žalovaný ve stanovené lhůtě nevyjádří a ani v této lhůtě nesdělí soudu, jaký
vážný důvod mu v tom brání, jeví jako zcela logický a oprávněný požadavek. Tato
sankce je předpokládána v odst. 5 shora uvedeného ustanovení a jedná se o fikci uznání
nároku. „Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1
včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom
brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto
následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen.“34
31

32

33

34

WINTEROVÁ, A., Koncentrace civilního soudního řízení, Bulletin advokacie 2001, č. 4, s. 8 – 23,
přetištěno ze sborníku Karlovarských právnických dnů 2000.
WINTEROVÁ, A., Koncentrace civilního soudního řízení, Bulletin advokacie 2001, č. 4, s. 8 – 23,
přetištěno ze sborníku Karlovarských právnických dnů 2000.
ustanovení § 173 odst. 1 o. s. ř. stanoví, že platební rozkaz je třeba doručit žalovanému do vlastních
rukou, náhradní doručení je vyloučeno.
ustanovení § 114b odst. 5 o. s. ř.
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Dalším příkladem soudcovské, neboli vhodné koncentrace bylo dnes již
neexistující ustanovení § 118c o. s. ř. Docházelo-li v projednání věci k průtahům proto,
že účastník byl nečinný nebo přes výzvu soudu nevylíčil všechny rozhodné skutečnosti
nebo neoznačil důkazy, mohl soud, bylo-li to účelné a nešlo-li o věci uvedené
v ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř., na návrh jiného účastníka usnesením rozhodnout, že
ve věci lze uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání
nejpozději ve lhůtě, kterou určí, a že k později uvedeným skutečnostem a důkazům
nebude přihlíženo; lhůta v takovém případě nesměla být kratší než 15 dnů od doručení
usnesení.35

Ustanovení § 118c o. s. ř. však rovněž připouštělo výjimky, kdy po lhůtě určené
soudem mohlo dojít k označení dalších skutečností a důkazů, a to (i) v případě, že šlo o
takové skutečnosti a důkazy, jimiž měla být zpochybněna věrohodnost provedených
důkazních prostředků, (ii) v případě, že šlo o skutečnosti a důkazy, které nastaly
(vznikly) po uplynutí soudem určené lhůty nebo které účastník nemohl bez své viny
včas uvést a nakonec (iii) v případě, kdy byl účastník vyzván k doplnění vylíčení
rozhodných skutečností podle ustanovení § 118a odst. 2 o. s. ř.36

4.5

Novela zák. č. 7/2009 Sb., tzv. „souhrnná novela“
Dne 1. července 2009 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu, zák.

č. 7/2000 Sb., tzv. „souhrnná novela“, která rovněž přinesla mnoho změn do
občanského soudního řízení. Dotkla se úpravy doručování, protokolace, procesních
úkonů, přípravy jednání a jednání, dokazování, přinesla také dílčí změny v řízení o
opravných prostředcích a ve vykonávacím řízení. S úplnou platností zavedla
koncentraci řízení a podtrhla její význam v našem právním řádu, čímž zároveň posílila
odpovědnosti účastníků a jejich právních zástupců za průběh řízení.

Novelou došlo k opuštění institutu soudcovské (vhodné) koncentrace řízení
podle dosavadního ustanovení § 118c o. s. ř. Koncentrace řízení váže nyní povinnost
35
36

již v současnosti zrušené ustanovení § 118c o. s. ř.
má-li předseda senátu za to, že věc je možné po právní stránce posoudit jinak než podle účastníkova
právního názoru, vyzve účastníka, aby v potřebném rozsahu doplnil vylíčení rozhodných skutečností
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účastníků řízení uvádět rozhodné skutečnosti nebo důkazy k prokázání svých tvrzení do
ukončení přípravného jednání dle ustanovení § 114c o. s. ř. a v případech, kdy se
přípravné jednání ve věci nekoná, do konce prvního jednání ve věci samé, případně, po
skončení přípravného jednání nebo prvního jednání ve věci samé, do uplynutí lhůty
poskytnuté k doplnění tvrzení o skutečnostech významných pro věc, k podání návrhů na
provedení důkazů nebo ke splnění procesních povinností. 37 K později uvedeným
skutečnostem a důkazům smí soud přihlížet pouze za zákonem stanovených
podmínek.38

S koncentrací řízení souvisí i další významná změna, kterou přináší souhrnná
novela, a to posílení institutu přípravného jednání. Jak správně ve své úvaze uvádí
M. Pospíšil 39 , do této doby mohl soud svolat přípravné jednání v případech, kdy
považoval za vhodné účastníky před jednáním poučit, pokusit se o smírné vyřešení
sporu a mohl je vyzvat, aby splnili svoje procesní povinnosti, zejména aby doplnili svá
skutková tvrzení a návrhy na provedení důkazů, pokud to nebylo možné uskutečnit
písemně podle ustanovení § 114b občanského soudního řádu. „Nyní je soud povinen
svolat přípravné jednání, pokud není možné věc rozhodnout bez jednání, nemůže-li být
jednání připraveno podle § 114a odst. 2 občanského soudního řádu, aby mohlo být
rozhodnuto při jediném jednání anebo pokud nelze jednání připravit podle ustanovení
§ 114b občanského soudního řádu.“40

K přípravnému jednání soud předvolá účastníky, případně i další osoby, kterých
je pro řízení třeba. Při přípravném jednání soud pak zejména v součinnosti s účastníky

37
38

39

40

viz ustanovení § 118b odst. 1 o. s. ř.
jde li o skutečnosti a důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních
prostředků, které nastaly po přípravném, a nebylo – li provedeno, po prvním jednání nebo které
účastník nemohl bez své viny včas uvést, jakož i skutečnosti a důkazy, které účastníci uvedli poté, co
byl některý z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností podle ustanovení § 118a odst. 1 až 3 o.
s. ř. Zákonná koncentrace řízení neplatí ve věcech uvedených v ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř. a
v případě, že účastníci nebyli řádně poučeni podle ustanovení § 118b odst. 2 části druhé věty za
středníkem nebo podle § 114c odst. 5 o. s. ř.
POSPÍŠIL, M., Novela občanského soudního řádu je účinná, Právní rádce, dostupné z
http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077440-37865160-F00000_d-novela-obcanskeho-soudniho-radu-jeucinna
POSPÍŠIL, M., Novela občanského soudního řádu je účinná, Právní rádce, dostupné z
http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077440-37865160-F00000_d-novela-obcanskeho-soudniho-radu-jeucinna
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objasní, zda jsou splněny podmínky řízení, a případně přijme opatření k odstranění
zjištěného nedostatku podmínek řízení, aby mohla být věc projednána (například aby
byla doložena správná procesní plná moc), vyzve účastníky, aby do protokolu doplnili
svá potřebná tvrzení o skutečnostech rozhodných pro spornou věc a přednesli návrhy na
provedení důkazů k jejich prokázání, a aby splnili další své procesní povinnosti,
k čemuž jim soud musí poskytnout potřebná poučení. Dále se soud pokusí o smírné
vyřešení věci, např. i tím, že se strany sporu upozorní na judikaturu, která řeší obdobné
případy.

Soud rovněž může uložit účastníkům řízení takové další procesní povinnosti,
kterých je třeba k dosažení účelu řízení, tedy poučí je tak, aby (a jak) doplnili všechny
rozhodné skutečnosti a důkazy. Současně s tím je poučí o tom, jaké následky by mělo
nesplnění takové výzvy.

Předvolání k přípravnému jednání musí být účastníkům doručeno do vlastních
rukou, a to nejméně 20 dnů přede dnem přípravného jednání. Účastníci jsou povinni se
přípravného jednání zúčastnit a splnit nejpozději do jeho skončení své procesní
povinnosti. Z důležitých důvodů může soud účastníkům na žádost některého z nich
poskytnout lhůtu k doplnění tvrzení o skutečnostech rozhodujících pro věc, k podání
návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností; tato lhůta
nesmí být kratší než 30 dnů. 41 Sankce pro účastníky za nesplnění jejich procesních
povinností jsou pro účastníky řízení citelné.

Nedostaví-li se k přípravnému jednání žalovaný, ačkoli byl řádně a včas
předvolán nejméně 20 dnů předem a řádně mu byla doručena žaloba, aniž by se včas a
z důležitého důvodu omluvil, má se za to, že uznává nárok, který je proti němu
uplatňován žalobou; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen v předvolání
k přípravnému jednání. 42 V případě, že se žalovaný nedostaví k přípravnému jednání,

41
42

§ 114c o. s. ř.
neplatí ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (ustanovení § 99 odst. 1 a 2 o. s. ř.), ve věcech
uvedených v ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř., a rovněž jsou-li splněny podmínky pro zastavení řízení
nebo odmítnutí žaloby
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nastává fikce uznání nároku a soud vydá rozsudek pro uznání stejně jako v případě
ustanovení § 114b o. s. ř.

Nedostaví-li se k přípravnému řízení žalobce, ačkoli byl řádně a včas předvolán
nejméně 20 dnů předem a řádně mu byla doručena žaloba, aniž by se včas a z důležitého
důvodu omluvil, soud řízení zastaví; o tomto následku musí být žalobce poučen
v předvolání k přípravnému jednání. 43 Jedná se o zcela nový institut, neboť do doby
účinnosti této „souhrnné novely“ byl sankcionován nedbalý přístup žalovaných k plnění
svých procesních povinností (viz ustanovení § 114b o. s. ř.), avšak nikoli žalobců. Takto
je tedy trestán laxní přístup účastníků řízení v souvislosti s přípravným jednáním.

V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že je tímto ustanovením
určitým způsobem narušena rovnost účastníků řízení, když za porušení stejné procesní
povinnosti stíhá účastníky pro ně rozdílně citelná sankce. O tomto však bude v rámci
této práce podrobně pojednáno později.

Novela zák. č. 7/2000 Sb. tak poměrně přísným způsobem upravuje procesní
povinnosti účastníků, potažmo odpovědnost účastníků za výsledek sporu. Jak píše ve
svém článku M. Šerá44, novela tím bezpochyby reaguje na dosavadní praxi některých
účastníků, resp. jejich právních zástupců, kteří prodlužovali řízení před soudem prvního
stupně nedůsledným plněním svých procesních povinností a různými procesními
obstrukcemi tak, že jednání muselo být opakovaně odročováno. Tato praxe by se měla
po novele stát minulostí a měla by se konečně naplnit dlouhodobě proklamovaná zásada
rozhodnutí věci při jediném jednání.

„Je třeba si ale zároveň uvědomit, že k dosažení maximální efektivity řízení
nestačí pouze legislativní posílení koncentračních prvků ve sporném řízení. Takový cíl

43
44

neplatí ve věcech uvedených v ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř.,
ŠERÁ, M., Bude sporné řízení od 1. 7. 2009 skutečně rychlejší?, e.pravo.cz, dostupné z
http://www.epravo.cz/top/clanky/bude-sporne-rizeni-od-1-7-2009-skutecne-rychlejsi-56501.html
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může být naplněn jedině díky kvalitním soudcům a odpovědným účastníkům řízení,
případně jejich zástupcům.“45

45

SERÁ, M., Bude sporné řízení od 1. 7. 2009 skutečně rychlejší?, e.pravo.cz, dostupné z
http://www.epravo.cz/top/clanky/bude-sporne-rizeni-od-1-7-2009-skutecne-rychlejsi-56501.html
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5 Koncentrace řízení de lege lata
5.1 Koncentrace řízení dle ustanovení § 118b o. s. ř.
Koncentrace řízení dle ustanovení § 118b o s. ř. se poprvé promítla do českého
civilního procesu novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb., kdy ve sporech zde
taxativně vyjmenovaných 46 musely být rozhodné skutečnosti o věci samé a důkazy
k jejich prokázání označeny (navrženy) nejpozději do skončení prvního jednání, které se
v nich konalo. Zákonná koncentrace skutkových tvrzení a důkazních návrhů v řízeních
dle ustanovení § 118b o. s. ř. však připouštěla dvě výjimky. První se týkala takových
skutečností a důkazů, jimiž měla být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních
prostředků. Druhou výjimku pak tvořily skutečnosti a důkazy, které nastaly (vznikly) po
prvním jednání, nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést.

Jak vyplývá ze shora uvedeného, do změny znění ustanovení § 118b o. s. ř.
novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb., platila koncentrace řízení dle ustanovení
§ 118b o. s. ř. pouze pro určité typy řízení, z nichž některá se koncentrovala v plném
rozsahu a některá pouze co do základu věci. Pro ostatní typy řízení pak platilo, že jsou
koncentrována ve smyslu ustanovení § 119a o. s. ř. Koncentrace řízení se pak
nedotýkala věcí uvedených v ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř.

Novela, provedená zákonem č. 7/2009, změnou znění ustanovení § 118b o. s. ř.
zavedla naopak koncentraci pro veškerá řízení, až na výjimky v něm výslovně
uvedené47 a dále koncentraci řízení pro případy, kde byla provedena příprava jednání ve
46

47

ve věcech ochrany osobnosti podle občanského zákoníku, ve věcech ochrany proti uveřejňování
informací, které jsou zneužitím svobody projevu, slova a tisku, popřípadě ochrany práv třetích osob
podle právních předpisů o hromadných informačních prostředcích, v incidenčních sporech v rámci
insolvenčního řízení, o základu věci ve sporech o ochranu hospodářské soutěže, o základu věci ve
sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním, o základu věci ve
sporech z porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství a v dalších případech stanovených
zákonem.
pokud nebyla provedena příprava jednání podle § 114c, mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti o
věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení prvního jednání, popřípadě do uplynutí
lhůty, která byla účastníkům poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech významných pro věc,
k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností. K později
uvedeným skutečnostem a označeným důkazům smí soud přihlédnout, jen jde-li o skutečnosti nebo
důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, které nastaly po
přípravném, a nebylo-li provedeno, po prvním jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas
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smyslu ustanovení § 114c o. s. ř.

48

Zákon samozřejmě stanoví výjimky z obou

těchto ustanovení, kdy soud může přihlédnout i k později uvedeným skutečnostem a
označeným důkazům.

Ve věcech, v nichž nebyla provedena příprava jednání dle § 114c o. s. ř., mohou
účastníci uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání
jen do skončení prvního jednání. Zákon zde však zároveň umožňuje účastníkům řízení
požádat soud ve smyslu ustanovení § 118b o s. ř. o poskytnutí lhůty k doplnění tvrzení o
skutečnostech významných pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke
splnění dalších procesních povinností.

„Na rozdíl od právní úpravy koncentrace dle ustanovení § 114c odst. 4 o. s. ř.
však zákon nevyžaduje návrh účastníků řízení na poskytnutí této lhůty ani nestanovuje
maximální délku jejího trvání. Soudci se tak alespoň částečně otevírá prostor pro jeho
úvahu a možné určení lhůty dle konkrétních okolností a potřeb případu.“49

Vzhledem ke skutečnosti, že v určitých případech je pro soud prvního stupně
zjištění skutkového stavu věci složitější a časově náročnější, a není možno tak učinit do
skončení prvního jednání, může soud prvního stupně využít shora uvedené možnosti, tj.
poskytnout účastníkům řízení lhůtu k doplnění tvrzení o skutečnostech významných pro
věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních
povinností, aniž by toto muselo být účastníky řízení navrhováno. V rozporu s tímto
tvrzením se však objevují i názory, že přestože zákon o žádosti výslovně nemluví, je
nepochybné, že bez žádosti soud takovou lhůtu poskytnout oprávněn není.50

48

49

50

uvést, jakož i ke skutečnostem nebo důkazům, které účastníci uvedli poté, co byl některý z nich vyzván
k doplnění rozhodujících skutečností podle § 118a odst. 1 až 3.
ve věcech, v nichž byla provedena příprava jednání podle § 114c, mohou účastníci uvést rozhodné
skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení přípravného jednání,
popřípadě do uplynutí lhůty, která jim byla poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech významných
pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností (§ 114c
odst. 4).
HAMUĽÁKOVÁ, K., Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení, Praha:
Leges, 2010, 95 s.
BUREŠ J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z. a kol., Občanský soudní řád. Komentář. 7. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2006, s. 840.
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Se skutečností, že ve věcech, v nichž nebyla provedena příprava jednání dle
§ 114c o. s. ř. mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy
k jejich prokázání pouze do skončení prvního jednání, zákon výslovně nespojuje žádnou
zvláštní poučovací povinnost soudu. Situace je zde v tomto ohledu problematická, když
zákon zakotvuje poučovací povinnost účastníků řízení v rámci přípravného jednání51,
dále v souvislosti s přistoupením a záměnou účastníků řízení52 a dále v rámci řízení ve
věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem.53 „Z uvedeného je zřejmé, že zákon
bezdůvodně diferencuje nejen mezi dvěma formami zákonných koncentrací, ale dokonce
i mezi různými účastníky, popř. i mezi různými typy řízení.“54

Poučovací povinnost soudu je obecně upravena v ustanovení § 5 o. s. ř, který
stanoví, že soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech a
povinnostech. Takovou procesní povinností je bezesporu i povinnost tvrzení a povinnost
důkazní, když obě tyto povinnosti musejí být, v souvislosti s koncentrací řízení dle
ustanovení § 118b o. s. ř., splněny účastníky řízení do skončení prvního jednání. Není
však zřejmé, jakým způsobem, v jakém rozsahu a k jakému časovému okamžiku má být
soudem prvního stupně takové poučení účastníkům řízení poskytnuto.
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Před skončením přípravného jednání předseda senátu ve smyslu ustanovení § 114c odst. 5 o. s. ř. poučí
přítomné účastníky o tom, že, s výjimkou věcí uvedených v § 120 odst. 2, ke skutečnostem uvedeným
a k důkazům označeným po skončení přípravného jednání, popřípadě po uplynutí lhůty podle odstavce
4 věty druhé, může být přihlédnuto jen za podmínek uvedených v § 118b odst. 1 o. s. ř.
Došlo-li ve smyslu ustanovení § 118b odst. 2 o. s. ř. k přistoupení dalšího účastníka (§ 92 odst. 1) nebo
záměně účastníka (§ 92 odst. 2), nastávají ve vztahu s novými účastníky účinky podle odstavce 1
skončením prvního jednání, které bylo nařízeno po přistoupení nebo záměně účastníka a které se ve
věci konalo; o tom musí být účastníci poučeni v předvolání k tomuto jednání.
Ustanovení § 250d o. s. ř. ve svém prvním odstavci stanoví, že účastníci řízení mohou uvést rozhodné
skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání nejpozději do skončení přípravného
jednání, popřípadě do uplynutí lhůty, která jim byla poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech
významných pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních
povinností (§ 114c) nebo, nebyla-li nařízena a provedena tato příprava jednání, do skončení prvního
jednání, které se v řízení před soudem konalo; k později uvedeným skutečnostem a důkazům se
nepřihlíží. To neplatí, jde-li o skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost
provedených důkazních prostředků, které nastaly po prvním jednání nebo které účastník nemohl bez
své viny včas uvést, jakož i o skutečnosti a důkazy, které účastníci uvedli poté, co byl některý z nich
vyzván k doplnění rozhodujících skutečností podle § 118a odst. 2. Ve druhém odstavci shora
uvedeného ustanovení je pak stanoveno, že omezení podle odstavce 1 neplatí v případě, že účastníci
nebyli řádně poučeni podle § 114c odst. 5 nebo že, nebyla-li nařízena a provedena příprava jednání,
soud jim neposkytl poučení o povinnostech podle odstavce 1 a o následcích nesplnění těchto
povinností nejpozději v předvolání k prvnímu jednání ve věci.
HAMUĽÁKOVÁ, K., Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení, Praha:
Leges, 2010, 97 s.
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Odborná veřejnost pak jako možné řešení této problematické situace uvádí
použití analogie legis, tedy zákonné analogie, a to analogie s právní úpravou poučovací
povinnosti dle ustanovení § 118b odst. 2 o. s. ř.55 V této souvislosti se dá rovněž čerpat i
z právní úpravy ustanovení § 118b o. s. ř. v jeho znění před novelou, provedenou
zákonem č. 7/2009 Sb., kdy účastníci řízení museli být poučeni o koncentraci již
v předvolání k prvnímu jednání.56

Stejně jako v případě přípravného jednání, i v rámci prvního jednání může nastat
situace, kdy soud neodhadne časovou náročnost prvního jednání a neponechá si pro něj
dostatek času. V takovém případě se soud s touto skutečností musí vypořádat.57 Není
možné jednání odročit, neboť zákon výslovně stanoví, že účastníci musí tvrdit rozhodné
skutečnosti a navrhovat důkazy do skončení prvního jednání. J. Křiváčková a
K. Hamuľáková jako možný vhodný způsob uvádějí přerušení jednání, případně využití
lhůty k doplnění tvrzení a k podání návrhů důkazů, jejíž stanovení v tomto případě není
vázáno na návrh účastníka.58 Tak tomu je na rozdíl od přípravného jednání, kdy lhůta
k doplnění na návrh účastníka vázána je a soud se tak s uvedeným problémem musí
vypořádat jinou cestou.

5.1.1 Zásada kontradiktornosti a koncentrace řízení
Shora bylo pojednáno o tom, že účastníci musí uvést rozhodné skutečnosti a
navrhnout důkazy do skočení přípravného jednání, prvního jednání, resp. do skončení
dodatečné lhůty, která jim byla k tomuto účelu soudem poskytnuta. Stanovení takové
dodatečné lhůty však může vést k nastolení nerovnosti mezi účastníky řízení.
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Došlo-li ve smyslu ustanovení § 118b odst. 2 o. s. ř. k přistoupení dalšího účastníka (§ 92 odst. 1) nebo
záměně účastníka (§ 92 odst. 2), nastávají ve vztahu s novými účastníky účinky podle odstavce 1
skončením prvního jednání, které bylo nařízeno po přistoupení nebo záměně účastníka a které se ve
věci konalo; o tom musí být účastníci poučeni v předvolání k tomuto jednání.
Viz ustanovení § 118b odst. 2 o. s. ř. ve znění účinném před novelou provedenou zákonem č. 7/2009
Sb., kdy o povinnostech podle odstavce 1 a následcích nesplnění těchto povinností museli být účastníci
řízení poučení v předvolání k prvnímu jednání ve věci.
KŘIVÁČKOVÁ J., HAMUĽÁKOVÁ K., Devět měsíců účinnosti nové právní úpravy koncentrace
v civilním soudním řízení z pohledu praxe. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 12, s. 445.
KŘIVÁČKOVÁ J., HAMUĽÁKOVÁ K., Devět měsíců účinnosti nové právní úpravy koncentrace
v civilním soudním řízení z pohledu praxe. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 12, s. 445.

35

„Může se stát, že jedna strana uvede důkaz ke konci lhůty, druhá strana se o tom
nedozví a lhůta jí uplyne bez toho, aniž by na tento důkaz reagovala. Lze tedy dojít
k závěru, že nebude – li druhou stranou reagováno ve lhůtě, nebude k její pozdější
reakci soud přihlížet z důvodu koncentrace řízení. Tím pak ovšem dochází k porušení
zásady kontradiktornosti řízení a rovnosti účastníků.“59 Sama jsem se během své praxe
advokátního koncipienta několikrát setkala s případem, kdy protistrana založila své
návrhy na provedení důkazů až poslední den soudem poskytnuté lhůty. Nejde tedy o
problematiku, nad kterou by bylo možno zavírat oči.

Vzhledem k tomu, že zásada kontradiktornosti je omezena zásadou koncentrace
řízení, mohou účastníci reagovat na již předložené důkazy a skutečnosti tvrzené po
přípravném, resp. po prvním jednání ve věci, popř. po uplynutí soudem poskytnuté
lhůty, pouze v mezích zákonných výjimek z koncentrace řízení. Tak se může stát, že
v rámci zákonných výjimek z koncentrace uvede jeden z účastníků novou skutečnost
nebo důkaz a druhý účastník musí na tuto novou skutečnost či důkaz reagovat opět
pouze v rámci zákonných výjimek z koncentrace. To se však vždy tomuto účastníku
nemusí podařit a v takovém případě může dojít opět k porušení zásady rovnosti
účastníků řízení a kontradiktornosti.

Východiskem takové situace je dle názoru J. Křiváčkové a K. Hamuľákové
podřadit skutečnost či důkaz tohoto druhého účastníka pod výjimku spočívající v tom,
že tento účastník skutečnost či důkaz nemohl bez své viny uvést, neboť nevěděl o
relevantnosti takového důkazu či skutečnosti pro řízení a tato vznikla právě až na
základě důkazu nebo skutečnosti uvedeného protistranou.60

Autorky v této souvislosti poukazují na skutečnost, že pojem „nemohl bez své
viny včas uvést“ je vykládán toliko v judikatuře Nejvyššího soudu České republiky,
týkající se žaloby na obnovu řízení. Má se přitom jednat o „takové skutečnosti a důkazy,
o nichž účastník nevěděl a ani jinak z procesního hlediska nezavinil nesplnění své
59

60

KŘIVÁČKOVÁ J., HAMUĽÁKOVÁ K., Devět měsíců účinnosti nové právní úpravy koncentrace
v civilním soudním řízení z pohledu praxe. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 12, s. 445.
KŘIVÁČKOVÁ J., HAMUĽÁKOVÁ K., Devět měsíců účinnosti nové právní úpravy koncentrace
v civilním soudním řízení z pohledu praxe. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 12, s. 445.
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povinnosti tvrzení či povinnosti důkazní.“ Analogicky pak můžeme dovodit, že se jedná
i o takové skutečnosti, o jejichž existenci účastník sice věděl, avšak si nebyl vědom
jejich relevance pro daný případ, neboť nemohl předvídat tvrzení a důkazy přednesené
druhou stranou. Proto je třeba v rámci zachování zásady kontradiktornosti a rovnosti
účastníků řízení vykládat tuto výjimku extenzivně.61

Autorky ve svém článku dále uvádějí, že obdobně je třeba vztáhnout shora
uvedenou výjimku i na situace, kdy skutečnosti a důkazy vzniknou až po prvním
jednání ve věci. Zákon totiž dříve samostatnou výjimku z koncentrace výslovně
neupravoval ve vztahu k prvnímu jednání, ale pouze k přípravnému jednání. V současné
době již není nutné výjimku takto dovozovat, neboť ustanovení § 118b odst. 1 o. s. ř.
bylo novelou provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. v

souvislosti s výjimkami

z koncentrace řízení doplněno i o skutečnosti a důkazy, které nastanou po prvním
jednání.

5.2 Příprava jednání dle ustanovení § 114c o. s. ř.
5.2.1 Pojem a účel přípravného jednání
Přípravné jednání bylo do občanského soudního řádu zavedenou tzv.
„souhrnnou novelou“ provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. Došlo tak současně
k nahrazení a doplnění dosavadního znění ustanovení § 114c o. s. ř., který zde existoval
od 1. dubna 200562 a upravoval institut tzv. soudního roku. Předsedovi senátu byla dána
možnost, aby v určitých případech63 předvolal k soudu účastníky řízení a jejich zástupce
a poskytl jim potřebná poučení, pokusil se o smírné vyřízení věci, vyzval účastníky, aby
splnili své procesní povinnosti, zejména aby do protokolu doplnili své skutková tvrzení
a návrhy na provedení důkazů a bylo-li to potřebné, uložil jim, aby nejpozději při
jednání splnili v zájmu dosažení účelu řízení i další procesní povinnosti.
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KŘIVÁČKOVÁ J., HAMUĽÁKOVÁ K., Devět měsíců účinnosti nové právní úpravy koncentrace
v civilním soudním řízení z pohledu praxe. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 12, s. 445.
Ustanovení § 114c bylo do občanského soudního řádu zakotveno novelou provedenou zákonem
č. 59/2005 Sb.
Ukázalo-li se, že postupem podle ustanovení § 114a odst. 2 o. s. ř. a ustanovení § 114b o. s. ř. nemohlo
být jednání připraveno tak, aby bylo možné věc rozhodnout při jediném jednání. Ustanovení se pak
nevztahovalo na věcí, kdy se takový postup jevil neúčelným a neplatilo v případě, byly-li splněny
podmínky k tomu, aby o věci mohlo být rozhodnuto bez nařízení jednání.
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„Souhrnná novela“ tak na shora uvedené znění ustanovení § 114c o. s. ř. plynule
navázala, když jej rozšířila o institut přípravného jednání. Přípravné jednání však již na
účastníky řízení klade zvýšené nároky, zejména zakotvuje jejich procesní odpovědnost
v podobě zavedení zákonné koncentrace skutkových tvrzení a důkazních návrhů a
negativních následků spojených s nedostavením se k přípravnému jednání.

Cílem přípravného jednání je pak urychlit řízení jako celek a umožnit
předsedovi senátu provést precizní přípravu tak, aby mohlo být následně rozhodnuto při
prvním jednání.64

5.2.2 Podmínky pro nařízení přípravného jednání
Přípravné jednání lze nařídit pouze při splnění zákonem stanovených podmínek.
Přípravné jednání má význam v řízeních, kdy bude ve věci následně nařízeno jednání
k rozhodnutí o věci samé. Naopak není možné nařídit přípravné jednání v případech
předpokládaných ustanovením § 115a o. s. ř., tj. jestliže ve věci lze rozhodnout jen na
základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na
projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí.
Dále soud nemůže přípravné jednání nařídit, jsou-li splněny zákonné podmínky pro
vydání platebního rozkazu či směnečného platebního rozkazu.

Přípravné jednání lze ve smyslu ustanovení § 114c odst. 1 o. s. ř. nařídit
v případech, kdy není možné o věci samé rozhodnout bez nařízení jednání, nebylo-li
nebo nemůže-li být postupem podle § 114a odst. 2 o. s. ř. jednání připraveno tak, aby
bylo možné věc rozhodnout při jediném jednání, a nepostupoval-li soud podle § 114b
o. s. ř.. Přípravné jednání je tedy vyloučeno mimo jiné v případech, kdy soud prvního
stupně již využil institutu tzv. kvalifikované výzvy. Kvalifikovanou výzvu lze však dle
zákonného znění vydat v průběhu přípravného jednání, tj. před jeho skončením, neboť
ve smyslu ustanovení § 114b odst. 3 o. s. ř., ji nelze vydat nebo doručit po přípravném
jednání podle ustanovení § 114c o. s. ř. nebo po prvním jednání ve věci.
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HAMUĽÁKOVÁ, K., Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení, Praha:
Leges, 2010, 80 s.
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Skutečnost, že soud nevyužil institutu kvalifikované výzvy ve smyslu
ustanovení § 114b o. s. ř. je jednou z podmínek pro možné nařízení přípravného
jednání. Zákonodárce se touto podmínkou patrně chtěl vyhnout nadbytečnému
zatěžování účastníků řízení, když oba instituty mají sloučit ke stejnému účelu a jejich
současné užití by nemuselo být vždy zcela ku prospěchu řízení, zejména ve vztahu
k zásadě rychlosti a hospodárnosti. Jak však uvádí J. Křiváčková s K. Hamuľákovou,
takový postup by se jevil vhodný za situace, že z vyjádření žalovaného vyplynou
skutečnosti, z nichž je soudu zřejmé, že nebude pravděpodobně možné věc rozhodnout
při prvním jednání ve věci. 65 „Posouzení vhodnosti takového kroku by mělo být
ponecháno na úvaze soudu, při zohlednění všech okolností případu a s přihlédnutím
k tomu, zda by takovým postupem opravdu nedocházelo k nadměrnému zatěžování
žalovaného“.66

Předseda senátu by dále neměl nařizovat a provádět přípravné jednání u sporů a
jiných právních věcí, v nichž se takový postup jeví s ohledem na okolnosti případu
neúčelným. Zde záleží především na úvaze předsedy senátu, zda se mu, s ohledem na
okolnosti daného případu, jeví nařízení a provedení přípravného řízení účelné či nikoli,
avšak měl by v této souvislosti přihlédnout ke složitosti věci, když u věcí jednodušších
se zpravidla přípravné jednání nařizovat a provádět nebude.

K přípravnému jednání předvolá předseda senátu účastníky a jejich zástupce,
popřípadě též další osoby, jejichž přítomnosti je třeba (například tlumočníka). Nejasnou
zůstává otázka, zda v případě, že se dostaví k přípravnému jednání pouze zástupce
účastníka řízení, má soud pro tento případ aplikovat sankce přepokládané ustanoveními
§ 114c odst. 6 a 7 o. s. ř., tj. v případě žalobce zastavit řízení a v případě žalovaného
vydat rozsudek pro uznání. Někteří odborní autoři tvrdí, že v rámci přípravného řízení je
přítomnost účastníků samotných nutná, když zde jsou prováděny úkony, které se
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vztahují pouze na osobu účastníka řízení, a to tak, že nikdo jiný nemůže daný úkon
vykonat.67

Jiní se naopak domnívají, že se jedná o jednání, které je svým obsahem obdobou
jednání ve věci samé, kde se osobní účast účastníka řízení vyžaduje pouze ve
výjimečných případech, a proto by, v případě nutnosti osobní účasti účastníka řízení na
přípravném jednání, postrádalo jeho zastoupení smysl. Pak tedy k přípravnému řízení
mají být předvolávání účastníci řízení, a v případě, že jsou tito zastoupení, pak postačí
doručit předvolání pouze jejich zástupcům.68

S druhým zde uvedeným názorem se plně ztotožňuji, neboť mám za to, že
úkony, které jsou v rámci přípravného řízení prováděny 69 , nejsou úkony, které musí
bezpodmínečně účastník řízení vykonat osobně, když činnost účastníka řízení
v přípravném řízení může účelně zastat jeho zástupce, který by stejné úkony za
účastníka vykonával v rámci prvního jednání ve věci, v případě, že by se přípravné
jednání ve věci nekonalo.

Předvolání k přípravnému jednání musí být doručeno do vlastních rukou.
Náhradní doručení je vyloučeno; to neplatí, doručuje-li se prostřednictvím veřejné
datové sítě do datové schránky.
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Uvedená změna v doručování předvolání

k přípravnému jednání prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky byla
přijata v souvislosti s novelou občanského soudního řádu, provedenou zákonem
67
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BUREŠ J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z. a kol., Občanský soudní řád. Komentář. 7. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2006, s. 840.
HAMUĽÁKOVÁ, K., Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení, Praha:
Leges, 2010, 80 s.
Při přípravném jednání předseda senátu ve smyslu ustanovení § 114c odst. 3 o. s. ř. zejména:
a) v součinnosti s účastníky objasní, zda jsou splněny podmínky řízení, a případně přijme opatření
k odstranění zjištěného nedostatku podmínek řízení,
b) vyzve účastníky, aby do protokolu doplnili svá potřebná tvrzení o skutečnostech rozhodných pro
věc a návrhy na provedení důkazů k jejich prokázání a aby splnili své další procesní povinnosti, a
poskytne účastníkům potřebná poučení; § 118a zde platí obdobně,
c) pokusí se o smírné vyřešení věci (§ 99),
d) může účastníkům řízení nařídit první setkání s mediátorem podle § 100 odst. 3, je-li to účelné a
vhodné,
e) uloží účastníkům řízení další procesní povinnosti potřebné k dosažení účelu řízení.
ustanovení § 114c odst. 2 o. s. ř.
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č. 404/2012 Sb., a dává si za cíl posílit prvky elektronizace justice a odpovědnost
adresáta při doručování v případě doručení prostřednictvím veřejné datové sítě do
datové schránky.

V případě, že se účastníku řízení opakovaně nedaří doručit předvolání
k přípravnému jednání, může soud využít zákonné možnosti zakotvené v ustanovení
§ 114a odst. 2 písm. a) o. s. ř., případně též v ustanovení § 114b o. s. ř., a pokud této
nevyužije, nařídí jednání ve věci samé.

5.2.3 Obsah přípravného jednání
V rámci přípravného jednání předseda senátu součinnosti s účastníky objasní,
zda jsou splněny podmínky řízení, a případně přijme opatření k odstranění zjištěného
nedostatku podmínek řízení, dále vyzve účastníky, aby do protokolu doplnili svá
potřebná tvrzení o skutečnostech rozhodných pro věc a návrhy na provedení důkazů
k jejich prokázání, a aby splnili své další procesní povinnosti, a poskytne účastníkům
potřebná poučení. V rámci každého přípravného jednání se předseda senátu pokouší o
smírné vyřešení věci mezi účastníky, může účastníkům nařídit první setkání
s mediátorem podle ustanovení § 100 odst. 3 o. s. ř., je-li to účelné a vhodné.

Úkony v přípravném řízení směřují především k tomu, aby věc byla co
nejrychleji rozhodnuta. Zkoumání podmínek řízení provádí soud po celou dobu řízení,
neboť se jedná o podmínky, bez nichž nemůže být meritorně rozhodnuto. Výjimku
z podmínek řízení v tomto ohledu představuje místní příslušnost, kterou soud zkoumá,
bylo-li ve věci provedeno přípravné jednání, do konce tohoto přípravného jednání.

Předseda senátu může, je-li to vhodné, vyzvat žalobce k odstranění vad a
nedostatků žaloby ve smyslu ustanovení § 43 o. s. ř.71 V případě žalovaného pak musí
zvážit, zda využije ke spolehlivému zjištění skutkového stavu za současného rychlého
vyřízení věci spíše institut kvalifikované výzvy dle ustanovení § 114b o. s. ř., případně
71

Předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které
neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo
doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.
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institut přípravného jednání dle ustanovení § 114c o. s. ř. Hlavní činností účastníků
řízení v přípravném jednání je pak doplnění potřebných tvrzení o skutečnostech
rozhodných pro věc a návrhů na provedení důkazů k jejich prokázání, kdy poučení dle
ustanovení § 118a o. s. ř. zde platí obdobně.

5.2.4 Koncentrace řízení dle ustanovení § 114c o. s. ř.
Přípravné řízení ve smyslu ustanovení § 114c o. s. ř. je ovládáno zásadou
koncentrace řízení, když ve věcech, v nichž byla provedena příprava jednání podle
ustanovení § 114c, mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit
důkazy k jejich prokázání jen do skončení přípravného jednání, popřípadě do uplynutí
lhůty, která jim byla poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech významných pro
věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních
povinností (§ 114c odst. 4).72 Taková lhůta však nesní být ve smyslu ustanovení § 114c
odst. 4 o. s. ř. delší než 30 dnů.73

Jak vyplývá ze shora uvedeného ustanovení, dodatečná lhůta, kterou soud
k žádosti některého z účastníků poskytne, se vztahuje na všechny účastníky řízení a na
všechny procesní povinnosti, které byly účastníkům řízení v rámci přípravného jednání
uloženy, tj. nikoli pouze na doplnění skutečností významných pro věc a podání návrhů
na provedení důkazů k jejich prokázání.

Ustanovení § 114c odst. 4 o. s. ř. zcela nekoresponduje s ustanovením § 118b
odst. 1 o. s. ř., upravujícím koncentraci řízení ve věcech, ve kterých nebylo nařízeno
přípravné jednání, kdy účastníci řízení mohou uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a
označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení prvního jednání, popřípadě do
uplynutí lhůty, která byla účastníkům poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech
významných pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších
procesních povinností.
72
73

Ustanovení § 118b odst. 1 o. s. ř.
Procesní povinnosti podle odstavce 3 jsou účastníci povinni splnit do skončení přípravného jednání.
Z důležitých důvodů soud účastníkům poskytne na žádost některého z nich lhůtu k doplnění tvrzení o
skutečnostech rozhodujících pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších
procesních povinností; tato lhůta nesmí být delší než 30 dnů.
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Rozdíl spatřuji v tom, že při přípravném jednání může soud „dodatečnou lhůtu“
podle ustanovení § 114c odst. 4 o. s. ř. poskytnout pouze na výslovný návrh některého
z účastníků a taková lhůta nesmí být delší než 30 dnů. Naopak v rámci prvního jednání
ve věci soud může poskytnout účastníkům dodatečnou lhůtu i bez návrhu některého
z nich a délka soudem poskytnuté lhůty není zákonem výslovně omezena.

Dalším významným rozdílem je, že zatímco ustanovení § 114c o. s. ř. hovoří
v souvislosti s koncentrací řízení a „dodatečnou lhůtou“ dle odst. 4 předmětného
ustanovení o „splnění procesních povinností“, tj. veškerých procesních povinností
uložených účastníkům v rámci přípravného jednání, ustanovení § 118b o. s. ř. výslovně
spojuje, a to i vztahu k ustanovení § 114c o. s. ř., koncentraci řízení s povinností tvrzení
rozhodných skutečností a navrhování důkazů k jejich prokázání. Ustanovení § 114c
o. s. ř. tak může připouštět určité výkladové problémy. Jak uvádí například ve své
publikaci K. Hamuľáková, je těžko myslitelné, že by pod předmětné ustanovení byly
podřazovány i další povinnosti, uložené účastníkům řízení v rámci přípravného řízení,
jako je třeba povinnost dostavit se ke znalci.74

O koncentraci řízení v rámci přípravného jednání musejí být účastníci řízení
náležitě poučeni. Na rozdíl od shora zmiňovaného ustanovení § 118b o. s. ř. je taková
poučovací povinnost soudu výslovně zakotvena v ustanovení § 114c odst. 5 o. s. ř., kdy
před skončením přípravného jednání má předseda senátu povinnost, s výjimkou věcí
uvedených v § 120 odst. 2 o. s. ř., přítomné účastníky poučit o tom, že ke skutečnostem
uvedeným a k důkazům označeným po skončení přípravného jednání, popřípadě po
uplynutí lhůty podle odstavce 4 věty druhé, může být přihlédnuto jen za podmínek
uvedených v § 118b odst. 1 o. s. ř.

V praxi je shora uvedené ustanovení poněkud nepraktické. Vzhledem k tomu, že
účastníci musejí uvést veškeré skutečnosti a označit důkazy k jejich prokázání do
skončení přípravného jednání, měli by být s těmito povinnostmi seznámeni
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Leges, 2010, 86 s.

43

s dostatečným časovým předstihem a k přípravnému jednáni se dostavit již náležitě
připraveni.

Přikláněla bych se tedy k tomu, aby soud účastníky o koncentraci řízení ve
vztahu k povinnosti uvést rozhodné skutečnosti a označit důkazy poučoval již v rámci
předvolání k přípravnému jednání, tak jak to předvídá zákon v ustanovení § 118b odst.
2 o. s. ř. ve vztahu k novým účastníkům v případě, že došlo přistoupení dalšího
účastníka do řízení či k záměně účastníka.75

Vzhledem ke skutečnosti, že zmiňovanou praxi zavedla již řada soudů, dochází
tak naopak někdy k situacím, kdy jsou účastníci řádně poučeni v předvolání
k přípravnému jednání, nikoli však před jeho skončením. Taková situace by ale neměla
být důvodem pro podání odvolání ve smyslu ustanovení § 205 odst. 2 písm. c) o. s. ř.,
neboť se nejedná o vadu, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve
věci.76 Přesto bych však byla pro to, poučit účastníky o koncentraci řízení vždy ještě
jednou před skončením přípravného jednání.

Vázanost soudu ve vztahu ke koncentraci řízení
Koncentrace řízení není závazná jen pro účastníky samotné. „Den, kdy nastala
koncentrace řízení, je závazný také pro soud potud, že určuje stav spisu, z něhož soud
vychází ve smyslu ustanovení § 120 odst. 3 o. s. ř.“77 To dle názoru K. Hamuľákové
není ústavně konformní a částečně koliduje s účelem občanského práva procesního, kdy
toto odvětví má zajišťovat ochranu práv a oprávněných zájmů účastníků, vyplývajících
z hmotného práva. Může se tak například stát, že se soud dozví o důkazu, který má
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Došlo-li k přistoupení dalšího účastníka (§ 92 odst. 1) nebo záměně účastníka (§ 92 odst. 2), nastávají
ve vztahu s novými účastníky účinky podle odstavce 1 skončením prvního jednání, které bylo nařízeno
po přistoupení nebo záměně účastníka a které se ve věci konalo; o tom musí být účastníci poučeni
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prokázat absolutní neplatnost smlouvy, až po zkoncentrování řízení a je vědomě nucen
rozhodnout contra legem.78

Osobně mám za to, že v rámci zpřísnění procesních povinností účastníků řízení a
posílení jejich odpovědnosti za výsledek řízení je nutno (s výjimkou věcí uvedených
v ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř., kde zákonodárce záměrně zvolil zcela jinou procesní
úpravu tak, aby soud mohl do těchto řízení zasahovat a aktivně ovlivňovat jejich
průběh, a která nepodléhají režimu koncentrace řízení ani nijak účastníky nesankcionují
v případě nesplnění jejich procesních povinností) trvat na unesení břemene tvrzení a
důkazního břemene účastníky samotnými a nenechat je spoléhat na to, že soud tzv. ex
offo přihlédne k určitým skutečnostem, o nichž se dozví (a to třeba i po zkoncentrování
řízení), jako by tomu mohlo být právě v případě prokázání absolutní neplatnosti
smlouvy, ze které je dovozován nárok žalobce, případně že soud v souladu
s ustanovením § 120 odst. 3 o. s. ř. bude z vlastní iniciativy provádět dokazování, tj. že
provede jiný než účastníky navržený důkaz, neboť tento právě považuje za potřebný ke
zjištění skutkového stavu a vyplývající z obsahu spisu.

Jsem toho názoru, že pokud se v rámci civilního procesu rozlišují řízení, která
jsou ovládána zásadou projednací a řízení, která jsou ovládána zásadou vyšetřovací,
měla by tomuto rozdělení odpovídat i úprava procesních práv a povinností účastníků
těchto řízení. Nevidím tak důvod, proč by v těch prvně zmiňovaných koncentrace řízení
neměla vytvářet určitý stop stav i pro soud samotný, pokud jde o stav spisu, z něhož
soud ve smyslu ustanovení § 120 odst. 3 o. s. ř. vychází.

Samozřejmě ne každý účastník je schopný (ať už ze zdravotních, sociálních,
finančních či jiných důvodů) dostatečně uplatňovat svá procesní práva a plnit své
procesní povinnosti, ale k tomu už slouží specifické instituty, kdy soud například může
ustanovit opatrovníka účastníku, jehož pobyt není znám, jemuž se nepodařilo doručit na
známou adresu v cizině, který byl stižen duševní poruchou nebo z jiných zdravotních
důvodů se nemůže nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit řízení nebo který není
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schopen srozumitelně se vyjadřovat79 nebo může účastníku, u něhož jsou předpoklady,
aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků, ustanovit na jeho žádost zástupce,
jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. 80 Pokud soud využije takového
institutu, zůstává tak zachována jak zásada rovnosti účastníků řízení, tak zásada
kontradiktornosti.

Shora uvedený názor zastávám mimo jiné na základě dosavadních vlastních
zkušeností s účastí na jednání soudů v řízeních ovládaných zásadou projednací, kdy
účastníci, resp. jejich zástupci, mnohdy v rámci odvolacího řízení napadají rozhodnutí
soudu prvního stupně z důvodu, že nedostatečně či nesprávně zjistil skutkový stav věci,
když nepřihlédl k určitým skutečnostem, případně neprovedl určitý „klíčový“ důkaz
k jejich prokázání, avšak zároveň v řízení před soudem prvního stupně tyto skutečnosti
netvrdili a takový „klíčový“ důkaz k jejich prokázání sami soudu k provedení nenavrhli,
ačkoli je prokazatelné, že jim v tomto řízení byly takové skutečnosti známé, jakož i
jejich význam pro řízení.

Na druhou si však uvědomuji, že hlavním úkolem soudů, jakožto orgánů
vykonávajících soudní moc ve státě, je nalézání práva a ochrana práv a oprávněných
zájmů účastníků řízení, a že je nutné, aby zákonná úprava občanského soudního řízení
byla ústavně konformní a nezasahovala do ústavně zaručených práv a svobod,
především pak do zajištění práva na spravedlivý proces.

Zákon výslovně nepamatuje na případy, kdy soud neodhadne náročnost
přípravného jednání a vzhledem k nedostatečnému časovému prostoru nestihne
s účastníky probrat náležitě skutkový stav. Existuje řada různých názorů, jakým
způsobem má soud tuto situaci řešit. Jedním z nich je stanovení lhůty k doplnění tvrzení
o skutečnostech rozhodujících pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke
splnění dalších procesních povinností. Tato možnost přichází však v úvahu tehdy,
navrhne – li to některý z účastníků řízení. Na žádost některého z účastníků o poskytnutí
shora uvedené lhůty by se však soud neměl spoléhat.
79
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J. Křiváčková a K. Hamuľáková 81 uvádějí následující možnosti řešení shora
uvedené situace: nařízení více přípravných jednání, odročení přípravného jednání a
přerušení přípravného jednání. Postup nařízení vícero přípravných jednání je
nepraktický zejména v tom ohledu, že v případě, že soud nařídí několik přípravných
jednání, musí ke každému z nich účastníky řádně předvolat, přičemž musí být dodržena
minimální lhůta 20 dnů. Pokud by již při prvním z těchto jednání soud došel k závěru,
že pro účely přípravy jednání toto postačí, je problematické spojit již s tímto prvním
přípravným jednáním účinky koncentrace řízení, když zde byla řádně nařízena další
přípravná jednání. Dle J. Křiváčkové a K. Hamuľákové82 pak bez ohledu na skutečnost,
že usnesení o nařízení přípravného jednání je rozhodnutím, kterým se upravuje řízení, a
kterým soud tudíž není vázání, byl by takový postup s ohledem na legitimní očekávání
účastníku v rozporu s právem na spravedlivý proces.

Možnost odročení přípravného není zákonem výslovně zakotvena, když tento
hovoří toliko o možnosti odročit jednání, nikoli o možnosti odročit přípravné jednání.
Pokud budeme vycházet z účelu právní úpravy, měl zákonodárce pravděpodobně na
mysli, že bude pro účely přípravy jednání postačovat jedno přípravné jednání, jinak by
podrobněji upravil možnost odročení přípravného jednání a lhůtu pro předvolání
k dalšímu přípravnému jednání. J. Křiváčková a K. Hamuľáková 83 v této souvislosti
zastávají názor, že: „neexistence speciální úpravy lhůty pro předvolání k dalšímu
přípravnému jednání za současného umožnění jeho odročení by znamenala nutnost
zachování zákonem předpokládané dvacetidenní lhůty k předvolání i k odročenému
přípravnému jednání, což by však zcela popíralo účel tohoto institutu.“ „Pro možnost
odročení přípravného jednání by však hovořila snaha neúměrně neformalizovat průběh
přípravy jednání, a dostát tak jejímu cíli, kterým je řádná příprava prvního jednání“.84
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KŘIVÁČKOVÁ J., HAMUĽÁKOVÁ K., Devět měsíců účinnosti nové právní úpravy
v civilním soudním řízení z pohledu praxe. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 12, s. 444.
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Poslední možností pak je přerušení přípravného jednání. Přerušení přípravného
jednání na rozdíl od odročení přípravného jednání nevede k jeho skončení, ale přípravné
jednání pouze po dobu existence určité překážky neběží, a po jejím odpadnutí bude
pokračovat. Odpadá tak problém minimální lhůty k předvolání k přípravnému jednání.
Dle názoru J. Křiváčkové a K. Hamuľákové85 spočívá obtíž tohoto institutu v tom, že
má nedostatečnou oporu v platné právní úpravě a postupem shora nastíněným by mohlo
de facto docházet k obcházení úmyslu zákonodárce.

5.2.5 Negativní následky spojené s nedostavením se k přípravnému jednání
Institut přípravného jednání ve znění ustanovení § 114c o. s. ř. po „souhrnné
novele“ občanského soudního řádu v sobě, v souvislosti se zvýšenou odpovědností
účastníků řízení, zakotvuje i určité negativní následky v případě, že se účastníci
k přípravnému jednání nedostaví.

Nedostaví-li se ve smyslu ustanovení § 114c odst. 7 o. s. ř. k přípravnému
jednání žalobce nebo jiný navrhovatel, ačkoliv byl řádně a včas předvolán nejméně 20
dnů předem, aniž by se včas a z důležitého důvodu omluvil, soud řízení, s výjimkou
věcí uvedených v ustanovení § 120 odst. 2 občanského soudního řádu, zastaví. O tomto
následku musí být žalobce či jiný navrhovatel poučen v předvolání k přípravnému
jednání.

V odborné literatuře je často uváděno, že se jedná oproti dosavadní zákonné
úpravě o změnu ve prospěch zásady rovnosti účastníků řízení, když dosud byl za
nesplnění procesních povinností sankcionován pouze žalovaný. To je sice tvrzení
pravdivé, avšak negativní následek spojený s nedostavením žalobce k přípravnému
jednání není dle mého názoru srovnatelný s následkem, který ve stejném případě
provází žalovaného
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, když usnesení o zastavení řízení, které soud v případě

nedostavení se žalobce k přípravnému jednání vydá, nezakládá překážku věci
rozhodnuté a žalobce má právo podat žalobu, případně návrh na zahájení řízení
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opětovně. Navíc soud v souladu se zněním ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991
Sb., o soudních poplatcích, vrátí žalobci část zaplaceného soudního poplatku. Sankce,
která stíhá žalobce, případně jiného navrhovatele, podle mne příliš citelná není a o
rovnosti účastníků řízení bych v tomto případě mluvila jen velmi opatrně, respektive
vůbec.

Nedostaví-li se totiž ve smyslu ustanovení § 114c odst. 6 o. s. ř. k přípravnému
jednání žalovaný87, ačkoliv byl řádně a včas předvolán nejméně 20 dnů předem a řádně
mu byla doručena žaloba, aniž by se včas a z důležitého důvodu omluvil, má se,
s výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (ustanovení § 99 odst. 1 a 2
o. s. ř.), a věcí uvedených v ustanovení § 120 odst. 2, za to, že uznává nárok, který je
proti němu uplatňován žalobou. O tomto následku musí být žalovaný poučen
v předvolání k přípravnému jednání. To však neplatí, stejně jako v případě
kvalifikované výzvy ve smyslu ustanovení § 114b o. s. ř., jsou-li splněny předpoklady
pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby.

Ustanovení § 114c odst. 6 o. s. ř. podle mne obsahuje velmi nevhodně zvolený
negativní následek nedostavení se žalovaného k přípravnému jednání, a to rozsudek pro
uznání ve smyslu ustanovení § 153a odst. 3 o. s. ř. O takovém ustanovení by se dalo
s trochou odvahy říci, že narušuje rovnost účastníků řízení a v případě žalovaného
účastníka může dokonce zasáhnout do jeho práva na spravedlivý proces. Již formulace,
že „nedostaví-li se žalovaný bez včasné a dostatečné omluvy k přípravnému jednání,
vydá soud rozsudek pro uznání“, je sama o sobě nedostatečná a nepamatuje na všechny
situace, které mohou v řízení nastat. Dostavení se k přípravnému jednání totiž může
bránit překážka, která bude zároveň žalovanému bránit se soudu řádně a dostatečně
omluvit. Zpravidla žalovaný, který skončí po autonehodě v nemocnici na jednotce
intenzivní péče, se nejen nemůže dostavit k přípravnému jednání, ale rovněž se nemůže
soudu z účasti na tomto jednání omluvit.
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zákon v tomto případě vytváří negativní následky pouze pro žalovaného, nikoli pro další účastníky
nesporných řízení odlišné od navrhovatele.
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Navíc nerozumím zcela rozdílným následkům pro žalovaného v případě, že se
nedostaví k přípravnému jednání a v případě, že se nedostaví k prvnímu jednání ve věci,
když obě tato jednání jsou ovládána zásadou koncentrace řízení.

Zmešká-li žalovaný, kterému byly řádně doručeny do jeho vlastních rukou
žaloba a předvolání k jednání nejméně deset dnů přede dnem, kdy se jednání má konat,
a který byl o následcích nedostavení se poučen, bez důvodné a včasné omluvy první
jednání, které se ve věci konalo, a navrhne-li to žalobce, který se dostavil k jednání,
pokládají se tvrzení žalobce obsažená v žalobě o skutkových okolnostech, týkajících se
sporu, za nesporná a na tomto základě může soud rozhodnout o žalobě rozsudkem pro
zmeškání.88 V případě, že se tedy bez důvodné a včasné omluvy nedostaví žalovaný
k prvnímu jednání ve věci, bude rozhodnuto rozsudkem pro zmeškání ve smyslu
ustanovení § 153b o. s. ř. Takový rozsudek však může soud na návrh žalovaného zrušit
a nařídit jednání, v případě, že žalovaný zmeškal z omluvitelných důvodů první jednání
ve věci, při němž byl vynesen rozsudek pro zmeškání a žalovaný takový návrh podá
nejpozději do dne právní moci rozsudku pro zmeškání.89

Shora nastíněné situace, kdy se žalovaný nemohl k jednání dostavit a zároveň se
ani nemohl z účasti na něm omluvit, jsou tak, v případě vydání rozsudku pro zmeškání
ve smyslu ustanovení § 153b o. s. ř., alespoň částečně eliminovány, kdy žalovaný může
i po vydání samotného rozsudku pro zmeškání navrhovat jeho zrušení až do dne nabytí
právní moci. Navíc podmínkou vydání takového rozsudku je, že se k jednání dostaví
žalobce a jeho vydání navrhne.

Otázkou je, jak postupovat v případě, nedostaví – li se k případnému jednání jak
žalobce, tak žalovaný. Existují odborné názory, že se nedostavením žalobce
k přípravnému jednání zakládá fikce zpětvzetí žaloby, kdy zákon s takovým
dispozičním úkonem žalobce spojuje zastavení řízení. Naopak A. Winterová zastává
názor, že v takovém případě se oba negativní následky spojené s nedostavením
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srovnej ustanovení § 153b o. s. ř.
srovnej ustanovení § 153b o. s. ř.
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účastníků řízení „vyruší“, a tedy nelze ani vydat rozsudek pro uznání ani řízení bez
dalšího zastavit. Soud je naopak povinen přípravné jednání znovu nařídit.

Ve věcech vyjmenovaných v ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř. je rovněž možno
nařídit a konat přípravné jednání ve smyslu ustanovení § 114c o. s. ř., neplatí zde však
koncentrace řízení, tzn., že účastníci mohou tvrdit rozhodné skutečnosti a navrhovat
důkazy k jejich prokázání bez omezení, a to jak v rámci řízení vedeného před soudem
prvního stupně, tak v případném odvolacím řízení. Rovněž jsou vyloučeny veškeré
negativní následky, které zákon v tomto případě spojuje s nesplněním procesních
povinností účastníků řízení.

5.3 Kvalifikovaná výzva dle ustanovení § 114b o. s. ř.
5.3.1 Výzva k vyjádření dle ustanovení § 114a o. s. ř.
Zákon ukládá předsedovi senátu připravit jednání tak, aby bylo možné věc
rozhodnout zpravidla při jediném jednání. Za tím účelem má předseda senátu, ve
smyslu ustanovení § 114a odst. 2 písm. a) o. s. ř., žalovaného, případně další účastníky,
kteří nepodali návrh na zahájení řízení, vyzvat, aby se ve věci písemně vyjádřili,
případně předložili listinné důkazy, jichž se dovolávají, jeví - li se takový postup
s ohledem na povahu dané věci účelný. Někdy se takový postup nemusí jevit jako
účelný, například v případech, kdy ve smyslu ustanovení § 115a o. s. ř. není třeba
nařizovat jednání, neboť ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených
listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě
s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. V takovém případě by se jistě výzva
žalovanému, případně dalším účastníkům, k vyjádření a předložení listinných důkazů
jevila nadbytečnou. Dalším takovým případem může být jednoduchý případ, kdy
postačí, že vyjádření žalovaného bude učiněno až při jednání ve věci samé.

Existuje tu i řada dalších možností, které může předseda senátu v rámci přípravy
jednání využít, například ustanoví znalce, jsou – li splněny podmínky ustanovení § 127
o. s. ř., upozorní účastníky řízení na možnost mediace a sociálního poradenství, vyžádá
si ve smyslu ustanovení § 128 o. s. ř. zprávy o skutečnostech, které mají význam pro
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řízení a pro rozhodnutí, zajistí, aby bylo možné při jednání provést potřebné důkazy,
případně provede důkazy prostřednictvím dožádaného soudu, apod. Ne vždy však lze za
pomoci ustanovení § 114a odst. 2 o. s. ř. připravit jednání tak, aby bylo možné věc
rozhodnout při jediném jednání.

Vzhledem ke skutečnosti, že s výzvou účastníku ve smyslu ustanovení § 114a
odst. 2 písm. a) o. s. ř., aby se tento ve věci písemně vyjádřil, případně předložil listinné
důkazy, nejsou, v případě procesní pasivity tohoto účastníka, ze zákona spojeny žádné
sankce a vynutit na účastníku splnění jeho povinnosti je značně problematické (v úvahu
přichází pouze uložení pořádkové pokuty ve smyslu ustanovení § 53 o. s. ř.), byly do
občanského soudního řádu postupně zavedeny účinnější prostředky, kterými lze vynutit
splnění procesních povinností účastníků řízení. Jsou jimi tzv. kvalifikovaná výzva ve
smyslu ustanovení § 114b o. s. ř. a přípravné jednání ve smyslu ustanovení § 114c
o. s. ř., když druhý z těchto institutů byl zaveden do našeho právního řádu tzv.
„souhrnnou novelou“, tj. zákonem č. 7/2009 Sb.

5.3.2 Vztah výzvy k vyjádření dle ustanovení § 114a o. s. ř. a kvalifikované
výzvy, obsah a účel institutu kvalifikované výzvy
Institut kvalifikované výzvy byl do našeho právního řádu zaveden tzv. „velkou
novelou“, tj. zákonem č. 30/2000 Sb. Jeho znění bylo pak ještě částečně upraveno
zákonem č. 7/2009 Sb., „souhrnnou novelou“, v souvislosti se zavedením přípravného
jednání ve smyslu ustanovení § 114c o. s. ř. Institut kvalifikované výzvy je některými
odborníky považován za projev koncentrace řízení, a to tzv. soudcovské koncentrace
řízení, jiní jej přirovnávají spíše k projevu zásady formální pravdy.

Dle mého názoru jde o institut velmi specifický. V jeho rámci má účastník
soudem stanovenou lhůtu k vyjádření se ve věci, vylíčení rozhodujících skutečností a
předložení listinných důkazů k jejich prokázání. Zde lze sice nalézt určitý prvek
soudcovské koncentrace řízení, avšak v případě, že účastník v soudem stanovené lhůtě
kvalifikované výzvě řádně vyhoví, není po skončení soudem stanovené lhůty omezen
v dalším uvádění skutečností a navrhování důkazů v rámci jednání. V případě, že
účastník svou shora uvedenou procesní povinnost nesplní, nastává zákonem
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předpokládaná sankce v podobě vydání rozsudku pro uznání. Kvalifikovaná výzva je
tedy z mého pohledu spíše jakýmsi „zajištěním“ splnění procesních povinností ze strany
účastníka, když následky spojené s jejím vydáním jsou utvářeny na základě dalšího
jednání předmětného účastníka, a tento účastník se tak do jisté míry stává odpovědným
za výsledek sporu.

Kvalifikovanou výzvou může předseda senátu žalovanému usnesením uložit,
aby se ve věci písemně vyjádřil, a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela
neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a
k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy
k prokázání svých tvrzení. 90 Institutu kvalifikované výzvy lze užít v případě, kdy to
vyžaduje povaha věci nebo okolnosti případu, jakož i tehdy, bylo-li o věci rozhodnuto
platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním
rozkazem. V takovém případě může předseda senátu učinit kvalifikovanou výzvu
namísto výzvy podle ustanovení § 114a odst. 2 písm. a) o. s. ř. nebo následně po výzvě
podle ustanovení § 114a odst. 2 písm. a) o. s. ř., nebylo-li jí řádně a včas vyhověno.91
Z dikce znění ustanovení, konkrétně pak ze spojení „nebylo-li jí řádně vyhověno“, lze
dovodit, že kvalifikovanou výzvu může soud použít i v případě, že žalovaný na výzvu
dle ustanovení § 114a odst. 2 písm. a) o. s. ř. sice reagoval, ale jeho vyjádření se ve věci
či předložení listinných důkazů, jichž se dovolává, dle názoru soudu nebylo
dostatečné.92 Ke kvalifikované výzvě soudem může být přistoupeno i opakovaně. Je – li
pravomocně93 připuštěna změna žaloby ve smyslu ustanovení § 96 o. s. ř., může soud
vyzvat žalovaného v souladu s ustanovením § 114b odst. 1 o. s. ř, aby se vyjádřil ke
změněné žalobě. Kvalifikovanou výzvu však nelze ve smyslu ustanovení § 114b odst. 3
o. s. ř. vydat nebo doručit po přípravném jednání podle ustanovení § 114c o. s. ř. nebo
po prvním jednání ve věci.

90
91
92

93

viz aktuální znění ustanovení § 114b odst. 1 o. s. ř.
viz aktuální znění ustanovení § 114b odst. 1 o. s. ř.
Hamuľáková, K., Koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 2010, 49
s.
viz rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 14 Co 95/2003 ze dne 31. března 2013
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Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu ke kvalifikované výzvě soudu včas
nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má
se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává. O tomto následku
(vydání rozsudku pro uznání ve smyslu ustanovení § 153a odst. 3 o. s. ř.) pak musí být
poučen. Soud však nemůže vydat rozsudek pro uznání v případě, že jsou splněny
předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby.94

Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že soud by měl v rámci přípravy jednání
nejprve zkoumat splnění podmínek řízení a skutečnost, zda žaloba obsahuje všechny
zákonem požadované náležitosti. Pokud soud v tomto ohledu shledá nějaké nedostatky,
pak by se měl nejprve pokusit o jejich odstranění a teprve poté využít takového institutu
jakým je kvalifikovaná výzva. V případě, že soudem bude i přes existenci nedostatku
podmínek řízení či nedostatků žaloby vydána kvalifikovaná výzva dle ustanovení
§ 114b o. s. ř., případně souběžně s kvalifikovanou soudem bude učiněna výzva
k odstranění nedostatků procesních podmínek řízení či odstranění nedostatků žaloby
(což je možné za podmínky, že tyto nedostatky nebrání žalovanému k vyjádření ve věci,
tj. předmět řízení je dostatečně vyjasněn 95 ), má, v případě, že žalobci se nepodaří
odstranit nedostatek procesních podmínek nebo tento řádně neopraví a nedoplní žalobu,
přednost usnesení o zastavení řízení či odmítnutí žaloby, a to přestože se žalovaný
zároveň nevyjádřil v soudem stanovené lhůtě ke kvalifikované výzvě.96

Pokud by soud ve shora uvedeném případě namísto usnesení o zastavení řízení
či odmítnutí žaloby vydal rozsudek pro uznání, mohl by žalovaný tento jeho postup
napadnout odvoláním, a to konkrétně odvolacím důvodem ve smyslu ustanovení § 205b
o. s. ř., kdy by tvrdil, že nebyly splněny předpoklady vydání rozsudku uznání, když zde
byly splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby a v takových

94
95

96

viz aktuální znění ustanovení § 114b odst. 5 o. s. ř.
Hamuľáková, K., Koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 2010, 52
s.
Hamuľáková, K., Koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 2010, 51
s.
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případech soud v souladu s ustanovením § 114b odst. 5 o. s. ř. vydat rozsudek pro
uznání nemůže.97

Existují i případy, kdy kvalifikovanou výzvu nelze vydat paralelně s výzvou
k odstranění nedostatků procesních podmínek řízení či odstranění nedostatků žaloby.
Jedná se o případy, kdy je žaloba nesrozumitelná nebo neurčitá a tedy po žalovaném
nelze spravedlivě požadovat, aby se ve věci písemně vyjádřil a splnil další své procesní
povinnosti. Pokud by žalobce neodstranil nedostatek procesních podmínek nebo řádně
neopravil a nedoplnil žalobu, a žalovaný se zároveň nevyjádřil v soudem stanovené
lhůtě ke kvalifikované výzvě, má opět přednost usnesení o zastavení řízení či odmítnutí
žaloby, a, v případě vydání rozsudku pro uznání, je odvolacím důvodem opět
ustanovení § 205b o. s. ř., neboť nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro
uznání na základě ustanovení § 114b odst. 5 o. s. ř.

Pokud by za shora uvedené situace žalobce odstranil nedostatek podmínek či
žalobu řádně opravil a doplnil a žalovaný se zároveň v soudem stanovené lhůtě ke
kvalifikované výzvě nevyjádřil, nelze ani v takovém případě vydat rozsudek pro uznání
a případným odvolacím důvodem je skutečnost, že nebyly splněny předpoklady k jeho
vydání, neboť vydání kvalifikované výzvy ve smyslu ustanovení § 114b odst. 1 o. s. ř.
nevyžadovala povaha věci nebo okolnosti případu, protože kvalifikovaná výzva by
v tomto případě byla nadbytečná, stejně jako vyjádření žalovaného. (žalovaný by
například musel po opravě či doplnění žaloby učinit nové vyjádření, apod.).98

5.3.3 Podmínky pro vydání usnesení dle ustanovení § 114b o. s. ř.
Po vydání kvalifikované výzvy je nutné dodržet zákonem stanovené podmínky.
Kvalifikovanou výzvu lze vydat, vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu,
případně, pokud o věci bylo rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním
rozkazem nebo evropským platebním rozkazem. Pojem „vyžaduje – li to povaha věci a
97

98

V odvolání proti rozsudku pro uznání nebo proti rozsudku pro zmeškání jsou odvolacím důvodem jen
vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly
splněny předpoklady pro jejich vydání (§ 153a, 153b o. s. ř.).
Hamuľáková, K., Koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 2010, 51
s.
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okolnosti případu“ je neurčitým právním pojmem, který je částečně vykládán
judikaturou a částečně glosován odbornou veřejností. Nejvyšší soud České republiky
vykládá pojem „vyžaduje – li to povaha věci“ jako „případ, kdy je z důvodu velkého
množství odlišných tvrzení účastníků a jimi navrhovaných důkazů mimořádně obtížné
připravit bez stanoviska žalovaného první jednání tak, aby na něm mohla být věc
rozhodnuta“ a „vyžadují – li to okolnosti případu“ jako „případ, kdy nejde z hlediska
zjišťování skutkového stavu o mimořádně obtížnou věc, avšak existují zde určité
skutečnosti, na jejichž základě nelze bez stanoviska žalovaného připravit první jednání
tak, aby na něm mohla být věc rozhodnuta“.

Odborná veřejnost se pak shoduje na skutečnosti, že kvalifikovanou výzvu nelze
vydat v případech, kdy je žaloba zjevně bezdůvodná, v případech, kdy se jedná o zcela
jednoduché věci, které nevyžadují rozsáhlou přípravu jednání, a v případech, kdy byl
v dosavadním průběhu řízení jinak zjištěn alespoň základ obrany žalovaného proti
žalobnímu nároku. Zda využije institutu kvalifikované výzvy, záleží však vždy
především na každém konkrétním soudci a jeho vlastní interpretaci pojmu „vyžaduje –
li to povaha věci a okolnosti případu“.

Není vyloučeno, že bude pro neurčitost tohoto zákonného ustanovení docházet
k případům, kdy bude proti vydanému rozsudku pro uznání podáno odvolání z důvodu,
že nebyly splněny podmínky pro vydání kvalifikované výzvy, tedy takový postup
neodůvodňovala povaha věci a okolnosti případu. Může tak paradoxně docházet
k situacím, že institut sloužící primárně k urychlení řízení povede k průtahům v řízení.
Jak uvádí ve své publikaci K. Hamuľáková99, daleko vhodnější by bylo ponechat na
volném uvážení soudce, zda má v daném konkrétním případě kvalifikovaná výzva své
místo či nikoli, aniž by musel být svazován přepjatými formálními pravidly
v občanském soudním řádu. Jako příklad takového řešení uvádí institut „odpovědi na
žalobu ve formě přípravného podání“ ve smyslu ustanovení § 243, resp. § 78 zákona č.
113/1985, o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní řád soudní,
c. ř. s.), kdy využití tohoto institutu záviselo na uvážení soudu.

99

Hamuľáková, K., Koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 2010, 56
s.
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5.3.4 Vydání kvalifikované výzvy v případech, kdy ve věci bylo rozhodnuto
platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo
evropským platebním rozkazem
Soud nemusí povahu věci a okolnosti případu zkoumat v případech, kdy bylo ve
věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo
evropským platebním rozkazem. Toto pravidlo vyplývá ze skutečnosti, že shora
uvedenými způsoby lze rozhodnout pouze v případech, kdy žalobní nárok vyplývá ze
žalobních tvrzení. Nejvyšší soud České republiky zakotvil ve svém rozhodnutí sp. zn.
21 Cdo 3597/2007 ze dne 19. srpna 2008 zásadu, že rozsudek pro uznání ve smyslu
ustanovení § 114b odst. 5 o. s. ř. lze vydat pouze za předpokladu, že byly splněny
zákonné podmínky pro rozhodnutí ve věci platebním rozkazem ve smyslu ustanovení
§ 172 odst. 1 a 2 o. s. ř.

Pokud by zákonné podmínky pro rozhodnutí ve věci platebním rozkazem
splněny nebyly, pak by bylo možno napadnout rozsudek pro uznání odvoláním
z důvodu, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání. Skutečnost, že v případech,
kdy bylo ve věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem
nebo evropským platebním rozkazem, není nutné zkoumat povahu věci a okolnosti
případu byla posléze potvrzena nejen judikaturou Nejvyššího soudu České republiky,
ale zároveň úpravou dosavadního znění ustanovení § 114b o. s. ř. tzv. „souhrnnou
novelou“, zákonem č. 7/2009 Sb.

Proti postupu, kdy soud volí odlišný režim ve věcech, kdy bylo rozhodnuto
platebním rozkazem a ve věcech, kdy platebním rozkazem rozhodnuto nebylo, brojí
například J. Křiváčková a K. Hamuľáková100, které poukazují na skutečnost, že odlišný
režim je neodůvodněný, když v případech, kdy může žalobní nárok jasně vyplývat
z tvrzení obsažených v žalobě, avšak soud nevydá ve věci platební rozkaz a jedná se
přitom o případ skutkově jednoduchý, soud přistoupit k vydání kvalifikované výzvy
nemůže, zatímco pokud by v totožné věci rozhodl platebním rozkazem, bylo by užití
tohoto institutu již možné. Navíc v případech, kdy soud rozhodne ve věci platebním
rozkazem a zároveň žalovanému uloží, aby spolu s podáním odporu proti platebnímu
100

KŘIVÁČKOVÁ, J., HAMUĽÁKOVÁ K., Devět měsíců účinnosti nové právní úpravy koncentrace
v civilním soudním řízení z pohledu praxe. Právní rozhledy, 2010, ročník 18, č. 12, 442 s.
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rozkazu vyhověl kvalifikované výzvě, tedy v případě, že žalobní nárok neuznává, aby
vylíčil skutečnosti, na nichž staví svojí obranu, a to pod sankcí vydání rozsudku pro
uznání, obchází tím ustanovení § 174 odst. 3 o. s. ř., které žalovanému umožňuje, aby
jím podaný odpor nebyl odůvodněn.

Kvalifikovanou výzvu je možno obsáhnout přímo do výroku platebního rozkazu,
není nutné pro ni vydávat samostatné usnesení, avšak forma usnesení zůstává
ponechána. Kvalifikovaná výzva se stává aktuální pouze v případech, kdy žalovaný
podá proti platebnímu rozkazu v zákonné 15-ti denní lhůtě odpor. Pak má žalovaný
zároveň povinnost reagovat na kvalifikovanou výzvu, a to pod sankcí vydání rozsudku
pro uznání v případě jeho procesní pasivity. K podání vyjádření ke kvalifikované výzvě
určí předseda senátu lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení této výzvy.
Bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem
nebo evropským platebním rozkazem, určí tuto lhůtu až ode dne uplynutí lhůty k podání
odporu proti platebnímu rozkazu, elektronickému platebnímu rozkazu nebo evropskému
platebnímu rozkazu.101

Dříve dikce shora uvedeného ustanovení byla taková, že počátek běhu 30denní
lhůty k vyjádření se ke kvalifikované výzvě nastal ode dne podání odporu. Jak uvádí
důvodová zpráva k zákonu č. 404/2012 Sb., kterým byla tato dílčí změna provedena,
„soud nově určí lhůtu tak, že počíná běžet prvního dne následujícího po uplynutí lhůty
k podání odporu. Rozhodující pro počátek běhu lhůty je tak doručení platebního
rozkazu, elektronického platebního rozkazu nebo evropského platebního rozkazu
žalovanému, od kteréhož dne počítá běžet lhůta k podání odporu, a nikoli datum
doručení odporu proti platebnímu rozkazu, elektronickému platebního rozkazu nebo
evropskému platebního rozkazu soudu.“ Takovouto změnu lze uvítat, neboť dřívější
okamžik pro počátek běhu lhůty, tedy datum doručení odporu soudu, byl pro účastníka
značně nejistý, když tento podal odpor například prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb.

101

viz aktuální znění ustanovení § 114b odst. 2 o. s. ř.
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Judikatura dále dovodila, že žalovaný nemusí podávat soudu dvě samostatná
podání, postačí, že povinnost vyjádřit se ke skutečnostem, na nichž staví svoji obranu,
splní

odůvodněním

odporu

proti

platebnímu

rozkazu.

V případě

podání

neodůvodněného odporu však musí své vyjádření ke skutečnostem, na nichž staví svoji
obranu, učinit v zákonem stanovené lhůtě samostatným podáním.

V souladu se soudní judikaturou musí být platební rozkaz a kvalifikovaná výzva,
pokud jsou tyto vzájemně provázány, doručeny žalovanému jedinou zásilkou, případně
být pojaty do jediné listiny. K Hamuľáková102 upozorňuje na další možné případy, které
zákon výslovně nevylučuje, a to že soud vydá kvalifikovanou výzvu dle ustanovení
§ 114b o. s. ř. až poté, co žalovaný podá proti platebnímu rozkazu odpor. Pak by neměla
přicházet v úvahu možnost vydat kvalifikovanou výzvu bez dalšího a soud by měl
zvažovat, zda její vydání vyžaduje povaha věci a okolnosti případu. Ještě
problematičtější by pak byly situace, kdy by byl dříve podaný odpor žalovaným alespoň
částečně odůvodněn, neboť v souladu s judikaturou a názory odborné veřejnosti nejsou
splněny podmínky pro vydání kvalifikované výzvy, byl – li v dosavadním průběhu
řízení alespoň základy obrany žalovaného proti žalobnímu nároku ozřejměn jinak.

5.3.5 Případy, kdy nelze vydat usnesení dle ustanovení § 114b o. s. ř.
Kvalifikovanou výzvu dle ustanovení § 114b odst. 3 o. s. ř. nelze vydat nebo
doručit po přípravném jednání podle ustanovení § 114c o. s. ř. nebo po prvním jednání
ve věci. Naopak přípravné jednání může soud nařídit a provést pouze nepostupoval – li
podle ustanovení § 114b o. s. ř. Tato skutečnost je dle mého názoru logická, protože
z hlediska zásady rychlosti a procesní ekonomie řízení není vhodné, aby soud
připravoval jednání pomocí více institutů a řízení tímto namísto jeho urychlení
protahoval, naopak by měl určit, který institut je pro přípravu daného jednání procesně
nejvhodnější.
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Soud sice může v souladu s dikcí zákona vydat kvalifikovanou výzvu v průběhu
přípravného jednání nebo prvního jednání ve věci, avšak tento postup se dle mého
názoru rovněž jeví neúčelným, a to především ve vztahu k zásadě koncentrace řízení.
Účastníci ve věcech, v nichž byla provedena příprava jednání podle § 114c o. s. ř.
mohou uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen
do skončení přípravného jednání, a pokud nebyla provedena příprava jednání podle
§ 114c o. s. ř., mohou uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich
prokázání jen do skončení prvního jednání. Soud zároveň může všem účastníkům řízení
v rámci přípravného či prvního jednání poskytnout lhůtu k doplnění tvrzení o
skutečnostech významných pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke
splnění dalších procesních povinností a v takovém případě nastává koncentrace řízení
uplynutím této lhůty.

Dalším argumentem proč není vhodné vydat v průběhu přípravného či prvního
jednání kvalifikovanou výzvu je zejména skutečnost, že pokud není žalovaný přítomen,
nemůže mu být tato výzva fakticky při jednání doručena (navíc u přípravného jednání
má nepřítomnost žalovaného za následek vydání rozsudku pro uznání ve smyslu
ustanovení § 114c odst. 6 o. s. ř.). Pokud je žalovaný u jednání přítomen, může se jej
soud dotázat na skutečnosti, na nichž staví svoji obranu v průběhu jednání, čímž je dán
základ obrany žalovaného proti žalobnímu návrhu a následné vydání kvalifikované
výzvy a její doručení žalovanému tzv. „krátkou cestou“ v průběhu řízení tak nevyžaduje
povaha věci a okolnosti případu.

Kvalifikovanou výzvu není dále možno vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a
schválit smír (viz ustanovení § 99 odst. 1 a 2 o. s. ř.) a ve věcech uvedených
v ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř.

Kvalifikovaná výzva musí být žalovanému doručena do vlastních rukou,
náhradní doručení je přitom vyloučeno. Dřívější úprava toto předpokládala i pro případy
doručování do datové schránky. Pokud byla kvalifikovaná výzva doručena do datové
schránky, doručení nastalo v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásila osoba,
které měla s ohledem na obsah svého oprávnění přístup k doručenému dokumentu.
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Náhradní doručení bylo vyloučeno. Podle současné právní úpravy náhradní doručení
vyloučeno není, doručuje - li se prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.

Shora uvedenou změnu opět přinesl zákon č. 404/2012 Sb., který zavádí
možnost náhradního doručení v případech doručování usnesení podle ustanovení § 114b
o. s. ř. a předvolání k přípravnému jednání dle ustanovení § 114c o. s. ř. prostřednictvím
veřejné datové sítě do datové schránky. Důvodem je posílení prvků elektronizace justice
a odpovědnosti adresáta při doručovaní. Pokud se tedy osoba, která má s ohledem na
rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu ve lhůtě do 10 dnů ode dne,
kdy byl jeden ze dvou shora uvedených dokumentů dodán do datové schránky,
nepřihlásí do datové schránky, dojde k náhradnímu doručení posledním dnem lhůty.

Kvalifikovaná výzva rovněž nemůže být žalovanému doručena dříve než žaloba,
což je vzhledem k jejímu obsahu a účelu logické.

5.3.6 Následky marného uplynutí lhůty pro vyjádření k žalobě
Lhůtu pro vyjádření k žalobě stanoví žalovanému předseda senátu, tato však
nesmí být kratší než 30 dnů ode dne doručení usnesení, ve kterém je kvalifikovaná
výzva obsažena. V případě, že byl ve věci vydán platební rozkaz, elektronický platební
rozkaz či evropský platební rozkaz, počítá běžet lhůta pro vyjádření až od uplynutí lhůty
k podání odporu proti platebnímu rozkazu. V případě, že se žalovaný bez vážného
důvodu na kvalifikovanou výzvu soudu včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu
nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu
žalobou uplatňován, uznává, o tomto následku však musí být poučen.

Odborná veřejnost se snaží určit povahu lhůty uvedené v ustanovení § 114b
odst. 2 o. s. ř. Již rozhodnutím Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2166/2002 ze dne
4. září 2003 bylo řečeno, že se jedná o procesní lhůtu. Judikaturou však nebylo dosud
jednoznačně vymezeno, zda se jedná o lhůtu zákonnou, soudcovskou či jinou. Jde
přitom o lhůtu, jejíž minimální délka je stanovená zákonem, přičemž je ponecháno na
úvaze předsedy senátu, zda její délku žalovanému prodlouží či nikoli. Někteří autoři
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hovoří ve svých publikacích o zákonné lhůtě, které však platí pouze podpůrně. 103
Povaha lhůty má přitom význam pro určení, zda tuto lhůtu lze prodloužit nebo
prominout.

Nejvyšší soud České republiky řešil tuto otázku ve svém rozhodnutí sp. zn. 32
Odo 1093/2004 ze dne 26. července 2006, kde uvedl, že ustanovení § 114b o. s. ř.
spojuje následek, že žalovaný soudu sdělí vážný důvod bránící mu ve vyjádření se ke
kvalifikované výzvě, nikoli s prodloužením lhůty, ale se skutečností, že uplynutím lhůty
nenastane fikce uznání nároku žalovaným a předseda senátu žalovanému stanoví lhůtu
novou. V podstatě tak potvrdil názor, že lhůta, stanovená žalovanému k vyjádření se
k podané žalobě, je lhůtou zákonnou, platící však pouze podpůrně. Naopak ve svém
rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 4272/2007 ze dne 26. března 2009 označil Nejvyšší soud
České republiky tuto lhůtu za soudcovskou, přičemž uvedl, že návrh na prominutí
zmeškání lhůty lze v daném případě posuzovat jako návrh na prodloužení této lhůty,
případně návrh, aby soud v daném případě nepřihlížel ke skutečnosti, že úkon byl
učiněn až po uplynutí soudcovské lhůty (což je vlastně obdobou prominutí zmeškání
lhůty).

Shora uvedená problematika, zda má soud žalovanému stanovit novou lhůtu
k vyjádření, případně zda postačí lhůtu k vyjádření se žalovanému prodloužit, má vliv
na rychlost a hospodárnost řízení, neboť poskytnutí lhůty nové, která by v souladu
s dikcí zákona neměla být opět kratší než 30 dní, může vést k průtahům v řízení. V praxi
je tak lépe hovořit o lhůtě k vyjádření jako o lhůtě soudcovské, případně o lhůtě
smíšené, neboť u těchto je možné jejich prodloužení. V případě žádosti o prodloužení
lhůty musí žalovaný soudu ve stanovené lhůtě sdělit, jaký vážný důvod mu brání ve
vyjádření se. Takovým důvodem může být například složitost případu. Posouzení, zda
se v případě žalovaného jedná o vážný důvod, je zcela na uvážení předsedy senátu.
V případě, že se žalovanému podaří takový vážný důvod prokázat a předseda senátu jej
uzná, fikce uznání nároku ze zákona nenastává. Pokud se pak ztotožníme s podřazením
lhůty pod lhůtu soudcovskou či smíšenou, může soud žalovanému stávající lhůtu
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Winterová A. a kol., Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2008,
s. 207.
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přiměřeně prodloužit s ohledem na povahu vážných důvodů, které žalovanému bránily
či dosud brání ve vyjádření se, a to tak, aby byla soudem původně zamýšlená lhůta
zachována.

V případě, že se žalovaný ve smyslu ustanovení § 114b odst. 5 o. s. ř. nevyjádří,
ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že
nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává. Soud tedy vydá rozsudek pro
uznání i v takových případech, kdy žalovaný sice sdělí, jaký vážný důvod mu brání ve
vyjádření se, avšak učiní tak až po uplynutí poskytnuté lhůty. Jedná se o přístup velmi
formalistický a dalo by se říci, že mnohdy i nespravedlivý, když se žalovaný kupříkladu
z důvodu dlouhodobější hospitalizace v nemocnici, nemůže jednak v poskytnuté lhůtě
vyjádřit, a jednak v totožné lhůtě sdělit soudu, jaký vážný důvod mu v tomto vyjádření
brání (ačkoli i na tuto situaci již částečně pamatuje judikatura, viz níže). Nejvyšší soud
České republiky ani Ústavní soud České republiky však neshledal, že by bylo shora
uvedeným ustanovením narušeno právo na spravedlivý proces zaručené článkem 36
Listiny základních práv a svobod a článkem 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod.

Ústavní soud České republiky argumentuje skutečností, že kvalifikovaná výzva
v sobě zahrnuje prvky koncentrace řízení. Koncentrace řízení složí k zajištění vydání
rozhodnutí v přiměřené lhůtě, což je rovněž jeden z atributů práva na spravedlivý
proces. Tím se logicky musí zvyšovat i odpovědnost účastníků řízení za výsledek
sporu.104 Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1951/2004
ze dne 8. března 2005 uvádí, že v případě nevyjádření se žalovaného v soudem
stanovené lhůtě, nenastává vyvratitelná právní domněnka uznání nároku, nýbrž fikce
uznání nároku, důkaz opaku tak není přípustný. Uvedené rozhodnutí vyvolalo u odborné
veřejnosti poměrně rozsáhlou debatu, kdy se většina autorů shoduje na tom, že lepším
řešením by bylo, v případě, že se žalovaný nevyjádří v soudem stanovené lhůtě, vydat
rozsudek pro zmeškání, který je možné zrušit na návrh žalovaného. Dále bylo
opakovaně poukázáno na skutečnost, že uznání nároku je toliko dispozičním úkonem
účastníka řízení a nemůže být obsahem právní fikce.
104

usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 91/2006 ze dne 16. listopadu 2006
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Ústavní soud České republiky i Nejvyšší soud České republiky zmiňují ve svých
rozhodnutích, že fikce uznání nároku nenastane pouze tehdy, jestliže žalovaný prokáže,
že mu ve vyjádření bránil vážný důvod, a současně, jestliže takový vážný důvod soudu
sdělil ve lhůtě stanovené pro podání vyjádření nebo jestliže šlo o tak vážný důvod, který
mu bránil v tom, aby soudu byť jen sdělil, že u něj tento vážný důvod nastal.105 Z těchto
rozhodnutí vyplývá, že by soud rozsudek pro uznání neměl vydat v případě, že žalovaný
stihne soudu do doby vydání rozsudku pro uznání sdělit, že mu ve vyjádření bránil
vážný důvod, který mu rovněž bránil soudu sdělit, že u něj tento vážný důvod nastal.
Pokud bychom vycházeli v tomto případě ze shora zmiňovaného institutu prominutí
zmeškání lhůty, musel by žalovaný současně se sdělením soudu učinit i vyjádření
k žalobě. Vhodnější by však dle mého názoru bylo, aby soud v takovém případě vyzval
žalovaného k vyjádření znovu a zároveň byla žalovanému poskytnuta nová lhůta
k vyjádření.

Problematická situace však nastane v případě, že rozsudek pro uznání již
v předmětné věci vydán byl či tento dokonce již nabyl právní moci. V případě, že
rozsudek pro uznání dosud nenabyl právní moci, lze využít institutu odvolání, přičemž
odvolacím důvodem bude v daném případě skutečnost, že nebyly splněny podmínky pro
vydání rozsudku pro uznání. I tento způsob obrany je však problematický, neboť v době
vydání rozsudku pro uznání podmínky pro jeho vydání splněny byly. Je tedy v daném
případě nutné podpořit argumentaci pro zrušení rozsudku pro uznání odkazem na
zachování práva na spravedlivý proces.

V případě, že rozsudek pro uznání nabyl právní moci, pak přichází jako možná
obrana v úvahu pouze žaloba na obnovu řízení. V souladu s rozhodnutím Krajského
soudu v Ostravě sp. zn. 16 Co 53/97 ze dne 21. února 1997 lze žalobou na obnovu
řízení ve smyslu ustanovení § 228 odst. 1 písm. a) o. s. ř. napadnout rozsudek pro
uznání, pokud nové skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy mohou odůvodnit závěr, že
pokud by byly známy v původním řízení, k rozhodnutí rozsudkem pro uznání by zřejmě
nedošlo.

105

usnesení Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 91/2006 ze dne 16. listopadu 2006,
rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1951/2004 ze dne 8. března 2005.
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5.3.7 Obsah vyjádření žalovaného ve věci
Reakcí na kvalifikovanou výzvu dle ustanovení § 114b o. s. ř. má být, v souladu
se zákonnou dikcí, písemné vyjádření žalovaného, v rámci kterého žalovaný uvede,
v případě, že žalovaný nárok neuznává, rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji
obranu, a k němuž připojí listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označí důkazy
k prokázání svých tvrzení. Kvalifikovaná výzva je tedy institutem, v rámci kterého musí
žalovaný splnit jak povinnost tvrzení, tak povinnost důkazní. V případě nesplnění těchto
procesních povinností přichází následně sankce v podobě vydání rozsudku pro uznání
proti žalovanému.

Naopak v případě jejich řádného splnění má žalovaný dále v průběhu řízení
možnost uvádět rozhodující skutečnosti a navrhovat důkazy potřebné k prokázání těchto
skutečností, a to bez ohledu na to, že tyto nebyly žalovaným uváděny v rámci jeho
písemného vyjádření ke kvalifikované výzvě. Jinými slovy, žalovaným v jeho
písemném vyjádření uvedené rozhodné skutečnosti o věci samé a označené důkazy
k jejich prokázání nejsou ze zákona zkoncentrovány.

Na výzvu dle ustanovení § 114a odst. 2 písm. a) o. s. ř. má žalovaný povinnost
vyjádřit se řádně a včas (ustanovení § 114b odst. 1 o. s. ř.). V případě, že takto neučiní,
může soud využít institutu kvalifikované výzvy. Předmětem zkoumání odborné
veřejnosti však nadále zůstává otázka, jak má po obsahové stránce vypadat vyjádření
žalovaného ke kvalifikované výzvě, tak aby jím byl naplněn účel kvalifikované výzvy, a
tedy, aby nenastala zákonem předpokládaná sankce v podobě vydání rozsudku pro
uznání.

Může se stát, že žalovaný se ke kvalifikované výzvě vyjádří pouze povrchně,
neurčitě, přičemž z jeho podání bude toliko vyplývat, že žalovaný nárok neuznává.
Cílem kvalifikované výzvy je však především pečlivé zjištění skutkového stavu a
důkazů navržených k jeho prokázání, čímž bude co nejlépe připraveno jednání ve věci
samé, a tedy bude v rámci možností soudu a účastníků zajištěna rychlost a hospodárnost
předmětného řízení.

65

Občanský soudní řád pak výslovně zakotvuje povinnost žalovaného uvést
rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, připojit listinné důkazy, jichž se
dovolává, popřípadě označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Na druhou stranu však
zároveň sankci v podobě vydání rozsudku pro uznání spojuje toliko se skutečností, že se
žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu včas nevyjádří, tedy vydání rozsudku pro
uznání v souvislosti s nedostatečným či neúplným vyjádření žalovaného výslovně
nezmiňuje.

V tomto ohledu je účastníkům řízení nakloněna judikatura Ústavního soudu
České republiky, který ve svém nálezu IV. ÚS 544/05 ze dne 17. října 2006 uvedl, že i
nedůrazný nesouhlas v žádném případně není možno považovat za souhlas či uznání
závazku. Takový postup obecných soudů je příliš restriktivní a formalistický, porušující
právo na rovnost zbraní, které je součástí základních komponentů práva na spravedlivý
proces.

Nejvyšší soud České republiky ve svých rozhodnutích sp. zn. 21 Cdo 2520/2004
ze dne 17. května 2005 a sp. zn. 21 Cdo 3597/2007 ze dne 19. 8. 2008 uvádí, že
žalovaný nemusí rozvádět svou obranu proti žalobě do podrobností, postačí, když uvede
tvrzení o těch skutečnostech, ze kterých vyplývá základ jeho obrany proti žalobě.
V podstatě postačí, pokud žalovaný uvede takové skutečnosti, které mohou vést k tomu,
že žalovaný, v případě, že tyto skutečnosti budou dále v řízení prokázány, bude mít
v řízení alespoň částečný úspěch. Nejvyšší soud České republiky pak v této souvislosti
ve svém rozhodnutí sp. zn. 33 Odo 459/2004 ze dne 16. prosince 2004 dokonce došel
k závěru, že postačí pouhá námitka promlčení bez uvedení jakýchkoli dalších
skutečností. Jak vyplývá ze shora uvedeného, Nejvyšší soud České republiky vyjádření
žalovaného ke kvalifikované výzvě nespojuje pouze s nesouhlasem žalovaného
s žalovaným nárokem bez dalšího, avšak předpokládá ze strany žalovaného sdělení
alespoň základu jeho obrany proti žalobě.
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J. Křiváčková s K. Hamuľákovou106 se přiklánějí k názoru, že žalovaný má ve
svém vyjádření povinnost vylíčit rozhodující skutečnosti, jež rozporují tvrzení žalobce,
a to v takové míře, aby byl dán důvod alespoň částečně pochybovat o tvrzení žalobce.
„Rozhodujícím pro posouzení možnosti vydání rozsudku pro uznání je, zda žalovaný ve
vyjádřené uvede takové skutečnosti, které odůvodňují pochybnost o nespornosti tvrzení
žalobce. Hlavním cílem kvalifikované výzvy je zjistit okruh skutečností mezi účastníky
sporných, a v případě, že je toto z vyjádření žalovaného zřejmé, nejsou splněny
podmínky pro vydání rozsudku pro uznání.“107
Někteří autoři, například P. Lavický 108 , považují tento postup za ústavně
nekonformní, neboť žalovaný by měl mít právo popírat důvodnost žaloby a uznávat či
popírat žalobní tvrzení bez dalšího, a tedy není možné na něm vynucovat splnění
procesních a důkazních povinností. Trošku jinak pohlíží na věc K. Hamuľáková 109 ,
která se zamýšlí nad otázkou břemene tvrzení a důkazního břemene, která jsou
v civilním soudním řízení spojena s povinnostmi účastníků tvrdit všechny pro
rozhodnutí ve věci významné skutečnosti a označit důkazy k prokázání svých tvrzení.
Neunesení těchto břemen má za následek neúspěch účastníka ve věci. Je však otázkou,
zda již ve fázi kvalifikované výzvy žalovanému či v rámci přípravy jednání můžeme
hovořit o neunesení břemene tvrzení a břemene důkazního žalovaným.

Vzhledem ke skutečnosti, že, v souladu s aktuální judikaturou, kvalifikovaná
výzva nesmí být užívána v případech, kdy je žaloba zjevně bezdůvodná a nebude jí
možné vyhovět i v případě prokázání všech žalobních tvrzení, lze předpokládat, že
v případě, kdy soud přistoupí ke kvalifikované výzvě, žalobce již alespoň částečně unesl
břemeno tvrzení a břemeno důkazní. Je tedy na žalovaném, aby proti žalobním tvrzením
uplatnil námitky a sám tak unesl břemeno tvrzení a břemeno důkazní, a to pod sankcí
neúspěchu ve sporu v podobě vydání rozsudku pro uznání. Žalovaný je tedy případně
106
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sankcionován pouze za neunesení procesních břemen ve smyslu ustanovení § 114b
o. s. ř.

K otázce, zda sankciování žalovaného za neunesení procesních břemen není
v této fázi řízení předčasné a neomezuje žalovaného v jeho obraně, když institut
kvalifikované výzvy není spojen s koncentrací řízení, tedy nestanovuje okamžik, do kdy
mohou účastníci uvádět skutečnosti a označovat důkazy, K. Hamuľaková110 uvádí, že ve
smyslu ustanovení § 101 odst. 1 písm. a) o. s. ř. jsou účastníci povinni, aby bylo
dosaženo účelu řízení, tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti.
Neobsahuje-li všechna potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné
vyjádření k ní, uvedou je účastníci v průběhu řízení.

Žalobce musí rovněž v rámci žaloby splnit povinnost tvrzení a povinnost
důkazní, nebo tak k výzvě soudu k doplnění či opravě žaloby dodatečně učinit, jinak
bude jeho žaloba odmítnuta (samozřejmě zde i nadále zůstává jistá nerovnováha mezi
účastníky v podobě následných sankcí za nesplnění jejich procesních povinností).
Požadovat po žalovaném splnění povinností tvrzení ve fázi kvalifikované výzvy možné
je, a pokud žalovaný tuto povinnost nesplní, je sankcionován neunesením břemene
tvrzení, což je v souladu s civilně procesní teorií. Jinak by kvalifikovaná výzva ani
neměla hlubšího smyslu a pro potřeby právní úpravy by postačovala výzva klasická.

K. Hamuľáková

111

však výslovně činí rozdíl mezi povinností tvrzení a

povinností důkazní, neboť slovním spojením „případně označil důkazy“ v ustanovení
§ 114b odst. 1 o. s. ř. zákon výslovně povinnost k označení důkazů neukládá. 112
„V žádném případě nelze po žalovaném požadovat, aby svá tvrzení, v případě, že neguje
tvrzení žalobce, také podložil důkazy. Je – li z vyjádření žalovaného zcela zřejmé, že

110
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Hamuľáková, K., Koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 2010,
76 s.
Hamuľáková, K., Koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 2010,
77 s.
Na druhou stranu však žalovanému ukládá povinnost připojit listinné důkazy, jichž se dovolává.
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s tvrzením žalobce nesouhlasí, tj. že jeho nárok neuznává, nelze vydat rozsudek pro
uznání, protože žalovaný neoznačil ve vyjádření žádné důkazy.“113

Rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21. Cdo 2520/2004 ze
dne 17. května 2005 bylo judikováno, že v případě, že žalovaný ve svém vyjádření
ke kvalifikované výzvě uvede pouze námitky procesní povahy, není tím splněna jeho
povinnost vyjádřit se k žalobě a vylíčit skutečnosti, na nichž staví svoji obranu.
Žalovaný může ve svém písemném vyjádření uplatnit rovněž námitky procesní povahy,
avšak neobsahuje – li jeho vyjádření vedle procesních námitek i námitky, týkající se
věci samé, má to pro žalovaného stejné procesní následky jako kdyby se vůbec
nevyjádřil.

Proti shora uvedenému názoru Nejvyššího soudu České republiky se staví
K. Hamuľáková 114 , která dle mého názoru správně uvádí, že nedostatky procesních
podmínek lze dělit do více skupin, z nichž každá může vyvolávat jiné procesní
následky. V případě, že žalovaný namítá nedostatek procesních podmínek, který je
neodstranitelný (například nedostatek pravomoci soudu) nebo se jej nepodařilo odstranit
(například nezaplacení soudního poplatku nebo nedostatek plné moci, byla – li žaloba
podána zástupcem účastníka), a v případě, že ke shodnému závěru dospěje i soud
samotný115, je nutné řízení zastavit ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. Zastavení
řízení pak má ve smyslu ustanovení § 114b odst. 5 o. s. ř. přednost před vydáním
rozsudku pro uznání.

V případě, že žalovaný namítá nedostatek procesních podmínek spočívající
v tom, že kvalifikovanou výzvu ve smyslu ustanovení § 114b o. s. ř. vydal věcně či
místně nepříslušný soud, pak tím došlo k porušení zásady zákonného soudce a
s nevyjádřením žalovaného k takové výzvě by neměly být spojeny žádné právní

113

114
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KŘIVÁČKOVÁ J., HAMUĽÁKOVÁ K., Devět měsíců účinnosti nové právní úpravy koncentrace
v civilním soudním řízení z pohledu praxe. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 12, s. 443.
Hamuľáková, K., Koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 2010,
77 s
Soud ke skutečnosti, zda jsou splněny podmínky řízení, za nichž může být rozhodnuto ve věci samé,
přihlíží ex offo kdykoli v průběhu řízení. V případě, že zjistí neodstranitelný nedostatek podmínek
řízení, řízení zastaví.
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následky. Soud, kterému byla věc následně postoupena nebo o jehož příslušnosti bylo
rozhodnuto, pak dle svého uvážení může vydat novou kvalifikovanou výzvu.

„V případě, že žalovaný namítne pouze nedostatek procesní podmínky, který je
odstranitelný, a soudu se ho podaří odstranit, lze již uvažovat o možném vydání
rozsudku pro uznání, a to i s ohledem na charakter těchto nedostatků (například
nedostatek zastoupení u procesně nezpůsobilého účastníka řízení). Žalovanému musí být
totiž zřejmé, že tyto nepovedou k zastavení řízení, a vyjádření musí tudíž obsahovat i
argumenty týkající se věci samé.“116

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Odo 2165/2004 ze
dne 11. května 2005 uvedl, že je – li v žalobě uplatněno více práv se samostatným
základem, posuzuje soud předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání vůči každému
z těchto práv samostatně a „fikce“ uznání může nastat také vůči každému z nich
samostatně. Další otázkou je, zda, v případě, že se žalovaný vyjádří pouze k části
nároku či k určité výši nároku, může soud vydat částečný či mezitímní rozsudek pro
uznání. Například dle názoru K. Hamuľákové 117 by takovýto postup neměl být
problémem.

Shora bylo podrobně rozebíráno, jak má vypadat obsahově dostačující vyjádření
žalovaného. Pro úplnost výkladu je nutno uvést, že soud má vždy, neshledá – li
vyjádření žalovaného dostatečným, možnost vyzvat žalovaného k opravě či doplnění
podání ve smyslu ustanovení § 43 o. s. ř.118 Pro využití tohoto institutu mluví zachování
rovnosti mezi účastníky řízení, když ustanovení § 43 o. s. ř. je běžně užíváno
v souvislosti s potřebou opravy či doplnění žaloby žalobcem, naopak proti hovoří
skutečnost, že kvalifikovaná výzva je specifickým institutem, sloužícím k urychlení
řízení a další výzva by vedla v řízení ke zbytečným průtahům.
116
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KŘIVÁČKOVÁ J., HAMUĽÁKOVÁ K., Devět měsíců účinnosti nové právní úpravy koncentrace
v civilním soudním řízení z pohledu praxe. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 12, s. 443.
Hamuľáková, K., Koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 2010,
79 s.
Předseda senátu ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 o. s. ř. usnesením vyzve účastníka, aby bylo
opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je
nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je
třeba opravu nebo doplnění provést.
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Nad otázkou se zamýšlejí rovněž J. Křiváčková s K. Hamuľákovou119, které jsou
toho názoru, že soud by měl výzvy k opravě či doplnění využít, neboť zákon tento
postup výslovně nevylučuje, tak jak to činí například u návrhu na vydání předběžného
opatření dle ustanovení § 75a odst. 1 o. s. ř. Pokud by záměrem zákonodárce bylo shora
uvedený postup vyloučit, zřejmě by postupoval stejně jako v uvedeném ustanovení.
„Dalším důvodem pro přijetí tohoto ustanovení je i závažnost následků, které mohou být
spojeny s nedostatečným vyjádřením se žalovaného, a fakt, že soud tuto výzvu užije i
v případě nutnosti opravy či doplnění žaloby nebo vyjádření se na výzvu dle ustanovení
§ 114a o. s. ř., když zákon přitom s nedostatky v žalobě spojuje její pouhé odmítnutí,
které pro žalobce nevytváří překážku věci rozsouzené. Zde lze odkázat na zásadu
rovnosti účastníků řízení a předvídatelnosti soudního postupu.“120

Otázka užití ustanovení § 43 odst. 1 o. s. ř. byla již částečně řešena v nálezu
Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 544/05 ze dne 17. října 2006, kdy
Ústavní soud České republiky označil postup obecných soudů za příliš formalistický
(vyjádření stěžovatelky ve smyslu ustanovení § 114b o. s. ř. bylo posouzeno jako
neúplné a bylo rozhodnuto ve věci samé; stěžovatelka namítala, že jí soud nepoučil o
tom, jak je třeba doplnění provést, když v případě ustanovení § 114b o. s. ř. není postup
podle § 43 o. s. ř. výslovně vyloučen) a napadená rozhodnutí zrušil, neboť shledal
zkrácení stěžovatelky v jejím právu na spravedlivý proces podle článku 36 Listiny
základních práv a svobod. Nejvyšším soudem České republiky pak otázka možnosti
využití postupu ve smyslu § 43 o. s. ř. dosud řešena nebyla, ačkoli k tomu byl již
v rámci dovolání vyzván ve věci sp. zn. 22 Cdo 2646/2005 ze dne 26. června 2006.

Nelze se však zároveň oprostit od negativních následků spojených s neúplnou či
nesrozumitelnou reakcí na kvalifikovanou výzvu, kdy následkem je meritorní
rozhodnutí, a to rozsudek pro uznání. Naopak v případě neúplné či nesrozumitelné
žaloby je negativním následkem odmítnutí žaloby, které je pouze procesním
rozhodnutím a nezakládá překážku věci rozhodnuté. Pro žalobce tak není příliš obtížné,
119
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KŘIVÁČKOVÁ J., HAMUĽÁKOVÁ K., Devět měsíců účinnosti nové právní úpravy koncentrace
v civilním soudním řízení z pohledu praxe. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 12, s. 444.
KŘIVÁČKOVÁ J., HAMUĽÁKOVÁ K., Devět měsíců účinnosti nové právní úpravy koncentrace
v civilním soudním řízení z pohledu praxe. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 12, s. 444.
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v případě negativního následku v podobě odmítnutí žaloby, podat žalobu opětovně.
Z takového důvodu je možné přiklonit se k možnosti využití ustanovení § 43 odst. 1
o. s. ř. a vyzvat žalovaného, aby doplnil své neúplné či nesrozumitelné vyjádření ve
věci.

Argumentem proti takovému postupu však může být skutečnost, že žalovaný
musí být ve výzvě k vyjádření náležitě poučen o tom, co má být jeho obsahem, a to na
rozdíl od žalobce, u kterého poučení před podáním žaloby nepřichází v úvahu.

V případě, že se soud rozhodne využít shora uvedeného institutu a žalovaný na
výzvu soudu své vyjádření neopraví nebo nedoplní, soud by k jeho podání ve smyslu
ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř.121 neměl přihlížet a měl by na základě „fikce“ uznání
nároku žalovaným vydat rozsudek pro uznání.

5.4 Poučovací povinnost soudu ve vztahu ke koncentraci
řízení
5.4.1 Poučovací povinnost soudu dle ustanovení § 118a odst. 1 až 3 o. s. ř.
Poučovací povinnost soudu dle ustanovení § 118a odst. 1 až 3 o. s. ř. v řízení před
soudem prvního stupně
Povinnost soudu poučovat účastníky řízení, že mají ve věci tvrdit skutečnosti
významné pro rozhodnutí a označit důkazy k jejich prokázání je zakotvena v ustanovení
§ 118a o. s. ř. Ustanovení rozlišuje tři základní situace, kdy soud poučuje:
- účastník netvrdí všechny pro rozhodnutí důležité skutečnosti nebo je uvádí neúplně
(ustanovení § 118a odst. 1 o. s. ř.),
- věc je možné posoudit jinak než podle účastníkova právního názoru, a proto účastník
netvrdí všechny pro rozhodnutí důležité skutečnosti nebo je uvádí neúplně
(ustanovení § 118a odst. 2 o. s. ř.),

121

Není-li ve smyslu ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno
nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se
zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo
doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.
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- účastník tvrdí všechny pro rozhodnutí důležité skutečnosti, ale dosud se mu je
nepodařilo prokázat (ustanovení § 118a odst. 3 o. s. ř.).

Před tím, než ukončí dokazování, má soud povinnost účastníkům shora uvedená
poučení poskytnout. V souladu s ustanovením § 99 odst. 1 o. s. ř. soud usiluje o smír
mezi účastníky; při pokusu o smír předseda senátu probere s účastníky věc, upozorní je
na právní úpravu a na stanoviska Nejvyššího soudu České republiky a rozhodnutí
uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek týkajících se věci a podle
okolností případu jim doporučí možnosti smírného vyřešení sporu. Jak vyplývá ze shora
uvedeného ustanovení, soud může činit poučení již na začátku jednání ve věci samé,
aby účastníci věděli, co vše bude třeba tvrdit a prokazovat tak, aby mohli být ve věci
úspěšní.

Další obligatorní poučení účastníků v sobě zahrnuje ustanovení § 119a odst. 1
o. s. ř., kdy před skončením jednání je předseda senátu, s výjimkou věcí uvedených
v ustanovení § 120 odst. 2, účastníky přítomné jednání poučit, že rozhodné skutečnosti
musí uvést a důkazy musí být označeny dříve, než ve věci vyhlásí rozhodnutí, neboť
později uplatněné skutečnosti a důkazy jsou odvolacím důvodem jen za podmínek
uvedených v § 205a o. s. ř. „Před vyhlášením rozsudku soud účastníky poučuje o svém
předběžném náhledu na věc proto, aby jim dal poslední možnost označit další
skutečnosti a důkazy, a vyhnout se tak případné prohře ve sporu. Nesmíme totiž
zapomenout, že po správně uděleném poučení podle ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř.
(jehož součástí je i „hmotněprávní“ poučení dle ustanovení § 118a občanského
soudního řádu), dojde ke koncentraci řízení.“122

Nejvyšší soud České republiky se ve svých rozhodnutích již několikrát zabýval
otázkou, zda a jakým způsobem poučit ve smyslu ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř., resp.
dle ustanovení § 118a o. s. ř., nepřítomného účastníka, tedy účastníka, který se
nedostavil k jednání. Ve svých rozhodnutích pak opakovaně uvedl, že „účastník, který
se nedostavil k jednání a včas nepožádal z důležitého důvodu o odročení jednání tím
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SVOBODA, K., Soud je povinen poučovat. Právní rádce. Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c122098200-soud-je-povinen-poucovat
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sám znemožnil, aby mu soud poskytl poučení podle ustanovení § 118a o. s. ř., jestliže
soud projednal věc v nepřítomnosti takového účastníka v souladu s ustanovením § 101
odst. 3 o. s. ř.“ a „nemohl-li poskytnout nepřítomnému účastníku poučení podle
ustanovení § 118a o. s. ř. proto, že se nedostavil k jednání, není soud oprávněn ani
povinen sdělovat účastníku potřebná poučení jinak a ani není povinen z tohoto důvodu
odročovat jednání.“123.

Ve svém starším rozhodnutí pak Nejvyšší soud České republiky uvedl: „Žalobce
byl řádně předvolán k jednání před soudem prvního stupně, když toto předvolání bylo
řádně doručeno jeho právní zástupkyni. Jestliže se pak žalobce ani jeho právní
zástupkyně k tomuto jednání nedostavili, uzavřel správně odvolací soud, že takové
chování účastníka řízení znamená, že tento účastník ochrany svých procesních práv,
kterou mu § 118a odst. 3 o. s. ř. skýtá, nehodlá využít. Proto je na něj třeba nadále
pohlížet jako na účastníka řádně poučeného ve smyslu tohoto ustanovení, a to se všemi
s tím souvisejícími procesními důsledky.“124

Jedním z odvolacích důvodů ve smyslu ustanovení § 205 odst. 2 o. s. ř. je i
skutečnost, že „řízení je stiženo vadou, která by mohla mít za následek nesprávné
rozhodnutí ve věci“ Takovou vadou je bezpochyby i absence poučení účastníka podle
ustanovení § 118a o. s. ř.

Poučovací povinnost soudu dle ustanovení § 118a odst. 1 až 3 o. s. ř. v odvolacím
řízení
Je však nutno si uvědomit, že to není pouze soud prvního stupně, který poučuje
ve smyslu ustanovení § 118a o. s. ř. „Hmotněprávní poučení je dle ustanovení § 118a
občanského soudního řádu určeno pouze účastníkovi, kterému hrozí (alespoň částečný)
neúspěch ve sporu. Proto vůči účastníkovi, který před soudem prvního stupně uspěl,
není řízení zkoncentrováno. Pokud chce tedy odvolací soud rozsudek změnit ve
prospěch původně neúspěšného odvolatele, musí dát možnost protistraně skutkově a
právně argumentovat. To znamená, že ji musí ve smyslu ustanovení § 118a občanského
123
124
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soudního řádu poučit, v jakém rozsahu a proč hodlá prvostupňový rozsudek změnit, a
vyzvat ji k dotvrzení skutečností a důkazů.“ 125

Absencí poučení původně úspěšného účastníka řízení ze strany odvolacího
soudu se zabýval i Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo
2388/2009 ze dne 30. září 2009.

Odvolací soud zde zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým byla
žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci částku 74.147,- Kč s příslušenstvím a
náhradu nákladů řízení a rozhodl ve věci tak, že žalobu zamítl a uložil žalobci zaplatit
žalovanému náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů. Žalobce se dle názoru
odvolacího soudu mohl, za situace, kdy po odstoupení od smlouvy žalovaná žalobci
dobrovolně neplnila, svého nároku domáhat u soudu žalobou na zaplacení, resp. vrácení
kupní ceny, ovšem oproti vrácení zakoupené věci, tedy předmětného automobilu.
V řízení však bylo prokázáno, že žalobce není schopen tento synallagmatický závazek
splnit, když není schopen splnit svou povinnost k vydání automobilu žalované
(automobil měl být žalobci po vydání prvostupňového rozhodnutí odcizen), a proto
nemůže s žalobou podle ustanovení § 457 občanského zákoníku vůči žalované uspět.

Žalobce pak prostřednictvím svého právního zástupce podal řádně a včas proti
rozhodnutí odvolacího soudu dovolání ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. a)
o. s. ř. a ve spojení s ustanovením § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. (rozhodnutí spočívající
na nesprávném právním posouzení věci). Žalobce argumentoval tak, že žaloba byla
zamítnuta odvolacím soudem z důvodu, že automobil byl odcizen a žalobce tak nemůže
splnit svůj synallagmatický závazek vydat automobil žalované. Žalobce však poukázal
na skutečnost, že automobil mohl být nalezen a vrácen a navíc ani zničení věci, která
má být vydána (jež však v daném případě prokázáno nebylo) není důvodem pro
zamítnutí žaloby. Dále odvolací soud zamítl návrh žalobce zjistit cenu automobilu
znaleckým posudkem a vydat alternativní petit.
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Nejvyšší soud České republiky pak ve svém rozhodnutí použil následující
argumentaci: „Jak vyplývá z obsahu spisu a z odůvodnění písemného vyhotovení
dovoláním napadeného rozsudku odvolacího soudu, odvolací soud v odvolacím řízení
sice v souladu s občanským soudním řádem doplnil dokazování s ohledem na odcizení
předmětného automobilu, k němuž mělo dojít po vydání rozsudku soudu prvního stupně,
a na základě tohoto dokazování dospěl k závěru, že žalobce není schopen
synallagmatický závazek splnit, resp. není schopen splnit svou povinnost k vydání
automobilu žalované, a proto nemůže s žalobou podle § 457 občanského zákoníku vůči
žalovanému uspět. Krajský soud takto učinil, aniž by před vydáním svého rozhodnutí
signalizoval žalobci, že s ohledem na nově nastavší skutkovou situaci je na žalobci,
který setrval na petitorní konstrukci vydání předmětné mobilie oproti zaplacení
žalované částky v rámci synallagmatického plnění na základě tvrzeného právního
vztahu z titulu bezdůvodného obohacení, aby v odvolacím řízení prokázal, že
s uvedeným automobilem disponuje, resp. že jeho vydání žalované oproti zaplacení
žalované částky je existentní. V tomto procesním stadiu odvolacího řízení tedy zjevně
byla navozena situace k aplikaci ustanovení § 118a odst. 3 o.s.ř., jež stanoví, že zjistí-li
předseda senátu v průběhu jednání, že účastník dosud nenavrhl důkazy potřebné
k prokázání všech sporných tvrzení, vyzve jej, aby tyto důkazy označil bez zbytečného
odkladu, a poučí jej o následcích nesplnění této výzvy. Tento závěr o nezbytnosti
aplikace citovaného ustanovení, je přitom ustálený jak judikatorně, tak i doktrinálně, a
je esenciální složkou ústavně garantovaného práva účastníků na spravedlivý proces.
Lze tedy uzavřít, že odvolací soud měl žalobce poučit podle ustanovení § 118a odst. 3
o. s. ř.; jelikož tímto zákonným způsobem nepostupoval, je odvolací řízení zatíženo
popsanou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.“126

Nejvyšší soud České republiky pak rovněž poukázal na svou dřívější judikaturu,
a to např. na rozhodnutí sp. zn. 29 Odo 18/2004 ze dne 18. 1. 2005 v rámci kterého byl
vysloven právní názor, že poučovací povinnost soudu ve smyslu ustanovení § 118a
o. s. ř. je vybudována na objektivním principu, a proto poskytnutí potřebného poučení
není závislé na tom, zda se soud prvního stupně o potřebě poučení vůbec dozvěděl.
Naopak nedostalo – li se účastníku potřebné poučení, ačkoli se tak mělo z objektivního
126

rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 2388/2009 ze dne 30. září 2009
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hlediska stát, došlo tím k porušení procesně právních předpisů, což vždy znamená, že
řízení před soudem prvního stupně je postiženo vadou, a to platí i tehdy, jestliže
poznatky o tom vyšly najevo až v odvolacím řízení.

Dále bylo poukázáno na judikaturu Ústavního soudu České republiky, který
uvedl, že absence poučení ve smyslu § 118a odst. 1 až 3 o. s. ř. tam, kde jí bylo třeba,
zakládá ústavně právní kolizi (nález Ústavního soudu České republiky sp. zn.
III. ÚS 618/04 ze dne 3. března 2005, nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. I.
ÚS 212/2006 ze dne 3. října 2006).
Na rozdíl od ustanovení § 118a odst. 4 o. s. ř.127 platí poučení podle odst. 1 až 3
předmětného ustanovení i pro účastníky zastoupené advokátem nebo notářem.
Povinnost soudu poskytnout účastníku potřebná poučení lze splnit i tím, že budou
poskytnuta jeho zástupci, kterému účastník udělil procesní plnou moc.128

Je vždy třeba mít na paměti, že pokud soud zamítne žalobu z důvodu, že
účastník řízení neunesl příslušná břemena (břemeno tvrzení či břemeno důkazní), aniž
by zároveň soud takovému účastníku (či jak bylo shora uvedeno jeho zástupci
disponujícímu procesní plnou mocí) poskytl potřebná poučení ve smyslu ustanovení
§ 118a odst. 1 a 3 o. s. ř., pak je řízení stiženo vadou, která by mohla mít za následek
nesprávné rozhodnutí ve věci. Závěr soudu o neunesení břemen účastníkem řízení je
tedy správný pouze v tom případě, dostala-li se tomuto účastníku ze strany soudu
potřebná poučení.129

127

128
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při jednání předseda senátu poskytuje účastníkům poučení též o jiných jejich procesních právech a
povinnostech; to neplatí, je-li účastník zastoupen advokátem nebo notářem v rozsahu jeho oprávnění
stanoveného právními přepisy
rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1491/2002 ze dne 20. března 2003
rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1491/2002 ze dne 20. března 2003 a
rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 1069/2003 ze dne 27. července 2005.
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5.4.2 Poučovací povinnost soudu a úvaha nad možností „dodatečné
koncentrace“
K. Svoboda

130

upozorňuje na některé problematické aspekty poučovací

povinnosti soudu dle ustanovení § 118a odst. 1 až 3 o. s. ř. v souvislosti s koncentrací
řízení. Podstatu koncentrace řízení vnímá jako „ustavení skutkového a důkazního
stopstavu k určitému okamžiku řízení, po němž již účastníci nemohou, s výjimkou
zákonných výjimek (§ 118b odst. 1 o. s. ř.), do řízení vnášet další skutková fakta a
důkazy“. K nastolení koncentrace řízení tak dochází v souvislosti se skončením prvního
nebo přípravného jednání.

Problém spatřuje například ve skutečnosti, že soud může ve smyslu ustanovení
§ 114c odst. 3 o. s. ř. nařídit přípravné jednání i tehdy, má – li pochybnosti o tom, zda
jsou splněny podmínky řízení. K tomu může dojít například v případě, že ze žaloby není
zřejmé, zda závazek, jehož plnění se žalobce domáhá, vznikl mezi podnikateli z jejich
podnikatelské činnosti a zda je tedy okresní soud, u něhož byla žaloba podána, věcně
příslušný k projednání této záležitosti ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 písm. r) o. s. ř.
Otázku se nemusí podařit během přípravného jednání vyřešit a soudu nemusí zůstat
prostor věnovat se důvodnosti nároku uplatněného žalobcem a poskytnout stranám
poučení o jeho předběžném skutkovém a právním pohledu na věc ve smyslu ustanovení
§ 118a odst. 1 až 3 o. s. ř.

Pokud budeme vycházet z ustanovení § 114c odst. 5 o. s. ř. by mělo dojít
ke koncentraci sporu i za takovýchto okolností. Většina soudců však dle K. Svobody
zastává názor, že ke koncentraci řízení za takových okolností nedojde. „Aby mohl
nastat efekt koncentrace, soud musí účastníka poučit nejen o formální podstatě
koncentrace, tedy o tom, že k určitému okamžiku řízení dojde k ustavení skutkového a
důkazního stopstavu. Soud je navíc povinen účastníku, jemuž hrozí prohra ve sporu,
sdělit i to, z jakých důvodů mu procesní neúspěch hrozí. Jinak by poučení nebylo
dostatečně konkrétní a byl by popřen smysl koncentrace řízení.“131
130
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K. Svoboda 132 , 133 se ve svých úvahách podrobněji zabývá tímto častým
problémem soudů prvních stupňů, tedy problémem, jak řešit situaci, kdy soud při
přípravném jednání nebo při prvním jednáním ve věci, z důvodu, že jde o věc skutkově
složitou, nestihne s účastníky probrat všechna pro rozhodnutí důležitá hmotněprávní
fakta, a tedy zároveň nestihne účastníky poučit o svém předběžném skutkovém a
právním názoru na projednávanou záležitost ve smyslu ustanovení § 118a odst. 1 až 3
o. s. ř.

Striktně přitom odmítá řešit situaci nařízením přípravného jednání na delší
časový úsek či na vícero dní. Takový postup je sice teoreticky možný, avšak
předpokládá, že soudce má k dispozici řadu volných jednacích termínů. Tak tomu
zpravidla není a soudce okresního soudu si nemůže dovolit s jednacími dny plýtvat,
neboť musí skončit několik desítek věcí měsíčně.

Odmítá rovněž i postup, kdy v případě že soudce nařídí ve věci přípravné
jednání a v jeho průběhu zjistí, že ještě není schopen poskytnout účastníkům poučení o
svém předběžném skutkovém a právním náhledu na projednávanou záležitost, pak
přípravné jednání přeruší. Institut „přerušení jednání“ však občanský soudní řád nezná.
Praxe dovodila, že lze jednání přerušit například za účelem poskytnutí pauzy na oběd,
na toaletu, apod., avšak v jednání je třeba ještě tentýž den pokračovat. I v případech,
kdy bude na příštím jednání pouze vyhlašován rozsudek, musí soud jednání odročit,
nikoli přerušit (srov. ustanovení § 156 odst. 2 o. s. ř.).

„Postup soudu, kterým přeruší (ale fakticky odročí) přípravné jednání, obchází
zákon. Jen výjimečně si lze představit, že soudce ústní jednání přeruší a bude v něm
pokračovat v nejbližším možném termínu. Ale jen z důvodu, které předem naprosto
nemohl předpokládat. Například náhlou nevolnost soudce nebo některé ze stran apod.
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Pouze za takové situace nebude možné pokládat přerušení řízení za obcházení
zákonného režimu koncentrace ve smyslu ustanovení § 118b odst. 1 o. s. ř.“134

Lepším a zároveň zákonným řešením je dle K. Svobody nařídit přípravné
jednání na jediný den s tím, že si soudce ponechá dostatečný časový prostor pro to, aby
mohl s účastníky spornou záležitost projednat (tento prostor si vyčlení na základě
informací, které načerpá z obsahu spisu). „Jestliže soud k okamžiku skončení
přípravného (nebo prvého jednání) nebude mít zcela komplexní přehled o projednávané
záležitosti, poskytne účastníkům svůj předběžný skutkový a právní náhled jen na ty
skutečnosti, které během prvého jednání s účastníky stihl probrat. Ohledně ostatních
dosud sporných záležitostí ke koncentraci řízení nedojde.“135

V této souvislosti K. Svoboda řeší otázku, zda lze řízení tzv. „dodatečně
zkoncentrovat“. Domnívá se, že ano, neboť smyslem úpravy koncentrace, je
zkoncentrovat řízení při nejbližší možné a vhodné příležitosti, nejdříve však se
skončením přípravného nebo prvního jednání. Pokud však taková vhodná příležitost
nastane, s ohledem na zvláštní okolnosti případu, až později, je třeba jí využít a proto je
namístě vykládat ustanovení § 118b a § 114c o. s. ř. tak, že k nastolení skutkového a
důkazního stopstavu může dojít i při některém z následujících jednání, vždy ale až
tehdy, kdy soud může naplnit nejen svou poučovací povinnost o formální podstatě
koncentrace ve smyslu ustanovení § 118b o. s. ř., ale rovněž svou materiální poučovací
povinnost podle ustanovení § 118a odst. 1 až 3 o. s. ř. V případě, že by tomu bylo jinak,
došlo by ke zkoncentrování řízení až v okamžiku vyhlášení rozsudku soudem prvního
stupně ve smyslu ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř., což je dle názoru K. Svobody příliš
pozdě.

V případě, kdy se účastníkům nedostalo ze strany soudu hmotněprávního
poučení, bude platit, že účastníci neuvedli skutečnosti a důkazy významné pro věc „bez
své viny“ ve smyslu ustanovení § 118b odst. 1 o. s. ř. Skutečnosti, které nebyly v rámci
134

135
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přípravného či prvního jednání ve věci projednány, a které jsou mezi účastníky sporné,
soud s účastníky probere při dalším nařízeném ústním jednání, v rámci kterého je
rovněž poučí o svém předběžném skutkovém a právním náhledu na tyto skutečnosti.
Následně poskytne účastníkům lhůtu k přeložení důkazů o těchto skutečnostech a poučí
je, že uplynutím této lhůty dojde k dodatečné koncentraci řízení ohledně shora
uvedených skutečností.
Toto je dle K. Svobody 136 nejvhodnější možné řešení, když účastníci, po
uplynutí soudem stanovené lhůty, již nebudou moci tvrdit, že nemohli označit důkazy
k prokázání předmětné skutečnosti bez své viny dříve, neboť poučení ve smyslu
ustanovení § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř. se jim, byť i dodatečně, dostalo a byla jim
poskytnuta lhůty k reakci na toto poučení. Toto řešení však zároveň předpokládá, že
účastníci budou nejpozději ke skončení přípravného nebo prvního jednání ve věci řádně
poučeni o následcích koncentrace, tedy, že skutečnosti a důkazy podstatné pro
rozhodnutí ve věci samé mohou tvrdit nejpozději do skončení tohoto jednání.
Poučení účastníků o koncentraci řízení je totiž dle K. Svobody137 dvojího typu, a
to poučení formální, kdy soud účastníky poučí o podstatě koncentrace, tedy o tom, že
dochází k navození skutkového a důkazního stoptstavu, a dále poučení materiální, které
je vlastně sdělením předběžného skutkového a právního názoru soudu ve smyslu
ustanovení § 118a odst. 1 až 3 o. s. ř., a kterým teprve dochází ke splnění poučovací
povinnosti soudu.

Pokud má tedy poučení, které koncentraci předchází, dvě roviny, lze totéž říci i
o samotné koncentraci. K formálnímu nastolení koncentrace dojde již v souvislosti
s prvním nebo přípravným jednáním ve věci. Naopak k efektu materiální koncentrace
(která je podle K. Svobody skutečnou koncentrací) může dojít až poté, když účastníci
věcí, co mají tvrdit a prokazovat. Tuto informaci jim soud poskytne až v rámci
hmotněprávního poučení dle ustanovení § 118a odst. 1 až 3 o. s. ř.
136
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Ne všichni shora uvedené řešení K. Svobody považují za vhodné.
K. Hamuľáková 138 například považuje jím navržené řešení za problematické hned ze
dvou důvodů. „Prvním z nich je vůbec otázka možnosti podřazení skutečností a důkazů,
o nichž účastníci v době konání přípravného jednání věděli, pod skutečnosti a důkazy,
které nemohly bez své viny včas uvést. Druhým problémem je K. Svobodou navrhované
dodatečné zkoncentrování soudního řízení, které však zákon neumožňuje, a které by se
již znatelně přibližovalo soudcovské koncentraci řízení.“
K. Hamuľáková 139 uvádí, že jedním z možných řešení je i stanovení lhůty
k doplnění rozhodných skutečností a návrhů, to však pouze tehdy, navrhne – li to
některý z účastníků. Jako nevhodnější se může jevit v souvislosti s přípravním jednáním
jeho odročení. Takovým postupem totiž nedojde k jeho přerušení, ale soud nařídí
přípravné jednání další. To by, s ohledem na právní úpravu koncentrace řízení, která se
zmiňuje pouze o skončení přípravného jednání, nikoli o skončení prvního přípravného
jednání, nemělo činit problémy.

Zákonodárce však shora uvedenou situaci zjevně nepředpokládal, a proto právní
úprava neobsahuje ustanovení o lhůtě k předvolání k dalšímu přípravnému jednání. To
pak znamená zachovat zákonnou dvacetidenní lhůtu k předvolání i k dalším odročeným
přípravným jednání a to mnohdy povede k nadbytečným průtahům řízení.

140

K. Hamuľáková nicméně v souvislosti s odročením přípravného řízení dále uvádí, že,
někteří odborníci, například A. Winterová, se proti možnosti odročení přípravného
jednání, resp. použití ustanovení dotýkajících se jednání nebo s ním spojující právní
účinky, staví.

138

139

140

HAMUĽÁKOVÁ, K., Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení, Praha:
Leges, 2010, s. 89.
HAMUĽÁKOVÁ, K., Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení, Praha:
Leges, 2010, s. 89.
HAMUĽÁKOVÁ, K., Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení, Praha:
Leges, 2010, s. 89.

82

5.4.3 Úvaha o dopadech koncentrace řízení na soud
Dále je možno pojednat o otázce, zda dopadá koncentrace řízení na soud. Soud
je koncentrací řízení rovněž vázán a vlastní důkazní iniciativa ze strany soudu ve
smyslu ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř. je prakticky nemožná. Soud by se měl omezit
toliko na zákonné poučení o hrozícím neúspěchu ve sporu, adresované účastníkovi,
který řádně neplní své břemeno tvrzení a důkazní, nikoli aktivně vyhledávat a provádět
důkazy, které takový účastník nenavrhl, když by se v takovém případě jednalo o důkazy
nepřípustné, k nimž soud nesmí přihlédnout.
K. Svoboda141 zastává názor, že ohledně skutečnosti, která byla prokázána právě
takovým nepřípustným důkazem (kdy si soud důkaz vyžádal a provedl v rozporu se
zákonem), bude koncentrace řízení prolomena, neboť soud, byť nepřípustně, sejmul
z účastníka břemeno jejího prokázání a řízení ohledně této skutečnosti nebylo
zkoncentrováno. „Pokud soud později shledá svůj postup za nesprávný, musí účastníku
poskytnout prostor k tomu, aby se svého nově objeveného důkazního břemene ujal.“142

5.4.4 Účinky koncentrace ve vztahu k nové argumentaci žalovaného
Dalším problémem je například nová argumentace ze strany žalovaného ve
vztahu ke koncentraci řízení, kdy žalovaný po zkoncentrování řízení změní zásadním
způsobem svou skutkovou argumentaci. Žalovaný například již neuvádí jako argument
pro zamítnutí žaloby na vrácení vypůjčené finanční částky, že k půjčce z jeho strany
nikdy nedošlo (neboť žalobci se v řízení podařilo prokázat opak), ale nově uvádí, že již
předmětnou půjčku zaplatil. Existuje názor (jehož zastáncem je například J. Bureš), že
taková obrana žalovaného musí být předmětem dokazování, a to i přestože byla do
řízení vnesena až po jeho zkoncentrování, neboť poučení o hrozícím neúspěchu ve věci
ve smyslu ustanovení § 118a odst. 1 až 3, které bylo provedeno před navozením
koncentrace, se vztahovalo k jiným skutkovým tvrzením a obranám, a proto toto
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poučení a koncentrace, jež byla tímto poučením navozena, se nevztahují na nově
vznesenou skutkovou okolnost.

K. Svoboda však shora nastíněné řešení pokládá za nesprávné. „Nerespektuje
totiž, že smyslem poučení o hrozícím neúspěchu ve sporu je, aby rozhodnutí nebylo
překvapivé. Pokud účastník sám vědomě zamlčí nebo uvede nepravdu o skutečnosti
podstatné pro rozhodnutí ve věci samé a musí si být této okolnosti vědom, nesmí mu být
takový přístup ku prospěchu. Proto nemůže vést k prolomení koncentrace v jeho
prospěch. Tím, že účastník uvede soud v omyl o rozhodujících faktech, porušuje svoji
procesní povinnost danou mu ustanovením § 101 odst. 1 o. s. ř. a musí počítat
s případnou procesní odpovědností za takové konání. Tato odpovědnost se projeví tím,
že se nemůže s úspěchem domáhat vlastní procesní nepoctivosti a tvrdit, že koncentrace
pomíjí, neboť dodatečně vyšla najevo okolnost, kterou on sám zatajil.“ 143 Jinak hodnotí
situaci, kdy účastník tvrdí od počátku určité skutečnosti, k jejichž prokázání rovněž
navrhne důkazy, kterým soud z různých důvodů neuvěří. Při jejich provádění však
vyjde najevo, že v dané záležitosti existují i důkazy jiné (např. nově objevený svědek).
Pak by soud měl návrh na provedení takového důkazního prostředku akceptovat (neboť
nelze účastníku klást k tíži, že nemohl předpokládat důkazní vývoj) s odůvodněním, že
se jedná o skutečnosti a důkazy, které účastník nemohl „bez své viny“ dříve uvést
(§ 118b odst. 1 o. s. ř.).144

5.4.5 Odstoupení účastníků od shodného skutkového tvrzení
Za zamyšlení rovněž stojí problematika odstoupení účastníka od shodného
skutkového tvrzení. Zákon umožňuje, aby soud vycházel ze shodných skutkových
tvrzení účastníků. V souvislosti se zavedením koncentrace řízení se však objevila
otázka, zda účastník může odstoupit od shodného skutkového tvrzení po zkoncentrování
sporu. Například L. Drápal domnívá, že účastník, jemuž takové skutkové tvrzení není
ku prospěchu, od něho může odstoupit kdykoli, neboť povinnost tvrdit a prokazovat
143
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konkrétní skutečnost má vždy jen ta strana sporu, jíž je daná skutečnost ku prospěchu.
Koncentrace řízení pak dopadá jen na účastníka, který má břemeno tvrzení a břemeno
důkazní ohledně té konkrétní skutečnosti. Popření takového tvrzení protistranou může
být tedy učiněno kdykoli, a to i po koncentraci řízení.
K. Svoboda 145 takový názor nepovažuje za korektní, neboť v této souvislosti
vychází z ustanovení § 6 o. s. ř. a ustanovení § 120 odst. 4 o. s. ř., podle nichž jsou
předmětem soudního dokazování jen takové skutečnosti, které jsou mezi účastníky
sporné a v případě, že soud sdělí účastníkům, že z jejich shodných skutkových tvrzení
bude vycházet, přestávají být taková shodná skutková předmětem soudního poznání.
„Účastníka, jemuž je shodné skutkové tvrzení na prospěch, netíží břemeno jeho
prokázání. Tím, že účastník, jemuž shodné skutkové tvrzení není ku prospěchu, takové
shodné skutkové tvrzení uskutečnil, plnil tak svoji procesní povinnost danou mu
ustanovením § 101 odst. 1 písm. a) o. s. ř., tedy povinnost zaujmout stanovisko k faktům,
která jsou významná pro rozhodnutí ve věci a přijal tak i procesní odpovědnost za tento
svůj krok.“ 146

Procesní odpovědnost je pak ještě zostřena zavedením principu koncentrace
řízení do našeho právního řádu. V okamžiku zkoncentrování řízení dochází k vymezení
břemene tvrzení a důkazního břemene. Tato břemena nemohou být později
„svévolnými“ úkony některé ze stran sporu rozšiřována. „V případě, že k okamžiku
koncentrace byla určitá skutečnost předmětem shodných skutkových tvrzení a soud dal
ve smyslu ustanovení § 120 odst. 4 o. s. ř. stranám najevo, že z tohoto skutkového
tvrzení bude vycházet, nedopadá na tuto shodně tvrzenou skutečnost režim důkazních
břemen a postihuje ji výluka z břemene dokazování.“147

K. Svoboda tak zastává názor, že účastník může od původně shodného
skutkového tvrzení odstoupit, ale jen do doby, než nastane koncentrace řízení. Opačný
145
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postup by totiž vedl k popření zavedeného systému koncentrace řízení, kdy by se
žalovaný mohl vyhnout koncentraci tak, že by v době do skončení prvního nebo
přípravného jednání učinil, až na jedinou výjimku, nesporné veškeré žalobcem
uváděném skutečnosti a při následujícím jednání by veškerá svá shodná skutková
tvrzení vzal zpět. Koncentrace řízení je institutem koncipovaným objektivně, a tedy
nesmí být závislá na procesních úkonech některé ze stran sporu. Shoda uvedený názor
pak lze rovněž podpořit argumentem rovnosti stran, kdy není možné, aby v případě
totožné skutečnosti nastal u účastníků okamžik koncentrace této skutečnosti různě.
V případě, že má být koncentrace řízení ve vztahu k určité skutečnosti prolomena, mají
pak právo vznášet nové důkazy ohledně této skutečnosti všichni účastníci řízení. Na této
úvaze je vytvořeno i současné znění ustanovení § 118b odst. 2 o. s. ř., podle něhož,
došlo – li k přistoupení nebo záměně účastníka (ustanovení § 92 odst. 1 nebo odst. 2
o. s. ř.), „stará“ koncentrace pomíjí a k jejímu znovuobnovení dojde až k okamžiku
skončení prvního jednání, jež bylo nařízení po přistoupení nebo záměně účastníka.

5.4.6 Poučovací povinnost soudu o účincích koncentrace řízení, absence
poučení a nedostatečná poučení účastníků řízení ze strany soudu a
právní následky porušení poučovací povinnosti
Poučení účastníků ve vztahu ke koncentraci řízení dle ustanovení § 119a odst. 1
o. s. ř., absence poučení či nedostatečné poučení účastníků řízení a právní následky
V případě, že soud prvního stupně opomene řádně poučit účastníky řízení ve
smyslu ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř., tedy že všechny rozhodné skutečnosti musí
uvést a důkazy musí být označeny dříve, než ve věci vyhlásí rozhodnutí, vzniká zde
takto nepoučeným účastníkům procesní možnost podat odvolání ve smyslu ustanovení
§ 205 odst. 2 písm. c) o. s. ř.148, případně ve smyslu ustanovení § 205 odst. 2 písm. f)
o. s. ř.149
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Významnou skutečností přitom je, že poučení ve smyslu ustanovení § 119a odst.
1 o. s. ř., platí pouze pro účastníky přítomné na jednání.

V této souvislosti je odbornou veřejností často diskutováno, jak je to s následky
absence poučení dle ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř. ve vztahu k zásadě neúplné
apelace, resp. k výjimkám z neúplné apelace ve smyslu ustanovení § 205a o. s. ř. „Na
rozdíl od většiny dalších výjimek z neúplné apelace dle ustanovení § 205a o. s. ř. není
možnost uvádět nové skutečnosti a důkazy výslovně omezena pouze na prokázání
určitých skutečností (jako je tomu například u skutečností a důkazů, jimiž má být
zpochybněna věrohodnost důkazních prostředků, na nichž spočívá rozhodnutí soudu
prvního stupně), ale jde o výjimku generální, dotýkající se jakýchkoli činností a
důkazů.“150

Je otázkou, zda je shora uvedená důkazní volnost v odvolacím řízení omezena
zákonnou koncentrací řízení, kdy řízení bylo koncentrováno ve smyslu ustanovení
§ 114c o. s. ř., § 118b o. ř., resp. § 175 odst. 4 věty první o. s. ř. a poučení dle
ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř. směřuje pouze ke sdělení, že účastníci řízení mohou
uvádět nové skutečnosti a důkazy na základě výjimek, plynoucích ze shora uvedených
zákonných ustanovení. Existují názory, že odvolací důvod dle ustanovení § 205a odst. 1
písm. e) o. s. ř. má za následek, že celé odvolací řízení se bude řídit pravidly úplné
apelace, tedy, že omezení možnosti uvést skutečnosti a nové důkazy se při podání
odvolání vůbec neuplatní.151

Naopak se lze setkat i s názory, že účastníci budou moci uvádět pouze takové
skutečnosti a důkazy, které by bylo možno uvádět po zkoncentrování řízení na základě
výjimek dle ustanovení § 118 odst. 1 o. s. ř., kdy jiný postup by byl v rozporu s platnou
právní úpravou civilního soudního řízení. 152 Pokud soud splní svoji poučovací
povinnost ve vztahu k ustanovení § 114c o. s. ř. a ustanovení § 118b o. s. ř., nikoli však
150
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již poučovací povinnost dle § 119a o. s. ř., mohou účastníci podat odvolání podle
ustanovení § 205 odst. 2 písm. c) a písm. f) o. s. ř. ve spojení s ustanovení § 205a odst. 1
písm. e) o. s. ř., budou však moci, na rozdíl od situace absence poučení dle ustanovení
114c/118b o. s. ř. při současné absenci poučení dle ustanovení § 119a o. s. ř., s ohledem
na obsah poučení dle ustanovení § 119a o. s. ř., uvádět pouze takové skutečnosti a
důkazy, které lze zároveň zařadit mezi výjimky z koncentrace řízení.153

Osobně jsem toho názoru, že v souladu se současnou právní úpravou, kdy řízení
je, v případě řádného poučení ve smyslu ustanovení § 114c o. s. ř., případně, nekonalo –
li se ve věci přípravné jednání, ve smyslu ustanovení § 118b o. s. ř., resp. § 175 odst. 4
věty první o. s. ř., bez dalšího zkoncentrováno ze zákona, pak události, které nastanou
v řízení po tomto okamžiku, tj. i absence poučení ve smyslu ustanovení 119a odst. 1
o. s. ř., nemohou zpětně zmařit shora uvedená poučení a nastolit stav řízení, který tu byl
ještě před nimi, když koncentrace v tomto případě nastala ze zákona, a že odvolací
řízení by se mělo týkat pouze výjimek z těchto ustanovení. To ostatně odpovídá i vývoji
koncentrace řízení v českém civilním procesu, kdy koncentrace řízení ve smyslu 114c
o. s. ř., případně nekonalo – li se ve věci přípravné jednání dle ustanovení § 118b
o. s. ř., resp. § 175 odst. 4 věty první o. s. ř., byla zavedena do občanského soudního
řádu později než poučovací povinnost soudu ve smyslu ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř.

V občanském soudním řádu však není problematika vtahu shora uvedených
ustanovení a ustanovení 119a odst. 1 o. s. ř. blíže rozvedena, a proto je třeba uznat, že
výkladem ustanovení § 205a o. s. ř. dojdeme k závěru, že se v případě absence poučení
dle ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř. jedná o generální výjimku ze zásady neúplné
apelace, a že odvolatel má právo v odvolacím řízení neomezeně uvádět nové skutečnosti
a důkazy.
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Poučení účastníků ve vztahu ke koncentraci řízení dle ustanovení § 114c o. s. ř.,
absence poučení či nedostatečné poučení účastníků řízení a právní následky
Poučovací povinnost soudu v případech, kdy se ve věci konalo přípravné jednání
je výslovně upravena v ustanovení § 114 odst. 5 o. s. ř. Před skončením přípravného
jednání předseda senátu poučí, s výjimkou věcí uvedených v ustanovení 120 odst. 2
o. s. ř., přítomné účastníky o tom, že ke skutečnostem uvedeným a k důkazům
označeným po skončení přípravného jednání, popřípadě po uplynutí lhůty podle
odstavce 4 věty druhé, může být přihlédnuto jen za podmínek uvedených v § 118b odst.
1 o. s. ř.154

Pokud soud řádně nepoučí účastníky řízení ve smyslu ustanovení § 114 odst. 5
o. s. ř., mají tito i po skončení přípravného jednání, popř. po uplynutí soudem stanovené
lhůty, právo uvádět rozhodné skutečnosti a navrhovat důkazy k jejich prokázání.
K takovým skutečnostem a důkazům má soud povinnost přihlédnout, neboť absence
poučení ve smyslu ustanovení § 114 odst. 5 o. s. ř. je výjimkou z koncentrace řízení ve
smyslu ustanovení § 118b odst. 3 o. s. ř.155 V případě, ke shora uvedeným skutečnostem
a důkazům soud nepřihlédl, vniklo by účastníkům řízení právo podat odvolání ve
smyslu ustanovení § 205 odst. 2 písm. b) o. s. ř.156

V případě, že účastníci řízení po skončení přípravného jednání, popř. po skočení
soudem stanovené lhůty, neuvedou žádné nové skutečnosti ani nenavrhnou žádné další
důkazy, odvíjí se řízení dále podle toho, zda se účastníkům dostalo řádného poučení ve
smyslu ustanovení § 119a odst. o. s. ř. či nikoli.

V případě, že soud účastníky řádně poučí ve smyslu ustanovení § 119a odst.
o. s. ř., nemohou tito, i přes absenci poučení o koncentraci řízení dle ustanovení § 114c
odst. 5 o. s. ř., namítat, že se jedná o vadu, která by mohla mít za následek nesprávné
rozhodnutí ve věci dle ustanovení § 205 odst. 2 písm. c) o. s. ř. Jedná se pouze o
154
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procesní vadu, se kterou zákon nespojuje žádné další důsledky, tedy ani možnost podat
v souvislosti s absencí poučení dle ustanovení § 114c odst. 5 o. s. ř. odvolání nebo
aplikovat v takovém případě výjimku z neúplné apelace ve smyslu ustanovení § 205a
o. s. ř.

Naopak, nastane-li situace, že soud následně opomene řádně poučit účastníky
řízení ve smyslu ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř., tedy že všechny rozhodné skutečnosti
musí uvést a důkazy musí být označeny dříve, než ve věci vyhlásí rozhodnutí, mohou
tito podat odvolání ve smyslu ustanovení § 205 odst. 2 písm. c) o. s. ř.157, případně ve
smyslu ustanovení § 205 odst. 2 písm. f) o. s. ř.158

„Vzhledem ke shora uvedenému lze dojít k závěru, že pouhá absence poučení
o koncentraci řízení dle ustanovení § 114c nevyvolává žádné právní následky v oblasti
odvolacího řízení. Ty je schopna vyvolat až v souvislosti s absencí poučovací povinnosti
soudu dle ustanovení § 119a o. s. ř., popř. pokud soud k tvrzeným skutečnostem a
důkazům nepřihlédl, ačkoli k tomu nebyly splněny předpoklady podle ustanovení § 118b
o. s. ř. V případě, že soud opomene účastníky v rámci přípravného jednání poučit o
koncentraci řízení, mohou tito uvádět nové skutečnosti a důkazy až do vyhlášení
rozhodnutí a vadu spočívající v absenci poučení dle ustanovení § 114c odst. 5 o. s. ř.
nelze zhojit dodatečným poučením.“159

Poučení účastníků ve vztahu ke koncentraci řízení dle ustanovení § 118b o. s. ř.,
absence poučení či nedostatečné poučení účastníků řízení a právní následky
„Na rozdíl od právní úpravy koncentrace řízení dle ustanovení § 114c o. s. ř.
zákon v souvislosti s touto koncentrací výslovně neukládá soudu povinnost poučit
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Řízení je postiženo vadou, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, když touto
vadou je myšleno, že účastník řízení nebyl řádně poučen dle ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř.
V řízení dosud zjištěný skutkový stav neobstojí, neboť jsou tu další skutečnosti nebo jiné důkazy,
který nebyly dosud uplatněny. Tyto skutečnosti a důkazy by účastník řízení mohl v odvolání proti
rozsudku nebo usnesení ve věci samé jako odvolací důvod uplatnit právě proto, že nebyl řádně poučen
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účastníky o jejich právech a povinnostech z koncentrace vyplývajících, to však
neznamená, že by tak neměl učinit.“160

Pokud nebyla provedena příprava jednání podle § 114c, mohou účastníci uvést
rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení
prvního jednání, popřípadě do uplynutí lhůty, která byla účastníkům poskytnuta
k doplnění tvrzení o skutečnostech významných pro věc, k podání návrhů na provedení
důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností. K později uvedeným
skutečnostem a označeným důkazům smí soud přihlédnout, jen jde-li o skutečnosti nebo
důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků,
které nastaly po přípravném, a nebylo-li provedeno, po prvním jednání nebo které
účastník nemohl bez své viny včas uvést, jakož i ke skutečnostem nebo důkazům, které
účastníci uvedli poté, co byl některý z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností
podle ustanovení § 118a odst. 1 až 3 o. s. ř.161

„Na rozdíl od právní úpravy koncentrace řízení dle ustanovení § 114c o. s. ř.,
kdy absence poučení soudem vede ze zákona k výjimce z koncentrační zásady
(ustanovení § 118b odst. 3 o. s. ř.), zde takové ustanovení chybí. Vada v postupu soudu
však nemůže být k tíži účastníkům řízení a nelze tudíž dovodit, že pokud zákon výslovně
tuto výjimku z koncentrace řízení dle ustanovení § 118b o. s. ř. neobsahuje, soudem
nepoučení účastníci nemohou uvádět po skočení prvního jednání nové skutečnosti a
důkazy.“ 162

Pokud soud řádně nepoučí účastníky řízení ve smyslu ustanovení § 118b o. s. ř.,
mají tito i po skončení prvního jednání, popř. po uplynutí soudem stanovené lhůty,
právo uvádět rozhodné skutečnosti a navrhovat důkazy k jejich prokázání. K takovým
skutečnostem a důkazům má soud povinnost přihlédnout. V případě, ke shora
uvedeným skutečnostem a důkazům soud nepřihlédl, vniklo by účastníkům řízení právo
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podat odvolání ve smyslu ustanovení § 205 odst. 2 písm. b) o. s. ř. 163, případně též ve
smyslu ustanovení § 205 odst. 2 písm. c) o. s. ř.164

V případě, že účastníci řízení po skončení prvního jednání, popř. po skončení
soudem stanovené lhůty, neuvedou žádné nové skutečnosti ani nenavrhnou žádné další
důkazy, odvíjí se, stejně jako v případě absence poučení ve smyslu ustanovení § 114
odst. 5 o. s. ř., další postup v řízení podle toho, zda se účastníkům dostalo řádného
poučení ve smyslu ustanovení § 119a odst. o. s. ř. či nikoli.

V případě, že soud účastníky řádně poučí ve smyslu ustanovení § 119a odst.
o. s. ř., nemohou tito, i přes absenci poučení o koncentraci řízení dle ustanovení § 118b
o. s. ř., namítat, že se jedná o vadu, která by mohla mít za následek nesprávné
rozhodnutí ve věci dle ustanovení § 205 odst. 2 písm. c) o. s. ř. Jedná se pouze o
procesní vadu, se kterou zákon nespojuje žádné další důsledky, tedy ani možnost podat
v souvislosti s absencí poučení dle ustanovení § 118b o. s. ř. odvolání nebo aplikovat
v takovém případě výjimku z neúplné apelace ve smyslu ustanovení § 205a o. s. ř.

Naopak, nastane-li situace, že soud následně opomene řádně poučit účastníky
řízení ve smyslu ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř., tedy že všechny rozhodné skutečnosti
musí uvést a důkazy musí být označeny dříve, než ve věci vyhlásí rozhodnutí, mohou
tito podat odvolání ve smyslu ustanovení § 205 odst. 2 písm. c) o. s. ř. 165 , případně
rovněž ve smyslu ustanovení § 205 odst. 2 písm. f) o. s. ř.166

Na závěr tedy můžeme shrnout, že v případě, že soud účastníky opomene poučit
o koncentraci řízení dle ustanovení § 114c odst. 5 o. s. ř. či v případě, že se nekonalo
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Soud prvního stupně nepřihlédl k odvolatelem tvrzeným skutečnostem nebo k jím označeným
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který nebyly dosud uplatněny. Tyto skutečnosti a důkazy by účastník řízení mohl v odvolání proti
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přípravné jednání, o koncentraci řízení dle ustanovení § 118b o. s. ř. (přestože zákon o
poučovací povinnosti o koncentraci ke skončení prvního jednání výslovně nehovoří, a
tudíž absenci této poučovací povinnost také nestanovuje jako výjimku z koncentrace,
viz výše) a zároveň splní svou povinnost dle ustanovení § 119a o. s. ř., jedná se sice o
procesní vadu, tato však nemá ve smyslu ustanovení § 205 odst. 2 písm. c) o. s. ř. za
následek nesprávné rozhodnutí ve věci.167

Účastníci mohou v takovém případě tvrdit rozhodné skutečnosti a označovat
důkazy až do vyhlášení rozhodnutí (jedná se o výjimku z koncentrace). Pokud soud
k jim tvrzeným skutečnostem a důkazům nepřihlédl, mohou se účastníci odvolat ve
smyslu ustanovení § 205 odst. 2 písm. b) o. s. ř., neboť soud nepřihlédl k jimi tvrzeným
skutečnostem nebo jimi označeným důkazům, ačkoli k tomu nebyly splněny
předpoklady podle ustanovení § 118b o. s. ř., tj. soud k nim měl přihlédnout, neboť se
jedná o výjimku z koncentrace řízení.168

„Pokud soud účastníky opomene poučit o koncentraci řízení ke skončení
přípravného jednání, popř. prvního jednání, a zároveň je nepoučí dle ustanovení § 119a
o. s. ř., budou moci účastníci podat odvolání z důvodu ustanovení § 205 odst. 2 písm. c)
o. s. ř., to však pouze za předpokladu, že uvedená procesní vada mohla mít za následek
nesprávné rozhodnutí ve věci. Účastníkům se v důsledku této procesní vady nabízí
možnost odvolat se současně z důvodu ustanovení § 205 odst. 2 písm. f) a ustanovení
§ 205a odst. 1 písm. e) o. s. ř., což jim umožní v odvolacím řízení uplatnit nové
skutečnosti a důkazy bez omezení.“169

Vady spočívající v nepřihlédnutí k odvolatelem tvrzeným skutečnostem nebo jím
označeným důkazům
V řízení může nastat situace, kdy soud prvního stupně nepřihlédne k účastníkem
tvrzeným skutečnostem nebo k jím označeným důkazům, ačkoli k tomu nebyly splněny
167
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KŘIVÁČKOVÁ J., HAMUĽÁKOVÁ K., Devět měsíců účinnosti nové právní úpravy koncentrace
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předpoklady podle ustanovení § 118b nebo ustanovení § 175 odst. 4 části první věty za
středníkem. Účastník, k jehož tvrzením a důkazům nebylo v důsledku takového
pochybení soudu přihlédnuto, je oprávněn podat odvolání ve smyslu ustanovení § 205
odst. 2 písm. b) o. s. ř.170

Odvolací důvod ve smyslu ustanovení § 205 odst. 2 písm. b) o. s. ř. je pak nutno
odlišovat od odvolacího důvodu ve smyslu ustanovení § 205 odst. 2 písm. d) o. s. ř.171
Oba tyto odvolací důvodu slouží k nápravě vad skutkových, tj. k nápravě nedostatečně
zjištěného skutkového stavu ve věci. Neprovedení důkazu soudem prvního stupně ale
nesouvisí s domnělou koncentrací řízení, nýbrž s úvahou soudce, že provedení
navrženého důkazu by bylo nadbytečné či navržený důkaz je zcela irelevantní.172 Dále
pak rozlišujeme případy, kdy soud prvního stupně přihlédl k účastníky tvrzeným
skutečnostem a jimi navrženým důkazům, ačkoli tomu bránila koncentrace řízení.
Takové pochybení soudu prvního stupně pak může být odvolacím důvodem ve smyslu
ustanovení § 205 odst. 2 písm. c) o. s. ř.173

5.5 Koncentrace řízení a její vliv na změnu žaloby
Změnou žaloby je změna, která se vztahuje k petitu původní žaloby, a to buď
kvantitativní, nebo kvalitativní. Dále jí může v teoretické rovině být i změna tvrzeného
skutkového stavu, a to beze změny petitu, což, jak bude níže uvedeno, je není za
současné právní úpravy možné. Může jí být též změna v právní kvalifikaci na základě
změněného skutkového stavu, nikoli však již pouhá změna právní kvalifikace při
nezměněném vylíčení skutkového stavu a nezměněném žalobním petitu.

V případech, kdy žalovaný v průběhu řízení se souhlasem soudu změní svou
žalobu, bude s tím souviset i potřeba uvádět další skutečnosti a důkazy. Zde zvolil
170
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zákonodárce odlišnou úpravu oproti případům přistoupení a záměny účastníků řízení. Je
– li soudem v souladu s ustanovením § 95 o. s. ř. připuštěna změna žaloby, nejsou tím
účinky koncentrace řízení dotčeny, tzn., žalobce nemůže uvádět žádné nové skutečnosti
a důkazy vztahující se ke změněné žalobě.

Vzhledem ke skutečnosti, že se změnou žaloby je zpravidla spojena potřeba
navrhovat nové skutečnosti a důkazy, hrozí žalobci v případě změny žaloby neunesení
břemene tvrzení a důkazního břemene, ledaže je změna žaloby postavena pouze na
skutečnostech již tvrzených a navržených či na skutečnostech, které lze podřadit pod
výjimky z koncentrace řízení. Takových případů však v praxi není mnoho. Jak uvádí ve
své publikaci K. Hamuľáková, žalobce tak nemá za současné právní úpravy jinou
možnost než vzít žalobu zpět a podat žalobu novou (v případě jím zamýšlené
kvalitativní změny žaloby) nebo podat žalobu další (v případě kvantitativní změny
žaloby).174

Cílem současné úpravy institutu změny žaloby mělo být zamezeno průtahům
v řízení, způsobeným potřebou dalšího dokazování v souvislosti se změnou žaloby. Tato
problematiku však již částečně řeší ustanovení § 95 odst. 2 o. s. ř. předpokládající, že
soud nepřipustí změnu návrhu, jestliže by výsledky dosavadního řízení nemohly být
podkladem pro řízení o změněném návrhu. V takovém případě soud pokračuje v řízení
o původním návrhu po právní moci usnesení.

V souvislosti s návrhem na změnu žaloby nemá soud žádnou zvláštní poučovací
povinnost, týkající se nadále trvající koncentrace řízení. I v případě, že by soud
účastníka, který navrhne změnu žaloby, o následcích této změny poučil, není již
vzhledem k ustanovení § 41a odst. 3 o. s. ř. 175 možnost ze strany tohoto účastníka
změnu žaloby odvolat. Soud však může ve smyslu ustanovení § 95 odst. 2 o. s. ř.
nepřipustit změnu návrhu, jestliže by výsledky dosavadního řízení nemohly být
podkladem pro řízení o změněném návrhu.
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HAMUĽÁKOVÁ, K., Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení, Praha:
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Úkon může být odvolán, jen jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem.
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Je otázkou, proč není vliv změny žaloby na koncentraci řízení upraven stejně,
jako je tomu v případě institutů přistoupení a záměny účastníků řízení, o nichž bude
pojednáno níže. Zavedení takové úpravy však v sobě nese možná rizika v podobě
obcházení institutu koncentrace řízení změnou žaloby a protahování řízení v důsledku
procesní pasivity účastníků řízení při zjišťování skutkového stavu věci.

Zvláštním případem změny žaloby pak je změna skutkového stavu beze změny
petitu. Taková změna není možná, neboť její připuštění by znamenalo zásah do
koncentrace rozhodných skutečností a důkazů a tak v podstatě popíralo zásadu
koncentrace řízení.

5.6 Koncentrace řízení a její vliv na přistoupení a záměnu
účastníků řízení
Přistoupení účastníka do řízení a záměnu účastníků řízení upravuje ustanovení
§ 92 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu. Jedná se o instituty sloužící k odstranění
nedostatku věcné legitimace řízení, a to buď takového, kdy žalobce či žalovaný nejsou
věcně legitimováni samostatně, případně takového, kdy žalobce či žalovaný nejsou
věcně legitimování vůbec. Do již probíhajícího řízení tak vstupuje nový účastník,
přičemž musí být pamatováno na možnost tohoto nově přistoupivšího účastníka uvádět
nové skutečnosti a důkazy.

Shora uvedenou problematiku pak řeší ustanovení § 118a odst. 2 občanského
soudního řádu, které uvádí, že došlo – li k přistoupení dalšího účastníka nebo k záměně
účastníků, nastávají ve vztahu s novými účastníky účinky koncentrace skončením
prvního jednání, které bylo nařízeno po přistoupení nebo záměně účastníka a které se
ve věci konalo. V případě, že k přistoupení nebo záměně účastníků došlo při jednání,
mají tito nově přistoupivší účastníci možnost uvádět nové skutečnosti a důkazy jak do
skončení jednání, při kterém vstoupili do řízení, tak do skončení dalšího nařízeného a
konaného jednání.

96

O skutečnosti, že účinky koncentrace řízení nastávají ve vztahu k novým
účastníkům skončením prvního jednání, které bylo nařízeno po jejich přistoupení nebo
záměně a které se ve věci konalo, musí být účastníci výslovně poučeni v předvolání
k tomuto jednání. Zákon vychází toliko ze situace, kdy se nově přistoupivší účastníci
budou účastnit až dalšího nařízeného jednání. Může se však stát, že k přistoupení či
záměně účastníků dojde v průběhu jednání. V případě, že se soud na tomto jednání
usnesením přistoupení či záměnu účastníků připustí, usnesení bude v průběhu jednání
účastníkům doručeno a tito se vzdají práva na odvolání, může jednání dále pokračovat
již za účasti nových účastníků a v takovém případě by měli být poučeni již při tomto
jednání, nikoli až v rámci předvolání k dalšímu jednání.176

Současně vedle této poučovací povinnosti soudu by však měla být zachována
zásada, že koncentrace nastane až ke skončení dalšího nařízeného a konaného jednání,
neboť po účastnících nelze spravedlivě požadovat, aby splnili povinnosti tvrzení a
důkazní v rámci jednání, do něhož vstoupili, aniž by o tom předem byli náležitě
poučení.177

Přistoupení nebo záměna účastníků jsou instituty způsobující prolomení
koncentrace řízení „ve vztahu s novými účastníky“. Možnost uvádět nové skutečnosti a
důkazy i po zákonem stanoveném limitu se tak týká i původních účastníků řízení, jedná
– li se o skutečnosti a důkazy, které mají relevantní vztah k nově vstoupivším
účastníkům řízení. „Ve vztahu k původním účastníkům řízení se v podstatě jedná o
prolomení či výjimku ze zákonem stanovené koncentrace dle ustanovení § 118b odst. 1.,
resp. § 114c o. s. ř., a zároveň stanovení dalšího časového limitu pro možnost uvádění
nových skutečností a důkazů. I tito původní účastníci samozřejmě musí být o této
možnosti soudem poučeni.“178
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V komentáři
J. Bureš

179

k občanskému

soudnímu

řádu

uvádí

k záměně

účastníků

, že v případě, kdy dosavadní žalobce z řízení vystoupil a na jeho místo

nastoupil žalobce nový či dosavadní žalovaný z řízení vystoupil a na jeho místo
nastoupil žalovaný nový, se účinky koncentrace řízení, které nastaly ke skončení
přípravného jednání nebo dodatečně poskytnuté lhůty, popř. které nastaly ke skončení
prvního jednání nebo dodatečně poskytnuté lhůty, anulují a nastávají nově ke skočení
prvního jednání, které bylo nařízeno po připuštění záměny.

V případě, že účastníci nebudou soudem řádně poučeni o koncentraci nových
skutečností a důkazů pro účastníky nově vstoupivší, případně o prolomení koncentrace
pro původní účastníky ve vztahu k nově vstoupivším účastníkům, neplatí omezení
koncentrace řízení a účastníci mohou uvádět nové skutečnosti a důkazy až do vyhlášení
rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř.

Výjimky z koncentrace řízení neplatí pro změnu v osobách účastníků řízení,
tedy univerzální sukcesi dle ustanovení § 107 o. s. ř. či singulární sukcesi dle ustanovení
§ 107a o. s. ř. Zákon pro tyto případy výslovně v ustanovení § 107 odst. 4 o. s. ř.
stanoví, že noví účastníci musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jejich nástupu do
řízení.

5.7 Zásada koncentrace řízení v odvolacím řízení a
uplatnění principu neúplné apelace v odvolacím řízení
V procení teorii rozlišujeme tzv. opravné systémy, kterými rozumíme obecné
vymezení principů ovládajících opravné řízení. Proto se někdy hovoří o apelačním,
kasačním nebo revizním principu opravného řízení.180 V naší platné právní úpravě je na
zásadách apelačního opravného systému vybudováno odvolání. Apelační (resp.
odvolací) opravný systém umožňuje přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně jak
po stránce skutkové, tak i po stránce právní, účastník řízení může tedy rozhodnutí
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napadat a žádat jeho přezkoumání pro skutkové i právní vady. Odvolací soud pak může
napadené rozhodnutí změnit, potvrdit nebo zrušit. Apelační systém tak je co do rozsahu
přezkoumání soudního rozhodnutí nejširším a pro účastníka řízení nejvýhodnějším
opravným systémem.

V rámci apelačního opravného systému lze pak rozlišovat systém úplné a rovněž
systém neúplné apelace. Systém úplné apelace dává odvolacímu soudu možnost
přihlížet při svém rozhodování k takovým skutečnostem a důkazům, které nebyly
uvedeny v řízení před soudem prvního stupně. Jedná se o tzv. nové skutečnosti a
důkazy, novoty nebo nova. Naopak v systému neúplné apelace není odvolacímu soudu
umožněno k těmto novým skutečnostem a důkazům přihlížet a použít je jako podklad
pro své rozhodnutí.

„Neúplná apelace je logickým promítnutím prvků koncentrace řízení,
uplatněných v řízení před soudem prvního stupně. Jedná se o systém, který klade na
účastníky zvýšené nároky, neboť tito jsou povinní skutečnosti a důkazy, na kterých staví
svou žalobu, respektive obranu, velmi dobře připravit, a to pod sankcí ztráty procesu.
Opačný systém (úplné apelace), na kterém byla založena úprava odvolání před
1. lednem 2001, je naopak systémem velmi benevolentním pro účastníky, který jim
dovoluje uplatnit významné skutečnosti a důkazy až v odvolacím řízení, což sebou nese
protahování řízení (někdy úmyslné) a zvýšené náklady řízení. Systém úplné apelace je
však v našem právu zachován pro nesporná a některá jiná (např. vykonávací) řízení.“181

Systém neúplné apelace v odvolacím řízení byl do českého civilního procesu
zaveden zákonem č. 30/2000 Sb., tzv. „velkou novelou“ občanského soudního řádu.
Vycházelo se přitom ze zásady, že účastníci mají tvrdit skutečnosti a navrhovat důkazy
k jejich prokázání zásadně před soudem prvního stupně.

Předseda senátu měl vždy účastníky řízení ve smyslu ustanovení § 119a o. s. ř.
poučit, že mají uvést všechny rozhodné skutečnosti a označit důkazy dříve, než vyhlásí
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ve věci rozhodnutí, a že k později uplatněným skutečnostem a důkazům bude přihlíženo
jen za podmínek uvedených v ustanovení § 205a o. s. ř. Důvodová zpráva k zákonu
č. 30/2000 Sb. tak považovala poučení ve smyslu ustanovení § 119a o. s. ř. za
poskytnutí poslední možnosti účastníkům navrhovat v řízení před soudem prvního
stupně nové skutečnosti a důkazy. Platila zde přitom výjimka pro řízení vedená dle
ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř.

„I přesto, že zákonem č. 30/2000 Sb. byly do občanského soudního řádu
zavedeny i další prvky koncentrace v podobě kvalifikované výzvy a především
koncentrace dle ustanovení § 118b o. s. ř. a soudcovské koncentrace dle ustanovení
§ 118c o. s. ř., jednalo se v případě ustanovení § 119a o. s. ř., z důvodu jeho široké
působnosti na rozdíl od výše zmíněných koncentrací, o institut velmi podstatný,
významným způsobem umožňující urychlení řízení.“182

Po nabytí účinnosti zákona č. 7/2009 Sb., tzv. souhrnné novely, ustanovení
§ 119a o. s. ř. ztratilo částečně na významu. Přesto v současné době nadále slouží jako
tzv. „souhrnné“ poučení účastníků řízení, kdy mohou uplatnit v řízení před soudem
prvního stupně nové skutečnosti a důkazy, které jim ze zákona musí být řádně
poskytnuto vždy, a které v sobě zahrnuje i možné výjimky z koncentrace řízení ve
smyslu ustanovení § 114c o. s. ř. a ustanovení § 118b o. s. ř.

Poučení ve smyslu ustanovení § 119a o. s. ř. musí být dostatečně určité a
vzhledem k jeho významu (absence poučení ve smyslu ustanovení § 119a o. s. ř. je
odvolacím důvodem ve smyslu ustanovení § 205 odst. 2 písm. c) o. s. ř.183, případně ve
smyslu ustanovení § 205 odst. 2 písm. f) o. s. ř. 184 ) by mělo být pokud možno
zaprotokolováno včetně případných reakcí účastníků na toto poučení. Judikatura se
ustálila na tom, že poučovací povinnost se vztahuje pouze na přítomné účastníky, resp.
182
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jejich zástupce. V případě, že účastníci na posledním jednání nebyli přítomni, soud
nemusí dostát své poučovací povinnosti, a v případě, že nepřítomný účastník podá
odvolání, nemůže uplatnit nové skutečnosti a důkazy ve smyslu ustanovení § 205a odst.
1 písm. e) o. s. ř., ledaže by soud v rozporu s ustanovením § 101 odst. 3 o. s. ř. jednal
v jeho nepřítomnosti.185 Poučovací povinnost se dále nevztahuje na případy, kdy soud
rozhodl ve věci samé bez nařízení jednání.

Poučení je účastníkům poskytováno před skončením jednání, které předchází
vyhlášení rozhodnutí, tj. na konci jednání po provedeném dokazování a závěrečných
řečech účastníků. Pokud bude odročeno jednání za účelem vyhlášení rozsudku, pak je
nutno účastníky poučit o povinnosti uvést všechny rozhodné skutečnosti a označit
důkazy k jejich prokázání nejpozději do před skončením jednání, na kterém byla věc
projednána, nikoli před skončením jednání, které je nařízeno pouze k vyhlášení
rozsudku (srov. ustanovení § 156 odst. 2 o. s. ř.).

Zákon výslovně neupravuje otázku, co se stane v případě, že se účastníci dostaví
na jednání odročené za účelem vyhlášení rozsudku a chtějí uplatnit nové skutečnosti a
důkazy. K. Hamuľaková186 zastává názor, že rozsudek se ve smyslu znění ustanovení
§ 156 odst. 2 o. s. ř. vyhlašuje ihned po skončení jednání, které rozsudku předcházelo.
Není-li to možné, soud k vyhlášení rozsudku odročí jednání nejdéle na dobu deseti
kalendářních

dnů.

Soud

tedy

vyhlašuje

v souladu

se

zákonem

rozhodnutí

v bezprostřední návaznosti na předchozí jednání a v takovém případě se jedná o tzv.
jiný soudní rok, a není-li to možné nebo tak soud neučiní, pak v souladu se zákonem
musí jednání odročit. Pokud tedy nepůjde o jiný soudní rok, ale o jednání v pravém
slova smyslu, mají účastníci právo uvádět nové skutečnosti a důkazy.

K obdobnému názoru se přiklonil i Nejvyšší soud České republiky ve svém
rozhodnutí spisové značky 26 Odo 1196/2000 ze dne 25. května 2005, když uvedl, že
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shledá-li soud k tomu patřičný důvod, může i u jednání, v rámci něhož chtěl původně
pouze vyhlásit rozhodnutí, provádět dokazování. Procesní práva účastníků tím nejsou
zkrácena v případě, že mají možnost být přítomni u prováděného dokazování a k takto
provedeným důkazům se vyjádřit. Rovněž by účastníkům mělo být zachováno právo se
opětovně vyjádřit ke skutkové a právní stránce věci.

Nejvyšší soud České republiky vyšel při své argumentaci mimo jiné z názoru, že
rozhodnutí podle ustanovení § 156 odst. 2 o. s. ř. je ze své povahy usnesením, jímž se
upravuje vedení řízení a soud jím proto není ve smyslu ustanovení § 170 odst. 2 o. s. ř.
vázán. V případě, že účastníci budou v takto odročeném jednání uvádět nové
skutečnosti a důkazy, pak by měl soud účastníkům rovněž zopakovat poučení ve smyslu
ustanovení § 119a o. s. ř.

Další otázkou je, jakým způsobem by měl soud postupovat, pokud by se mu
k takto odročenému jednání dostavil dosud nepoučený účastník, který však zároveň
žádné další skutečnosti a důkazy nenavrhuje. Vzhledem ke skutečnosti, že i odročené
jednání je jednáním, musí být dle mého názoru takový účastník podle ustanovení § 119a
o. s. ř. poučen.
Situace je však dle názoru K. Hamuľákové 187 o to problematičtější, když
stávající výkladová praxe ustanovení § 156 odst. 2 o. s. ř. je taková, že pokud bylo
jednání odročeno za účelem vyhlášení rozsudku, nemusí již být účastníku na takovém
jednání nepřítomnému doručováno předvolání k odročenému jednání. Tato praxe je
však v rozporu se zásadou rovnosti účastníků řízení a situace by buď měla být řešena
tak, aby napříště usnesení o předvolání k jednání bylo nutné doručit i nepřítomnému
účastníku, případně aby bylo zákonem stanoveno, že v rámci jednání odročeného za
účelem vyhlášení rozhodnutí již není možno uvádět nové skutečnosti a důkazy.

V našem právním řádu zůstává nadále zachován systém úplné apelace pro odvolání
proti rozhodnutí v níže uvedených typech řízení:
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- odvolání proti rozhodnutím vydaným dle ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř.,
- odvolání proti rozhodnutím vydaným v řízení o výkon rozhodnutí,
- odvolání proti rozsudku pro uznání a pro zmeškání,
- odvolání proti usnesením procesní povahy, jimiž se nerozhoduje ve věci samé.

V ostatních případech platí, že nové skutečnosti a důkazy, které nebyly
uplatněny před soudem prvního stupně, jsou u odvolání proti rozsudku nebo usnesení ve
věci samé odvolacím důvodem jen za podmínek ustanovení § 205a odst. 1 o. s. ř.188

„Skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost důkazních
prostředků, představují nejen výjimku z koncentrace řízení dle § 119a o. s. ř., ale i
výjimku z koncentrace řízení ke skončení přípravného jednání, popř. prvního jednání ve
věci (§ 118b o. s. ř.).“189

Omezení uvádět nové skutečnosti a důkazy neplatní pouze pro odvolatele, když
se ve smyslu ustanovení § 211a o. s. ř. vztahuje na všechny účastníky odvolacího řízení.
Jiní účastníci řízení než odvolatel tak mohou tvrdit nové skutečnosti a důkazy k jejich
prokázání, které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně, za podmínek
uvedených v ustanovení § 205a o. s. ř., případně tehdy, není – li odvolatel omezen
odvolacími důvody ve smyslu ustanovení § 205a odst. 1 o. s. ř.

188
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5.8 Prolomení zásady koncentrace řízení – výjimky z účinků
zásady koncentrace řízení
Výjimky z koncentrace řízení jsou upraveny v ustanovení § 118b o. s. ř. Za
splnění zákonných výjimek lze uvádět nové skutečnosti a důkazy i po skončení
přípravného jednání, popřípadě po skončení prvního jednání ve věci, nejpozději však do
vyhlášení rozhodnutí, tak jak to stanoví ustanovení § 119a o. s. ř..

Zákonnými výjimkami jsou v tomto případě (i) uplatnění nových skutečností a
důkazů, pokud jimi má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních
prostředků, (ii) skutečnosti a důkazy, které nastaly po přípravném, a nebylo-li
provedeno, po prvním jednání, (iii) uplatnění nových skutečností a důkazů, které
účastník nemohl bez své viny včas uvést a (iv) skutečnosti nebo důkazy, které účastníci
uvedli poté, co byl některý z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností podle
§ 118a odst. 1 až 3 o. s. ř. Za zcela specifické výjimky z koncentrace řízení pak můžeme
považovat řízení upravená v ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř. a případy, kdy soud
opomene účastníky poučit o koncentraci řízení.

5.8.1 Uplatnění nových skutečností a důkazů, pokud jimi má být
zpochybněna věrohodnost důkazních prostředků
Vzhledem ke skutečnosti že, a to i přes velký význam tohoto pojmu v případě
uplatnění zákonných výjimek z koncentrace řízení, neexistuje legální definice
„věrohodnosti důkazních prostředků“, je tento pojem vykládán pouze judikaturou.

Názory soudů však v tomto ohledu nejsou jednotné. Judikatura Ústavního
soudu190 České republiky považuje za důkaz, zpochybňující věrohodnost dosavadních
důkazů, jakýkoli důkaz, který je způsobilý skutková zjištění posunout ve prospěch
odvolatele. Jak k tomuto rozhodnutí uvádí K. Svoboda 191 , pokud převezmou obecné
soudy interpretaci naznačenou Ústavním soudem, pak nemá cenu řízení zkoncentrovat.

190
191

IV. ÚS 611/2005 ze dne 8. 2. 2006
SVOBODA K., Koncentrace rozhodnutím soudu ve světle judikatury. Má cenu jí navrhovat?,
Jurisprudence, ročník XVI., číslo 4/2007, 22 s.
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Judikatura Nejvyššího soudu České republiky je v tomhle ohledu trochu jiná,
když Nejvyšší soud obecným soudům pouze ukládá zabývat se tím, zda nový důkaz
úspěšně zpochybnil či nezpochybnil důkazy ostatní. Zpochybnění mohlo spočívat
v prokázání takových skutečností, které vyvrací závěry soudu o tom, že určitý důkazní
prostředek je věrohodný, ale i takových skutečností, které vyvrací závěry soudu o tom,
že určitý důkazní prostředek je nevěrohodný.
Jak však K. Svoboda192 193 ve své publikaci dle mého názoru správně uvádí, již
pouhým „zpochybněním“ důkazu může dojít k významnému posunu ve skutkových
zjištěních. Soud totiž již nemůže k úspěšně zpochybněnému důkazu přihlédnout a o
skutková zjištění z takového důkazu „přichází“. Taková skutečnost zjevně sama o sobě
prolamuje koncentraci řízení, čímž se stranám sporu otevírá znovu možnost navrhovat
jakékoli důkazy k objasnění skutečnosti, která se zpochybněním dříve provedeného
důkazu stala nejistou.194

5.8.2 Uplatnění nových skutečností a důkazů, které nastaly po přípravném,
a nebylo-li provedeno, po prvním jednání
V případě, že nastaly nové skutečnosti a důkazy poté, co bylo nařízeno a
provedeno ve věci přípravné jednání, a nebylo – li ve věci provedeno přípravné jednání,
pak poté co bylo nařízeno a provedeno první jednání, lze k těmto přihlédnout až do
okamžiku vyhlášení rozhodnutí (srov. ustanovení § 119a o. s. ř.).

Pro úplnost uvádím, že ustanovení ve svém původním znění upravovalo pouze
případ, kdy byly uplatňovány skutečnosti a důkazy, které nastaly po přípravném
jednání, když uplatnění skutečností a důkazů, které nastaly po prvním jednání, zde
specificky upraveno nebylo a změna přišla až s účinností novely občanského soudního
řádu provedené zákonem č. 404/2012 Sb. Do této doby bylo přistupováno k analogii,
192

193

194

článek je věnovaný soudcovské koncentraci řízení, nicméně se dá ve světle výjimek aplikovat i na
výjimky z koncentrace dle ustanovení § 114c o. s. ř. a § 118b o. s. ř.
SVOBODA K., Koncentrace rozhodnutím soudu ve světle judikatury. Má cenu jí navrhovat?,
Jurisprudence, ročník XVI., číslo 4/2007, 22 s.
SVOBODA K., Koncentrace rozhodnutím soudu ve světle judikatury. Má cenu jí navrhovat?,
Jurisprudence, ročník XVI., číslo 4/2007, 22 s.
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případně skutečnosti a důkazy, které nastaly po prvním jednání, byly podřazovány pod
výjimku nových skutečností a důkazů, které nemohl účastník řízení včas uvést.

5.8.3 Uplatnění nových skutečností a důkazů, které nemohl účastník řízení
včas uvést
V tomto případě se jedná o skutečnosti a důkazy, které v původním řízení sice
existovaly, ale přesto je nemohl účastník řízení bez své viny včas uvést, např. proto, že
o jejich existenci nevěděl. Účastník řízení tak nezavinil nesplnění povinnosti tvrzení a
povinnosti důkazní. Někteří odborníci pod shora uvedenou výjimku dříve rovněž
podřazovali skutečnosti a důkazy, které nastaly nebo vznikly až po prvním jednání,
přestože tato nebyla zákonem specificky upravena.

Ustanovení § 250d o. s. ř., které upravuje koncentraci řízení ve věcech, o nichž
bylo rozhodnuto jiným orgánem, má svůj specifický okruh výjimek z koncentrace
řízení, avšak na rozdíl od ustanovení § 118b o. s. ř. již dříve zakotvovalo možnost
uplatnit nové skutečnosti a důkazy, které nastaly po prvním jednání. Bohužel
zákonodárce opomenul pro toto řízení upravit jako jednu z výjimek z koncentrace
uplatňování skutečností a důkazů, které nastaly po přípravném jednání. V takovém
případě se opět otevírá prostor pro zákonnou analogii.

5.8.4 Uplatnění nových skutečností a důkazů poté co byl některý
z účastníků vyzván k doplnění rozhodujících skutečností podle
ustanovení § 118a odst. 1 až 3 o. s. ř.
Shora uvedená výjimka z koncentrace řízení se dříve vztahovala pouze na
případy, kdy měl ve smyslu ustanovení § 118a odst. 2 o. s. ř. předseda senátu za to, že
věc je možné po právní stránce posoudit jinak než podle účastníkova právního názoru a
tohoto účastníka následně vyzval k doplnění rozhodujících skutečností.

Postupně se začala odborná veřejnost shodovat na názoru, že by měla být
zakotvena výjimka z koncentrace řízení při jakémkoli poučení o hrozícím neúspěchu,
jež je dodatečně poskytováno na základě ustanovení § 118a odst. 1 až 3 o. s. ř.
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Poučení ze strany soudu, jehož se prohrávajícímu účastníku dostává dle
ustanovení § 118a odst. 1 až 3 o. s. ř. tvoří jediný funkční celek (jediné vzájemně
provázané sdělení), který dost dobře není možné rozčlenit do jednotlivých segmentů, a
proti i následek nepoučení nebo dodatečného poučení (tedy prolomení koncentrace)
musí být z logiky věci jednotný. 195 Novelou občanského soudního řádu provedenou
zákonem č. 404/2012 Sb. pak došlo k upřesnění úpravy koncentrace řízení v tom
smyslu, že se výslovně zakládá výjimka z koncentrace pro uvedení skutečností a důkazů
účastníky, byli – li tito k takovému doplnění vyzváni soudem dle ustanovení § 118a
odst. 1 až 3 o. s. ř.

Z výslovného zákonného znění vyplývá, že vyzve-li soud některého z účastníků
k doplnění rozhodujících skutečností podle ustanovení 118a odst. 1 až 3 o. s. ř., mají
všichni účastníci právo uvádět rozhodující skutečnosti a důkazy kdykoli až do vydání
rozsudku soudu prvního stupně. Gramatickým výkladem tak dojdeme k závěru, že je
nerozhodné, k jakému okamžiku soud účastníka, resp. účastníky vyzve k doplnění
rozhodujících skutečností podle ustanovení 118a odst. 1 až 3 o. s. ř..

Je ovšem otázkou, zda se bude na takové skutečnosti a důkazy vztahovat
koncentrace řízení dle ustanovení § 114c o. s. ř., resp. ustanovení § 118b o. s. ř., vyzveli soud účastníka k doplnění rozhodujících skutečností podle ustanovení 118a odst. 1 až
3 o. s. ř. ještě před skončením přípravného jednání, resp. prvního jednání ve věci.

Patrně se na ně vztahovat bude, neboť ustanovení § 114c o. s. ř. předpokládá, že
soud má právo při přípravném jednání účastníky vyzvat ve smyslu ustanovení § 114c
odst. 3 písm. b) o. s. ř., aby doplnili tvrzení o skutečnostech rozhodných pro věc a
navrhli důkazy k jejich prokázání, přičemž ustanovení § 118a o. s. ř. zde platné
obdobně. Takové procesní povinností jsou účastníci řízení povinni ve smyslu
ustanovení § 114c odst. 4 o. s. ř. splnit nejpozději do skončení přípravného jednání,
popř. do uplynutí lhůty stanovené soudem. Obdobně je to i v případě prvního jednání ve
věci, kdy rovněž v průběhu prvního jednání má soud povinnost poskytnout účastníkům
řízení poučení dle ustanovení § 118a odst. 1 až 3 o. s. ř., přičemž veškeré skutečnosti a
195

takovýto názor zastává například J. Bureš
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důkazy musí účastníci uvést do skončení prvního jednání, popř. do skončení lhůty jim
na tomto jednání soudem poskytnuté.

5.8.5 Řízení upravená v ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř.
V řízení upravených v ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř. se koncentrace řízení
neuplatní vůbec. Tato řízení jsou ovládána zásadou vyšetřovací, tzn., že účastníci zde
nenesou odpovědnost za zjištění skutkového stavu věci. Zásada koncentrace řízení je
tak v těchto typech řízení nadbytečná.

5.8.6 Opomenutí soudu spočívající v nepoučení účastníků řízení o
koncentraci
S opomenutím soudu spočívajícím v nepoučení účastníků řízení o koncentraci se
setkáváme v souvislosti s přistoupením nového účastníka do řízení či záměnou
účastníků řízení (ustanovení § 118b odst. 3 o. s. ř.), či v souvislosti s nepoučením
účastníků řízení o koncentraci řízení dle ustanovení § 114c o. s. ř.

V případě, že soud opomene před skončením přípravného jednání, popř. po
uplynutí lhůty na něm poskytnuté, poučit přítomné účastníky o tom, že ke skutečnostem
uvedeným a důkazům označeným po skončení přípravného jednání, popř. po uplynutí
lhůty na něm poskytnuté, lze přihlížet pouze za podmínek stanovených v ustanovení
§ 118b odst. 1 o. s. ř., dojde k prolomení koncentrace řízení ve smyslu ustanovení
§ 114c o. s. ř. a účastníci mohou v takovém případě uvádět skutečnosti a označovat
důkazy až do okamžiku vyhlášení rozhodnutí soudem prvního stupně, kdy se uplatní
koncentrace řízení dle ustanovení § 119a o. s. ř. Existují však i odborné názory, že
koncentrace řízení může nastat i následně, v případě, že se účastníkům dostane následné
poučení o dodatečné koncentraci řízení.

Zákon neuvádí jako výjimku z koncentrace výslovně případ, kdy soud opomene
účastníky řízení poučit o koncentraci rozhodných skutečností a důkazů do skončení
prvního jednání ve věci, resp. do uplynutí lhůty na něm poskytnuté. Zákon povinnost
soudu poučit o koncentraci řízení dle ustanovení § 118b o. s. ř., a to na rozdíl od
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povinnosti soudu poučit o koncentraci řízení ve smyslu ustanovení § 114c odst. 5
o. s. ř., jednoduše nezná. Zajímavé přitom je, že znění občanského soudního řádu před
novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. takovou poučovací povinnost soudu znalo.

V takovém případě je dle mého názoru možné použít zákonnou analogii
ustanovení § 118b odst. 3 o. s. ř. Následně se pak uplatní koncentrace řízení dle
ustanovení § 119a o. s. ř. a tyto skutečnosti a důkazy bude možné uvádět a navrhovat až
do vyhlášení rozhodnutí soudem prvního stupně. Pokud by soud prvního stupně
k takovým skutečnostem a důkazům nepřihlédl, otevřel by se prostor pro odvolání
s odvolacím důvodem ve smyslu ustanovení § 205 odst. 2 písm. b) o. s. ř., resp. ve
smyslu ustanovení § 205 odst. 2 písm. c) o. s. ř.
Jak správně ve své publikaci uvádí K. Hamuľaková196, do budoucna by bylo
vhodné zakotvit do občasného soudního řádu výjimku pro případy, kdy účastníci nebyli
soudem poučení o koncentraci řízení do skončení prvního jednání a poučovací
povinnost soudu o koncentraci řízení dle ustanovení § 118b o. s. ř. vůbec, a to mimo
jiné i z důvodu, že tato již platí v případě koncentrace řízení ve věcech, o nichž bylo
rozhodnuto jiným orgánem ve smyslu ustanovení § 250d o. s. ř.

5.9 Námitka promlčení v systému koncentrace řízení
Námitka promlčení, ač sama není zařazena mezi výjimky z koncentrace řízení
vyjmenované v ustanovení § 118b o. s. ř., má v civilním soudním řízení specifické
postavení, jež se může dotknout účinků koncentrace řízení. Klíčovou otázkou v daném
případě je, zda může účastník řízení vznést námitku promlčení i po zkoncentrování
řízení, a zda je vůbec námitka promlčení skutkovým tvrzením.

Námitka promlčení je svou povahou právní skutečností, jež spočívá na
objektivním a subjektivním předpokladu. Objektivním předpokladem promlčení je, že
uplynula zákonem předpokládaná promlčecí doba. Tuto skutečnost však musí účastník
196

HAMUĽÁKOVÁ, K., Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení, Praha:
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řízení vždy tvrdit a prokazovat (například předložit soudu písemnost s určitým datem).
Prokázání této skutečnosti tedy plně podléhá režimu koncentrace řízení. Subjektivním
předpokladem promlčení pak je samotné vznesení námitky promlčení účastníkem
řízení. Vznesení námitky promlčení má, na rozdíl od shora uvedeného, povahu právního
hodnocení, a proto nepodléhá koncentraci řízení.

Uplatnění námitky promlčení se nedotýká zásady koncentrace řízení, ale rovněž
ani zásady neúplné apelace. Námitku promlčení tak lze vznést jak v řízení před soudem
prvního stupně, tak v řízení před soudem odvolacím. Nejvyšší soud České republiky ve
svém rozhodnutí sp. zn. 32 Odo 879/2002 ze dne 29. 10. 2003 uvedl, že: „námitku
promlčení vznesenou dlužníkem (povinnou osobou) nelze považovat za uplatnění
skutečností ve smyslu § 119a, § 205a a § 211a o. s. ř.. I když se dlužník námitkou
promlčení dovolává právní skutečnosti, totiž uplynutí promlčecí doby, neuplatňuje
samotnou námitkou promlčení takové skutečnosti, které by byl povinen uvést v rámci své
povinnosti tvrzení, nýbrž uplatňuje pouze své právo dovolat se promlčení. Právo
dlužníka vznést námitku promlčení žádný hmotněprávní ani procesní předpis
nekoncentruje do určitého stádia řízení, přičemž z povahy námitky promlčení, dané
hmotněprávní úpravou (§ 100 odst. 1 obč. zák., § 388 odst. 1 obch. zák.), plyne, že ji lze
uplatnit kdykoli v průběhu řízení až do právní moci rozhodnutí o věci, tedy i v rámci
odvolacího řízení“.

Soud se v režimu neúplné apelace může zabývat námitku promlčení, vznesenou
až v odvolacím řízení, jen, není-li spojena s nepřípustným uplatňováním nových
skutečností a důkazů. „Promlčení nároku je upraveno hmotným právem (zejména
obchodním a občanským zákoníkem), přičemž účastník řízení může vznést námitku
promlčení kdykoli za řízení (až do jeho pravomocného skončení), s tím omezením, že
v režimu tzv. neúplné apelace (o který jde i v této věci) se může odvolací soud zabývat
námitkou promlčení vznesenou až v odvolacím řízení, jen není-li spojena
s nepřípustným uplatňováním nových skutečností a důkazů (§ 205a, § 211a o. s. ř.).“197

197

rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 162/2003 ze dne 21. srpna 2003.
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Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Odo 653/2003 ze
dne 14. 1. 2004 pak soud může námitku promlčení uplatněnou až v odvolacím řízení
shledat důvodnou jen tehdy, „umožňují-li mu skutková tvrzení a důkazy uplatněné před
soudem prvního stupně nebo jinak v tomto stádiu řízení vyšlé najevo posoudit rozhodné
skutečnosti z pohledu hmotně právní úpravy promlčení a přijmout závěr o promlčení
žalobou uplatněného nároku.“

Dalším zajímavým rozhodnutím je rozhodnutí Nejvyššího soudu České
republiky sp. zn. 32 Cdo 4291/2007 ze dne 27. května 2008. Žalovaný v rámci
odvolacího řízení vznesl námitku promlčení. Odvolací soud pak nepřisvědčil tvrzení
žalobkyně o nedůvodnosti žalovaným vznesené námitky promlčení v odvolacím řízení.
Toto tvrzení totiž bylo tvrzením novým, které žalobkyně v řízení před soudem prvního
stupně neuvedla. Odvolací soud by jej tak mohl vzít v úvahu pouze tehdy, pokud by
nebylo spojeno s uplatněním nových skutečností a důkazů.
Žalobkyně pak napadla rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním, neboť
namítala, že námitka promlčení může být přípustná v odvolacím řízení jen tehdy, není-li
spojená s nepřípustným uplatňováním nových skutečností a důkazů na straně obou
účastníků řízení, tj. nejen na straně toho účastníka, který námitku promlčení vznáší.
Jestliže se žalobkyně začne bránit novými tvrzeními, neměl odvolací soud námitku
promlčení připustit, když evidentně k jejímu hmotněprávnímu posouzení bylo třeba
provádět nové důkazy.

Nejvyšší soud České republiky pak svým rozhodnutím potvrdil, že výhrada
dovolatelky (žalobkyně), že námitka promlčení, kterou žalovaný uplatnil v odvolacím
řízení, byla spojena s nepřípustným uplatňováním nových skutečností a důkazů, je
důvodná:

„Systém neúplné apelace má za cíl zvýšit odpovědnost účastníků řízení (tím, že je
vede k tomu, aby všechny rozhodné skutečnosti a potřebné důkazy uplatnili již před
soudem prvního stupně a neponechávali si je až na odvolací řízení) a ve svých
důsledcích zrychlit projednávání sporu a zamezit účelovému jednání účastníků se
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záměrem prodlužovat soudní řízení a oddalovat konečné rozhodnutí soudu. Proto
nemůže být v neprospěch žalobce, který důkazní břemeno nenese ve vztahu k promlčení
práva, vznese-li žalovaný až v průběhu odvolacího řízení námitku promlčení a
z okolností ve spise a skutkových zjištění soudu prvního stupně nevyplývá, že marně
uplynula promlčecí doba. Soud nemůže k námitce vznesené v odvolacím řízení
přihlédnout, nelze-li bez dalších skutečností a důkazů posoudit na uplatnění skutečností
promlčení vylučujících. Dokud totiž námitka promlčení nebyla vznesena, neměla druhá
strana důvod a ostatně ani oprávnění tvrdit skutečnosti, vylučující promlčení a
navrhovat k nim důkazy. Námitka promlčení je bezdůvodná, pokud z obsahu spisu a
skutkových zjištění soudu prvního stupně nelze bez dalších okolností a důkazů posoudit
promlčení práva, tj. že marně uplynula promlčecí doba. Odvolací soud se proto v dané
věci neměl zabývat námitkou promlčení vznesenou až v odvolacím řízení, protože tato
námitka je spojena s nepřípustným uplatňováním nových skutečností a důkazů.“

Z novější judikatury pak můžeme zmínit rozsudek Nejvyššího soudu České
republiky sp. zn. 29 Cdo 1835/2010 ze dne 31. 8. 2011. V odvolacím řízení zde bylo
odvolatelem namítnuto promlčení zástavního práva, avšak z důkazů, které účastníci
(předem poučení dle 118b o. s. ř.) soudu předložili či navrhli, nešlo dovodit, že by
nároky vyplývající z existujícího zástavního práva byly promlčeny, a nové skutečnosti a
důkazy, které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně, nemohly být odvolacím
důvodem ve smyslu § 205a odst. 1 o. s. ř., neboť je nešlo podřadit k výjimkám
uvedeným v tomto ustanovení pod písmeny a) až e). Odvolací soud tak uzavřel, že
z důkazů provedených před soudem prvního stupně promlčení zástavního práva
nevyplývá. Následně Nejvyšší soud České republiky ve shodě s ustálenou judikaturou
vyjádřil níže uvedený názor:

„Jestliže skutkový stav zjištěný v řízení před vznesením námitky promlčení
nevylučuje možnost, že ohledně uplatněného nároku nastala některá ze skutečností, jež
brání uzavřít, že jde o nárok promlčený, např. že došlo k uznání závazku, pak není
důvodná námitka promlčení vznesená v době, kdy již takové skutečnosti nemohou být
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v řízení prověřeny vzhledem k zákonné koncentraci řízení (§ 118b o. s. ř.) nebo
k principům neúplné apelace (§ 205a, § 211a o. s. ř.).“198

Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že v případě, kdy účastník skutkově vymezí a
prokáže uplynutí promlčecí lhůty, jakožto objektivní předpoklad námitky promlčení,
ještě před nastolení koncentrace řízení (režimu neúplné apelace), může pak kdykoli za
řízení vznést námitku promlčení, neboť tato sama o sobě není skutkovým tvrzením, ale
právním hodnocením.

Opačná situace by nastala, kdyby účastník po nastolení koncentrace řízení
vznesl námitku promlčení a teprve tehdy se zároveň snažil prokázat uplynutí promlčení
doby. V takovém případě by pak jistě nebyl úspěšný, neboť by tvrdil novou skutečnost.
Lze tedy shrnout, že námitku promlčení lze po nastolení koncentrace řízení uplatnit
v případě, že není třeba zároveň tvrdit nové skutečnosti a uvádět nové důkazy.

5.10 Zvláštní případy koncentrace řízení – exkurz
Kromě obecné právní úpravy koncentrace řízení obsažené v části třetí
občanského soudního řádu jsou v občanském soudním řádu obsaženy zvláštní případy
koncentrace řízení. Těmto případům bude z důvodu zajištění úplnosti této rigorózní
práce věnován alespoň krátký exkurz. Je třeba zmínit především speciální úpravu
koncentrace řízení v případech, kdy bylo ve věci rozhodnuto směnečným (šekovým)
platebním rozkazem (srov. ustanovení § 175 o. s. ř.), a dále nelze zapomenout na
koncentraci řízení upravenou v části páté občanského soudního řádu, tedy na
koncentraci řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem (srov. ustanovení
§ 244 a násl. o. s. ř.).

K bližšímu výkladu v rámci této kapitoly rigorózní práce byly vybrány právě
dva shora zmiňované případy, neboť v sobě zahrnují poměrně celistvou úpravu
koncentrace řízení, a vytvářejí tak zajímavé příklady zvláštních případů koncentrace

198

rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 1835/2010, ze dne 31.8.2011
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v občanském soudním řádu. V obou případech se pak jedná o řízení ovládaná zásadou
neúplné apelace.

Někdy se setkáváme s odbornými názory, které jako zvláštní případ koncentrace
řízení zmiňují koncentraci, jež nastává k okamžiku vyhlášení rozhodnutí ve smyslu
ustanovení § 119a o. s. ř. O této problematice však již bylo poměrně podrobně
pojednáno v kapitole 5.7 rigorózní práce, a proto již nebude předmětem tohoto výkladu.

V této souvislosti je třeba se rovněž zmínit o případech řízení, která jsou
v odvolacím řízení ovládána zásadou úplné apelace, a která proto mají svou vlastní,
zcela specifickou, právní úpravu. V průběhu řízení před soudem prvního stupně v těchto
řízeních nenastává zákonná koncentrace řízení, a to ani ke konci přípravného či prvního
jednání, které se ve věci konalo, ani k okamžiku vyhlášení rozhodnutí. V odvolacím
řízení se u nich neuplatňuje princip neúplné apelace, tzn. i v této fázi mohou účastníci
řízení tvrdit nové skutečnosti a navrhovat nové důkazy.

Do režimu úplné apelace přitom patří věci, kde odvolání směřuje proti
rozhodnutím vydaným v řízeních uvedených v ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř. (srov.
ustanovení § 205a odst. 2 o. s. ř.), kde odvolání směřuje proti rozsudku pro uznání a
proti rozsudku pro zmeškání (srov. ustanovení § 205b o. s. ř.), kde odvolání směřuje
proti rozhodnutím vydaným v řízení o výkon rozhodnutí (srov. ustanovení § 254 odst. 4,
5, 6 o. s. ř.), kde odvolání směřuje proti usnesení procesní povahy (dovozeno
z ustanovení § 205 odst. 2 o. s. ř., ustanovení § 205a odst. 1 o. s. ř. a ustanovení § 212a
odst. 2 o. s. ř.).

Dále se dle názoru některých odborníků setkáváme s režimem úplné apelace
v odvolání proti rozhodnutím v exekučních věcech, prováděných podle zákona
č. 120/2001 Sb., ve věcech konkursu a vyrovnání podle zákona č. 328/1991 Sb., a dále
ve věcech insolvenčního řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.
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5.10.1 Koncentrace ve směnečném a šekovém rozkazním řízení
Jak již bylo v úvodu této práce pojednáno, nejvýznamnější prvky koncentrace
řízení byly do občanského soudního řádu zavedeny novelou provedenou zákonem
č. 30/2000 Sb. a novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. Zásada koncentrace řízení
však byla součástí občanského soudního řádu již v jeho původním znění z roku 1963, a
to právě v podobě koncentrace ve směnečném (šekovém) rozkazním řízení.

Zkrácené směnečné (šekové) rozkazní řízení je vzhledem ke zvláštní povaze
nároků ze směnek a šeků upraveno v občanském soudním řádu samostatně. Až do
počátku roku 2013 byl ve směnečném (šekovém) řízení kladen důraz především na
rychlé rozhodnutí o nároku ze směnky nebo šeku, čemuž odpovídalo i soustředění
úkonů soudu a účastníků řízení a krátké lhůty pro tyto úkony stanovené. Zkrácené
směnečné (šekové) řízení stálo na principech rychlosti, hospodárnosti a procesní
odpovědnosti účastníka za výsledek sporu.

Zásada koncentrace řízení byla vyjádřena v ustanovení § 175 odst. 1 o. s. ř., kdy
žalovaný musel po vydání směnečného (šekového) platebního rozkazu do tří dnů
zaplatit požadovanou částku a náklady řízení, případně v téže lhůtě uplatnit směnečné
(šekové) námitky, v nichž musel uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá. Při
posuzování platnosti směnečného (šekového) platebního rozkazu pak bylo ve smyslu
ustanovení § 175 odst. 4 o. s. ř. možné přihlížet jen k těm námitkám, které žalovaný
vznesl ve lhůtě tří dnů od jeho doručení.

Takto vyjádřená koncentrační zásada znamená, že v námitkách proti
směnečnému (šekovému) platebnímu rozkazu musí být do tří dnů ode dne doručení
směnečného (šekového) platebního rozkazu uvedeno vše, co žalovaný proti vydanému
platebnímu rozkazu namítá, včetně čehokoli co namítá proti konkrétní směnce (šeku) či
proti žalobcem uplatněné částce. V případě, že žalovaný tyto skutečnosti v námitkách
neuvede, ztratí tím možnost později tyto námitky účinným způsobem vznášet.

Koncentrace směnečného (šekového) rozkazního řízení tak žalovanému
zabraňuje uplatnit v budoucnu takovou obranu, která nebyla již uplatněna ve
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směnečných (šekových) námitkách, umožňuje mu však uvádět nové skutečnosti a
uplatňovat důkazy k obraně, která ve směnečných (šekových) námitkách uplatněna
byla. K těmto závěrům se přiklonil i Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí
sp. zn. 29 Cdo 2270/2007 ze dne 31. 3. 2009 či Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. III.
ÚS 3300/07 ze dne 26. 3. 2009.

Nejvyšší soud České republiky pak ve svém usnesení sp. zn. 29 Odo 1799/2006
ze dne 22. 5. 2008 nebo ve svém rozsudku sp. zn. 29 Cdo 2988/2007 ze dne
26. 11. 2008 dokonce dovodil, že i námitka promlčení podléhá námitkové lhůtě proti
směnečnému (šekovému) platebnímu rozkazu.

Průlom v koncentraci směnečného (šekového) řízení nastal, když Ústavní soud
České republiky Nálezem Pl. ÚS 16/12 ze dne 16. 10. 2012 zrušil třídenní lhůtu pro
podání směnečných námitek. Ke zrušení krátké lhůty došlo za účelem ochrany slabších
smluvních stran, nikoli, že by jí Ústavní soud vnímal jako obecně nepřiměřenou.199

Na případě, kterým se Ústavní soud České republiky zabýval, se projevilo, jak
může být v některých případech třídenní lhůta k uplatnění směnečných (šekových)
námitek nepřiměřeně krátká. Jistá společnost poskytovala v roce 2002 půjčky
v částkách kolem deseti tisíc korun velkému počtu klientů. Součástí smluv byla i
blankosměnka, kterou pak společnost vyplnila a převedla rubopisem na stávajícího
žalobce. V roce 2008 žalobce podal žalobu na zaplacení a soud vydal směnečný
platební rozkaz. Žalovaná měla na tento rozkaz, doručený šest let od poskytnutí půjčky,
kde jako žalobce figurovala neznámá společnost, reagovat do tří dnů a uvést všechny
námitky, které proti směnce má.200

Stěžejní námitkou stěžovatelky, jak ji pro potřeby svého posouzení
z předmětného podání extrahoval Ústavní soud, byla neústavnost dosavadní třídenní
199

OBERTOVÁ, A. Ústavní soud o směnečných námitkách: Tři dny nejsou spravedlivé, osm
zřejmě také ne. Dostupné z: http://www.patria.cz/pravo/2258805/ustavni-soud-osmenecnych-namitkach-tri-dny-nejsou-spravedlive-osm-zrejme-take-ne.html
200
OBERTOVÁ, A. Ústavní soud o směnečných námitkách: Tři dny nejsou spravedlivé, osm
zřejmě také ne. Dostupné z: http://www.patria.cz/pravo/2258805/ustavni-soud-osmenecnych-namitkach-tri-dny-nejsou-spravedlive-osm-zrejme-take-ne.html
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lhůty pro podání námitek proti směnečnému (či šekovému) platebnímu rozkazu, neboť
takto krátká lhůta má zakládat procesní nerovnost stran, čímž odporuje zejména
ustanovení článku 37 odst. 3 Listiny základních práva a svobod.201 Ústavní soud České
republiky tak došel v souvislosti se shora uvedeným případem k závěru, že třídenní
lhůta zavádí mezi dlužníky a věřiteli „neakceptovatelnou nerovnost“ a předmětné
ustanovení zákona s účinností ode dne 30. 4. 2013 zrušil.

Odlišné stanovisko přitom vznesli dva soudci jež vyjádřili obavu, že prodloužení
lhůty k podání námitek nemusí docílit požadovaného efektu, tedy ochrany slabších stran
před nekalými praktikami, a naopak může vést k posunu v podstatě směnečného práva.
Je třeba si v této souvislosti položit klíčovou otázku, jakým způsobem může a má
žalovaný delší lhůtu ke svému prospěchu využít, resp. jak může delší lhůta k podání
směnečných (šekových) námitek, v souladu s typickou přísností směnečného a
šekového práva, přispět ke spravedlivějšímu a ústavně konformnějšímu procesu.

Ve světle shora uvedeného je třeba si uvědomit, že směnečné a šekové právo
není omezeno pouze koncentrací skutkových tvrzení směřujících k obraně žalovaného,
nastolenou v souvislosti s uplynutím lhůty pro podání směnečných (šekových) námitek
proti platebnímu rozkazu, ale rovněž i klasickou směnečnou přísností, jejíž základy
vychází z hmotněprávní úpravy v zákoně směnečném a šekovém. Pro toho, kdo je
zavázán směnkou k peněžitému plnění, se příliš nezmění a změnit ani nemůže. Vše, co
dělá směnku směnkou, zůstává. 202 Ve většině případů tak i nadále zůstává jedinou
možnou obranou žalovaného zpochybnění pravosti podpisu v návaznosti na vyslovený
závěr soudem ustanoveného znalce z oboru písmoznalectví.

201

202

BUDÍKOVÁ, J., PAVLÍK L., Štafeta Ústavního soudu a zákonodárce v dalším kole závodu
o ochranu procesně slabších stran. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/stafetaustavniho-soudu-a-zakonodarce-v-dalsim-kole-zavodu-o-ochranu-procesne-slabsich-stran87978.html
BUDÍKOVÁ, J., PAVLÍK L., Štafeta Ústavního soudu a zákonodárce v dalším kole závodu
o ochranu procesně slabších stran. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/stafetaustavniho-soudu-a-zakonodarce-v-dalsim-kole-zavodu-o-ochranu-procesne-slabsich-stran87978.html
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V mezidobí nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu vyhlášená ve
Sbírce zákonů dne 27. listopadu 2012 a provedená zákonem č. 404/2012 Sb., která lhůtu
pro podání směnečných (šekových) námitek prodloužila na osm dnů. Další zajímavou
paralelou přitom je, že Senát Ústavního soudu postoupil dne 2. května 2012 návrh
navrhovatelky na zrušení napadeného ustanovení plénu k rozhodnutí a návrh novely
občanského soudního řádu byl dne 18. května 2012 předložen poslancům.

Důvodová zpráva k novele občanského soudního řádu hodnotí dosavadní právní
úpravu jako nedostatečnou, neboť „se nejedná o pracovní, nýbrž kalendářní dny, je-li
dlužníkovi směnečný nebo šekový platební rozkaz doručen kupříkladu v pátek, námitky
musí být vyhotoveny a odeslány soudu již v pondělí“, a dodává, že „Z výše uvedeného
vyplývá, že lhůta na podání těchto námitek je velice krátká, a to i s ohledem na
skutečnost, že řada žalovaných musí v této situaci vyhledat odbornou právní pomoc.“
Proto bylo dle názoru zákonodárce žádoucí tuto lhůtu změnit na osmidenní, jelikož
„v této prodloužené lhůtě může žalovaný na směnečný (šekový) platební rozkaz
efektivněji zareagovat.“203

V rámci směnečného (šekového) platebního rozkazu by soud měl napříště
žalovanému uložit, aby ve smyslu ustanovení § 175 odst. 1 o. s. ř. zaplatil do osmi dnů
požadovanou částku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal námitky, v nichž musí
uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá. V případě osmidenní lhůty platí, stejně
jako u lhůty třídenní, že žalovaný musí uvést vše co proti směnečnému (šekovému)
platebnímu rozkazu namítá s tím, že později nebude moci vznášet žádné nové skutkové
námitky. Ale ani tato osmidenní lhůta není v souladu se zněním shora uvedeného nálezu
Ústavního soudu dobou, kterou by bylo možno považovat za dostatečně dlouhou.204
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BUDÍKOVÁ, J., PAVLÍK L., Štafeta Ústavního soudu a zákonodárce v dalším kole závodu
o ochranu procesně slabších stran. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/stafetaustavniho-soudu-a-zakonodarce-v-dalsim-kole-zavodu-o-ochranu-procesne-slabsich-stran87978.html
OBERTOVÁ, A. Ústavní soud o směnečných námitkách: Tři dny nejsou spravedlivé, osm
zřejmě také ne. Dostupné z: http://www.patria.cz/pravo/2258805/ustavni-soud-osmenecnych-namitkach-tri-dny-nejsou-spravedlive-osm-zrejme-take-ne.html
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Proto paralelně vedle shora uvedeného v měsíci lednu 2013 schválil Senát návrh
zákona o obětech trestných činů, jehož součástí byla i novela občanského soudního
řádu, jež prodlužuje lhůtu pro podání směnečných (šekových) námitek až na patnáct
dní.

„Zmiňovaný judikát Ústavního soudu totiž podle všeho zákonodárce znervózněl
natolik, že si přestal být jistý svou předchozí úvahou o dostatečnosti osmidenní lhůty
pro podání námitek a hodlá novelizovat novelizované ustanovení tak, že inkriminovanou
lhůtu pro jistotu ještě jednou prodlouží, tentokrát na 15 dnů. Uvedená změna se jako
přílepek (změnový návrh č. 31) stala součástí návrhu zákona o obětech trestných činů
v rámci sněmovního tisku č. 617, k jehož projednání má dojít na 49. schůzi Poslanecké
sněmovny od 4. prosince letošního roku. Plánovaná účinnost od 1. května 2013 tak
zcela koresponduje s účinností derogace dle výroku Ústavního soudu v nálezu. Pro
případ, že by změna legislativním procesem z jakéhokoli důvodu neprošla dostatečně
rychle, obsahuje návrh v § 53 novely přechodné ustavení zakotvující možnost podat
námitky proti směnečnému (šekovému) platebnímu rozkazu, který byl vydán v období
mezi 1. květnem 2013 a nabytím účinnosti této novely v nové 15 denní lhůtě.“205

Další významnou skutečností pak je, že schválenou novelou zákona o
spotřebitelském úvěru č. 43/2013 Sb. došlo s účinností od 25. února 2013 k zákazu
zajištění pohledávek ze spotřebitelských úvěrů směnkou nebo šekem. Ustanovení § 18
zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů tak
napříště uvádí, že ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru nelze použít směnku
nebo šek a věřitel se zprostředkovatelem odpovídají společně a nerozdílně spotřebiteli
za škodu způsobenou porušením této povinnosti.

Rovněž ke splnění nebo zajištění splnění povinnosti vyplývající ze smlouvy, ve
které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, nelze použít směnku nebo
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BUDÍKOVÁ, J., PAVLÍK L., Štafeta Ústavního soudu a zákonodárce v dalším kole závodu
o ochranu procesně slabších stran. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/stafetaustavniho-soudu-a-zakonodarce-v-dalsim-kole-zavodu-o-ochranu-procesne-slabsich-stran87978.html
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šek. Za škodu způsobenou porušením této povinnosti odpovídá spotřebiteli
zprostředkovatel.

Shora byly shrnuty poslední nejvýznamnější změny v oblasti koncentrace
ve směnečném a šekovém zkráceném rozkazním řízení. Co přinese tato nová právní
úprava do budoucna, a zda se ukáže jako fungující a efektivní, když napříště bude
žalovaný mít možnost reagovat na směnečný (šekový) platební rozkaz v delší lhůtě než
jsou tři kalendářní dny a tím mu bude poskytnut širší prostor k přípravě námitek proti
směnečnému (šekovému) platebnímu rozkazu ukáže až čas.

5.10.2 Koncentrace dle části páté občanského soudního řádu
Přijetím zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, došlo s účinností
od 1. 1. 2003 k přesunutí úpravy správního soudnictví do samostatného právního
předpisu. Zákonem č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím soudního řádu správního, došlo v této souvislosti k zakotvení přezkumu
rozhodnutí správních orgánů v soukromoprávních věcech do páté části občanského
soudního řádu.

V rámci shora uvedené „reformy správního soudnictví“ pak byla především
zdůrazňována existence dualismu práva a jeho rozdělení na veřejné a soukromé. Ve
věcech soukromého práva, tedy ve věcech obchodních, občanských, rodinných a
pracovních, které byly pravomocně rozhodnuty správními orgány, se mohou účastníci
dotčení na svých právech domáhat projednání věci před soudem v občanském soudním
řízení.

To se týká právě páté části občanského soudního řádu, jež v sobě odráží zájem
společnosti na vyřešení sporu či jiné právní věci, která již dříve byla pravomocně
rozhodnuta správním orgánem a nyní je projednávána a rozhodována soudem.

Koncentrace řízení podle části páté občanského soudního řádu je upravena
v ustanovení § 250d o. s. ř. a představuje jakousi obdobu koncentrace řízení dle
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ustanovení § 118b o. s. ř. Můžeme zde přesto oproti úpravě koncentrace v ustanovení
§ 118b o. s. ř. najít určité rozdíly.

Účastníci řízení mohou ve smyslu ustanovení § 250d odst. 1 o. s. ř. uvést
rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání nejpozději do
skončení přípravného jednání, popřípadě do uplynutí lhůty, která jim byla poskytnuta
k doplnění tvrzení o skutečnostech významných pro věc, k podání návrhů na provedení
důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností (§ 114c) nebo, nebyla-li nařízena
a provedena tato příprava jednání, do skončení prvního jednání, které se v řízení před
soudem konalo; k později uvedeným skutečnostem a důkazům se nepřihlíží.

Rozdíl oproti úpravě koncentrace ve smyslu ustanovení § 118b o. s. ř. pak
spočívá v tom, že úprava koncentrace řízení dle ustanovení § 250d o. s. ř. neumožňuje,
v případě prvního jednání ve věci, poskytnout účastníkům řízení ze strany soudu
dodatečnou lhůtu k doplnění skutkových tvrzení, popř. důkazních návrhů. Proč tomu tak
je není zřejmé, a to ani z důvodové zprávy k občanskému soudnímu řádu.

Další rozdíl v úpravě koncentrace řízení můžeme spatřovat v souvislosti
s poučovací povinností soudu o podstatě koncentrace v případech, kdy nebyla nařízena
a provedena příprava jednání. Soud je ve smyslu ustanovení § 250d odst. 2 o. s. ř.
povinen poučit účastníky o podstatě koncentrace nejpozději v předvolání k prvnímu
jednání ve věci. Jak již bylo pojednáno v předchozích kapitolách této práce, ustanovení
§ 118b o. s. ř. obdobnou povinnost nezakotvuje, přestože by tento institut byl jistě
účelný.

V neposlední řadě lze nalézt rozdíl i v samotné textaci výjimek z koncentrace
řízení, když ustanovení § 250d odst. 1 věta druhá o. s. ř. stanoví výjimku z koncentrace
pro „skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených
důkazních prostředků, které nastaly po prvním jednání nebo které účastník nemohl bez
své viny včas uvést.“ Ustanovení § 118b o. s. ř. naopak připouští výjimku pro
„skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených
důkazních prostředků, které nastaly po přípravném, a nebylo-li provedeno, po prvním
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jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést.“ Není přitom zcela jasné,
proč koncentrace dle části páté občanského soudního řádu nezakotvuje jako výjimku
rovněž skutečnosti a důkazy, jimiž má být způsobena věrohodnost provedených
důkazních prostředků, které nastaly po přípravném jednání.

Rozdíl v obou shora uvedených ustanoveních pak byl ještě markantnější před
novelou občanského soudního řádu provedenou zákonem č. 404/2012 Sb., když
dosavadní znění ustanovení § 118b o. s. ř. výslovně umožňovalo výjimku z koncentrace
pouze pro skutečnosti a důkazy, které nastaly po přípravném jednání nebo které
účastník nemohl bez své viny včas uvést. K tomu je nutno dodat, že shora zmiňovaná
novela rozšířila jednu z výjimek koncentrace řízení specifikovanou v ustanovení § 118b
o. s. ř. tak, že soud může napříště přihlédnout i ke skutečnostem nebo důkazům, které
účastníci uvedli poté, co byl některý z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností
podle § 118a odst. 1 až 3 o. s. ř. Naopak stávající úprava koncentrace řízení v páté části
občanského soudního řádu se nadále vztahuje pouze na skutečnosti a důkazy, které
účastníci uvedli poté, co byl některý z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností
podle § 118a odst. 2 o. s. ř. Důvodová zpráva k zákonu č. 404/2012 Sb. přitom opět
nepodává žádný konkrétní výklad proč tomu tak je.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že právní úprava koncentrace řízení v páté části
občanského soudního řádu dosud nebyla harmonizována s obecnou úpravou
koncentrace ve třetí části občanského soudního řádu a mezi ustanoveními zakotvujícími
tuto problematiku v obou částech občanského soudního řádu jsou blíže neodůvodněné
rozdíly. Tato problematika by tedy mohla být předmětem pro zamyšlení a pro možné
úvahy de lege ferenda.

Závěrem je třeba pojednat o tom, že koncentrace řízení podle páté části
občanského soudního řádu dopadá pouze na účastníky řízení samotné, a tudíž se
nedotýká práva správního orgánu vyjádřit se písemně k žalobě ve smyslu ustanovení
§ 250c odst. 2 o. s. ř. V případě, že se však správní orgán vyjádří k podané žalobě až po
uplynutí prvního jednání ve věci, je třeba dát účastníkům řízení prostor na toto
vyjádření správního orgánu reagovat.
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6 Zhodnocení stávající právní úpravy, úvahy de
lege ferenda
V závěru této rigorózní práce, věnované rozboru platné právní úpravy
koncentrace řízení v občanském soudním řádu, bych ráda shrnula problematické
aspekty legislativní úpravy v závislosti na zkušenostech z praxe a pokusila se z těchto
vyvodit určité návrhy de lege ferenda.

Jedním z hlavních problémů je skutečnost, že koncentrace řízení je pevně spjata
s určitým časovým okamžikem v řízení. Jak bylo v předchozích kapitolách vysvětleno,
takovéto pevné časové omezení může svazovat nejen samotné účastníky řízení při
plnění jejich povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní, ale i soud při zjišťování
skutkového stavu. Za takového právního stavu nezřídka dochází k situacím, kdy soud
skutkově složitou záležitost nestihne s účastníky řízení dostatečně probrat v průběhu
přípravného jednání nebo při prvním jednání ve věci a současně jim tak poskytnout svůj
předběžný náhled na projednávanou záležitost, což vede k nedostatečnému poučení dle
ustanovení § 118a odst. 1 až 3 o. s. ř. či dokonce k jeho absenci.

Této problematice byla věnována samostatná kapitola, kde byly uváděny a
hodnoceny návrhy ze strany odborné veřejnosti, jakým způsobem zásadu koncentrace
řízení „obejít“. Bylo hovořeno o možnosti přípravné jednání „přerušit“, resp. ho odročit
na jiný termín a s koncentrací počkat, dokud soud nebude mít ve věci zcela jasno či o
nařízení přípravného jednání na vícero termínů, aby tak soud získal dostatečný časový
prostor za týmž účelem.206 V neposlední řadě bylo zmíněno i pouze částečné poučení či
nepoučení účastníků řízení, což by mohlo v řízení v jejich prospěch navodit zákonnou
výjimku z obecné koncentrace řízení. 207 Velmi si vážím úsilí těchto významných
odborníků najít praktické řešení pro svízelné situace vyvolané v souvislosti s výkladem
a aplikací rozporuplných a nejednoznačných ustanovení, upravujících koncentraci
řízení. Je si však třeba uvědomit, že civilní právo procesní má být nástrojem pro
206
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SVOBODA, K. Pár poznámek k novému režimu koncentrace civilního sporu. Bulletin advokacie,
č. 11/2009, 38 s.
SVOBODA, K. Pár poznámek k novému režimu koncentrace civilního sporu. Bulletin advokacie č.
11/2009, 38 s.
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aplikaci civilního práva hmotného, má být soudu vodítkem jak vést řízení a jak v něm
postupovat. Pokud tento svůj účel dostatečně neplní a soud tak nemá jinou možnost než
za účelem snahy o zachování spravedlnosti a rovnosti mezi stranami v řízení, přistoupit
k obcházení či dokonce k porušování tohoto právního předpisu, je třeba uvažovat o jeho
změně, a to nejen v podobě dílčích změn určitých zákonných ustanovení.

V úvodu této práce bylo pojednáno o kolizi práva na projednání věci
v přiměřené době bez zbytečných průtahů s právem na projednání věci, resp. právem
být slyšen. Ačkoli hlavním účelem zásady koncentrace řízení je urychlení řízení, nelze
odhlédnout od skutečnosti, že účelem civilního řízení sporného je především poskytovat
ochranu soukromým subjektivním právům. Koncentrace řízení odmítá uvádění
jakýchkoli dalších tvrzení a důkazních návrhů po pevně stanoveném okamžiku bez
dalšího, ale přitom ne každým takovým pozdním tvrzením nebo důkazním návrhem
musí být řízení automaticky prodlužováno. Řízení by mělo být přece nejen rychlé, ale
především spravedlivé. Přitom například německá právní úprava v této souvislosti
umožňuje odmítnout opožděná tvrzení a důkazy teprve tehdy, když by jejich připuštění
znamenalo prodloužení řízení a opoždění by spočívalo v hrubé nedbalosti.208

S tím souvisí rovněž problém, že ke zkoncentrování řízení dochází ještě před
zahájením dokazování. Koncentrace řízení dle současné právní úpravy nastává
skončením přípravného jednání či prvního jednání ve věci, případně po uplynutí
dodatečně stanovené lhůty. Moje praktická zkušenost je taková, že se soud účastníků při
prvním jednání dotáže, zda tito nedospěli ke smírnému řešení, a v případě, že nikoli,
vyzve je, aby přednesli svá tvrzení a označili důkazy k jejich prokázání. V závěru
jednání pak soud účastníky, resp. jejich právní zástupce, poučí o koncentraci řízení a
jejích následcích. V této souvislosti zpravidla z opatrnosti účastníci požádají o
poskytnutí dodatečné lhůty k doplnění svých tvrzení a k návrhům na provedení
dokazování. Po uplynutí této lhůty je řízení zkoncentrováno a účastníci napjatě
očekávají druhé jednání, kdy soud zahájí dokazování a budou prováděny účastníky
navržené důkazy. Přitom některé provedené důkazy, například svědecké výpovědi,
znalecké posudky, odborná vyjádření, apod., mohou do řízení přinést i určité
208
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124

neočekávané a překvapivé zvraty. Účastníci už přitom nemají možnost na provedené
důkazy pružně reagovat a ovlivnit následný vývoj situace. Někdy lze nalézt pomoc
v podobě některé ze zákonem výslovně předpokládaných výjimek z koncentrace řízení,
ne vždy však na určitou konkrétní situaci taková výjimka dopadá. Zahájení dokazování
po zkoncentrování řízení tak do jisté míry odporuje smyslu břemene tvrzení a břemene
důkazního.

V rámci návrhů pro úpravu institutu koncentrace řízení de lege ferenda,
zastávám následující názor. Koncentrace řízení je z hlediska svého primárního účelu,
tj. urychlení řízení v důsledku vyvolání určitého pocitu odpovědnosti za vedení sporu i
v samotných účastnících řízení, což tyto vede k včasnému plnění svých procesních
povinností, do jisté míry dobře fungujícím institutem. Není tomu tak však vždy a za
všech okolností. V určitých případech je koncentrace řízení pro účastníky nepřiměřeně
tvrdá a nadto stejně nenaplňuje svůj účel. Je proto třeba vždy dát soudci, který řízení
vede, prostor pro zhodnocení okolností konkrétního případu a umožnit mu rozhodnout
se, zda přijme a provede opožděně navržený důkaz. Jak bylo shora uvedeno, ne každé
opožděné tvrzení nebo důkaz musí vést v automaticky k průtahům v řízení a ne vždy je
toto opoždění způsobené nedbalostí ze strany účastníka řízení. Také je třeba si
uvědomit, že mezi účastníky řízení jsou i právně nezastoupení laici, neboť každý má
právo domáhat se svých práv u nezávislého a nestranného soudu. Za situace, kdy naše
právní úprava nezakotvuje povinné právní zastoupení v řízení před soudy prvních
stupňů, musí se takovým účastníkům dostat dostatečného poučení ze strany soudu, které
však vždy nemusí stačit k tomu, aby byl účastníkem, který jde k soudu s tím, že bude
automaticky nastolena spravedlnost, dostatečně pochopen smysl a účel koncentrace
řízení.

Řešením by mohlo být, že soud by měl právo dle vlastního uvážení posoudit
i opožděně navržená tvrzení a důkazy bez ohledu na to, zda by na ně dopadala některá
ze zákonných výjimek z koncentrace. Soud by přitom vycházel jednak ze skutečnosti,
v jaké fázi řízení a za jakých podmínek byly takové návrhy učiněny a jednak ze
skutečnosti, zda provedení navrženého důkazu povede k průtahům v řízení či nikoli.
Inspiraci by nám v tomhle ohledu mohla poskytnout například německá právní úprava,
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kdy má soudce možnost přijmout opožděně navržený důkaz, v případě, že tento nebude
vést k nepřiměřeným průtahům v řízení a nebyl zaviněn hrubou nedbalostí ze strany
účastníka řízení. Pak by samozřejmě měla druhá strana právo, v rámci zachování
rovnosti účastníků řízení, na tento důkaz procesně reagovat, tzn. zaujmout k němu
stanovisko či navrhnout důkaz, kterým budou vyvráceny předchozím důkazem zjištěné
skutečnosti.

Dalším přínosem by bylo znovuobnovení soudcovské koncentrace řízení, a to
v takové podobě, že by soud i bez návrhu účastníků, zejména s ohledem na okolnosti
případu a aktuální procesní situaci v řízení stanovil účastníkům lhůtu pro tvrzení
a navrhování důkazů, přičemž jejím uplynutím by nastaly účinky koncentrace řízení.
Jak vyplynulo z této práce, bylo by to jistě vhodné na počátku řízení ve skutkově
složitých či jinak komplikovaných právních věcech, kdy je soudu již v této fázi řízení
jasné, že dodržení zákonného rámci koncentrace řízení by bylo na úkor zjištění
skutkového stavu. Bylo by tedy na úvaze soudu, zda bude pouze formálním
vykonavatelem procesních norem či, zda, v rámci rozumného a spravedlivého
vypořádání vztahů mezi účastníky, na základě svého uvážení prolomí zákonnou
koncentraci a poskytne účastníkům takovou lhůtu k navržení potřebných důkazů, která
bude dle jeho názoru dostačující pro řádné projednání věci a zajištění práva každého být
slyšen, avšak zároveň nepovede ke zbytečným a nepřiměřeným průtahům v řízení.
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7 Závěr
V současné době již můžeme říci, že zásada koncentrace řízení je nedílnou
součástí českého civilního procesu. Ostatně se nejedná v našem právním řádu o nový
institut, když již v minulosti bylo po účastnících řízení požadováno, aby své nároky
uplatňovali u soudu účelně a v tomu odpovídajících a přiměřených lhůtách.
Připomeňme si v této souvislosti například Civilní řád soudní z roku 1895.

Zásada koncentrace řízení je dle mého názoru funkčním procesním institutem,
jež svou povahou povzbuzuje a donucuje účastníky řízení k procesní aktivitě, a to
minimálně v tom ohledu, že se účastníci snaží soudu poskytnout dostatek skutkových
tvrzení a důkazů k jejich prokázání. Zásada koncentrace řízení v sobě zahrnuje jednak
výchovnou a jednak prevenční funkci. Nejprve ústy zákona varuje, jaké následky může
vyvolat případná pasivita každého jednotlivce při prosazování svých soukromých
subjektivních práv, a že je tedy třeba dbát pečlivě o své zájmy. V případě
nerespektování těchto zákonných pravidel pak již přichází faktické negativní následky,
nejčastěji v podobě neúspěchu účastníka řízení v projednávané věci.

Postupem času se tak nejen v myslích zástupců odborné veřejnosti, ale i
v myslích laických účastníků řízení, usazuje pravidlo, že při případném sporu o naše
soukromé zájmy, nám je poskytnut pouze omezený čas k uvedení rozhodných
skutečností k prokázání našich tvrzení a nesplnění této povinnosti ve stanovené lhůtě
má pro nás nepříznivé důsledky. V účastnících to začíná probouzet určité právní
povědomí a smysl pro povinnost. Přestávají zahrnovat soudy různými nesmyslnými
podáními, a v případě, že se přece potřebují domáhat svých práv a oprávněných zájmů
v občanském soudním řízení, dbají přitom na skutkovou a právní konzistenci svých
podání. Jednotlivci stále častěji již ve fázi před podáním žaloby shromažďují důkazy o
tom, že jim právo svědčí, neboť chtějí obstát v civilním sporu a vyhnout se tak
negativním dopadům zásady koncentrace řízení na jejich osobu.

V této souvislosti připomínám, že v právní praxi advokátů je již naprosto běžnou
záležitostí ještě před podáním žaloby (či převzetí právního zastoupení klienta, jemuž
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byla doručena žaloba) poučit klienta o koncentraci řízení, vyžádat si od něj veškeré mu
známé skutečnosti a důkazy a na jejich základě zhodnotit jeho možnosti na úspěch v
budoucím soudním sporu. Můžeme se proto setkat s názory, že stávající úpravu
koncentrace řízení by bylo vhodné doplnit o povinné právní zastoupení účastníků řízení.
Takové zastoupení by jistě bylo posilou soudní ochraně práv a oprávněných zájmů
účastníků řízení, když by setřelo rozdíly mezi nezastoupenými účastníky řízení, kteří
nemusejí v plném rozsahu chápat význam zásady koncentrace řízení a případné
negativní následky s ní spojené a účastníky zastoupenými či znalými svých procesních
práv a povinností. Tato změna by ovšem byla změnou velice složitou a náročnou,
především zhodnotíme-li případné ekonomické dopady a celkovou náročnost tohoto
institutu.

Pokud si odmyslíme samotnou funkčnost koncentrace řízení, je nutné se zaměřit
rovněž na legislativní kvalitu právní úpravy koncentrace řízení v našem civilním
procesu a zvážit případnou novelizaci dílčích zákonných ustanovení či dokonce
rekodifikaci civilního práva procesního jako celku. Takový požadavek totiž byl již
nejednou vysloven v odborné literatuře. Občanský soudní řád platí již velice dlouhou
dobu a byl novelizován řadou dílčích novel, které vnášely do našeho právního řádu řadu
nových právních institutů a jiné staré a již nepotřebné právní instituty naopak
odstraňovaly. To vedlo postupem času k určité nepřehlednosti tohoto kodexu. Často se
objevují různé problémy při interpretaci jednotlivých procesních institutů a rovněž
s jejich aplikací v praxi. Přitom jen v oblasti koncentrace řízení byla v této práci
zmíněna řada praktických problémů.

Pokud má zásada koncentrace řízení plnit svoji funkci, musí být normy, které ji
upravují, jasně, srozumitelně a přehledně formulované a musí přesně navazovat na
ostatní procesní instituty. Jenom takové normy totiž mohou dostatečně zajistit funkci,
jenž má plnit, a to poskytnout účastníkům řízení dostatečný prostor k ochraně jejich
soukromých subjektivních práv.
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Shrnutí
Hlavním cílem této rigorózní práce je poskytnout ucelený přehled o uplatnění
zásady koncentrace řízení v civilních sporných řízeních. Rigorózní práce popisuje, jak
princip koncentrace řízení obstojí ve světle ústavněprávních zásad, zejména pak práva
na spravedlivý proces a jeho základního atributu, práva každého, aby jeho věc byla
projednána, a to v přiměřené době před nezávislým a nestranným soudem. Rigorózní
práce pojednává o vztahu koncentrace řízení a některých dalších procesních principů a o
jejich vzájemném uplatnění v občanském soudním řízení. Rigorózní práce je dále
zaměřena na vývoj zásady koncentrace řízení a její uplatnění v právních předpisech
platných v minulosti na území České republiky, kdy hlavní pozornost je věnována
novelám občanského soudního řádu provedeným zákonem č. 30/2000 Sb. a zákonem
č. 7/2009 Sb. V průběhu práce pak jsou zmíněny i některé dílčí změny, které přinesla
novela provedená zákonem č. 404/2012 Sb.

Samotné těžiště rigorózní práce je zaměřeno na problematiku zásady
koncentrace řízení v platném a účinném občanském soudním řádu. Práce si při tom také
klade za cíl představit jednotlivá procesní ustanovení, jichž se zásada koncentrace řízení
dotýká a pojednat o problémech spojených s jejich interpretací a aplikací, určit jejich
vzájemný vztah a shrnout je jako celistvý systém, který zásada koncentrace řízení
v našem právním řádu vytváří. V práci jsou podrobněji rozebrána především ustanovení
§ 114a, 114b, 114c, 118a, 118b, 119a a 205a o. s. ř., neboť tato ustanovení občanského
soudního řádu v sobě buď zahrnují prvky koncentrace řízení, případně s uplatněním
koncentrace úzce souvisí. Práce podává dále podrobný výklad o některých dílčích
procesních institutech, jejich vzájemném vztahu a o vlivu zásady koncentrace řízení na
aplikaci těchto procesních institutů občanského soudního řízení a dále pak o procesních
úkonech soudu a účastníků řízení a o procesních lhůtách s tím souvisejících. Rigorózní
práce v souvislosti s uplatněním zásady koncentrace řízení v občanském soudním řízení
přitom nepodává pohled pouze pro „nalézací“ či „prvostupňovou“ fázi občanského
soudního řízení, ale rovněž se zabývá i uplatněním zásady koncentrace řízení v řízení
odvolacím a podává výklad o zásadě neúplné apelace a jejím vztahu ke koncentraci
řízení.
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Předmětem práce je dále poučovací povinnost soudu, kde je vysvětleno, jakým
způsobem lze poskytnout účastníkům řízení potřebná poučení k tomu, aby tito řádně
plnili své procesní povinnosti v podobě uvádění skutkových tvrzení a označování
důkazů k jejich prokázání. Této problematice je věnována samostatná kapitola, ale tato
zasahuje i do ostatních kapitol rigorózní práce, neboť bez řádně poskytnutého poučení
nemůže ze zákona nastat koncentrace řízení, a proto tato problematika úzce souvisí se
všemi ustanoveními, které v sobě zahrnují prvky koncentrace řízení. Další část práce
pak je zaměřena na výjimky z koncentrace řízení, tedy skutečnosti a důkazy, které
koncentrace řízení nepostihuje. V rigorózní práci jsou zmíněny i některé další dílčí
problematiky související s koncentrací řízení, především pak vliv koncentrace řízení na
vznesenou námitku promlčení, na změnu žaloby, přistoupení nebo záměnu účastníků
řízení a v neposlední řadě také uplatnění koncentrace řízení ve zvláštních typech řízení,
kterými jsou především řízení na vydání směnečného (šekového) platebního rozkazu a
řízení upravená v páté části občanského soudního řádu.

Celá práce pak je přitom průběžně doprovázena příslušnou judikaturou českých
soudů a názory a stanovisky odborné veřejnosti na postavení zásady koncentrace řízení
v občanském soudním řízení. V závěru rigorózní práce je uveden podrobnější rozbor
některých procesních institutů souvisejících s koncentrací řízení a jejich uplatnění
v chodu občanského soudního řízení spolu s tím souvisejícími úvahami a návrhy na
úpravu civilního soudního řízení v České republice de lege ferenda.
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Summary
The main objective of this rigorous thesis is to provide a comprehensive
overview of applying the principle of concentration of proceedings in civil adversary
proceedings. The rigorous thesis describes how the principle of concentration of
proceedings stands the test in the light of constitutional principles, particularly the right
to a fair trial and its basic attribute, the right of every person to have their case heard,
within a reasonable period of time and by an independent and impartial court. The
rigorous thesis discusses the relationship between the concentration of proceedings and
some other procedural principles and their mutual application in civil proceedings. The
rigorous thesis further focuses on development of the principle of concentration of
proceedings and its application in legal regulations valid in the territory of the Czech
Republic in the past, with the main attention being paid to the amendments to the Civil
Procedure Code implemented by Act No. 30/2000 Coll. and by Act No. 7/2009 Coll. In
the thesis, some partial changes due to an amendment implemented by Act
No. 404/2012 Coll. were also mentioned.

The focal point of the rigorous thesis is focused on the issue area of the principle
of concentration of proceedings in the applicable and effective Civil Procedure Code.
The thesis also aims to introduce the individual procedural provisions that are subject to
the concentration of proceedings and to discuss the problems associated with their
interpretation and application, to determine their mutual relationship and to summarize
them as a comprehensive system created by the principle of concentration of
proceedings in our legal order. Particularly provisions of Sections 114a, 114b, 114c,
118a, 118b, 119a and 205a of the Civil Procedure Code are discussed in more detail in
the thesis, because these provisions of the Civil Procedure Code either include elements
of the concentration of proceedings, or are closely related to application of the
concentration of proceedings. The thesis then provides a detailed explanation of certain
partial procedural institutes, their mutual relationship and the influence of the principle
of concentration of proceedings on application of these procedural institutes of civil
proceedings, and of procedural acts performed by the court and the parties to the
proceedings and of the associated procedural deadlines. In connection with application
of the principle of concentration of proceedings in civil proceedings, the rigorous thesis
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does not only offer view for the “declaratory“ or “first-instance“ phase of civil
proceedings, it also deals with application of the principle of concentration of
proceedings in appellate proceedings and provides interpretation of the principle of
incomplete appeal and of its relationship with the concentration of proceedings.

The subject of the thesis is also the courts‘ duty to advise where it is explained
how to provide the parties to the proceedings with the necessary advice so that the
parties duly perform their procedural obligations in the form of making allegations of
facts and indicating evidence in order to prove such facts. A separate chapter is
dedicated to this issue area which, however, is mentioned also in other chapters of the
rigorous thesis since, without advice duly provided, the concentration of proceedings
cannot occur by operation of law, which is why this issue area is closely associated with
all provisions including elements of the concentration of proceedings. Another part of
the thesis focuses on exceptions from the concentration of proceedings, i.e. on facts and
evidence not affected by the concentration of proceedings. The rigorous thesis also
mentions some other component issue areas related to the concentration of proceedings,
particularly the influence of the concentration of proceedings on the raised plea of
limitation, on modification of action, on joining by or substitution of the parties to the
proceedings, and, last but not least, application of the concentration of proceedings in
special types of proceedings, particularly in proceedings for issuance of a bill (cheque)
payment order and in proceedings provided for in the part 5 of the Civil Procedure
Code.

The whole thesis is continuously accompanied by relevant case law of the Czech
courts and by the views and opinions of the expert public on the status of the principle
of concentration of proceedings in civil proceedings. The conclusion of the rigorous
thesis includes a more detailed analysis of certain procedural institutes related to the
concentration of proceedings and their application in the course of civil proceedings
together with the associated considerations and proposals for amendment of civil
proceedings in the Czech Republic de lege ferenda.
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Název práce v anglickém jazyce a klíčová slova
Anglický název: Concentration of Proceedings
Klíčová slova (anglicky): concentration of proceedings – qualified demand –
proceedings preparation
Klíčová slova (česky): koncentrace řízení – kvalifikovaná výzva – příprava jednání
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rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Odo 2165/2004 ze dne
11. 5. 2005
rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 2646/2005 ze dne
26. 6. 2006
rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 9 Cmo 109/2003 ze dne 9. 6. 2003
rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 14 Co 95/2003 ze dne 31. 3. 2013
rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 16 Co 53/97 ze dne 21. 2. 1997
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních
zákonů; dále v textu této práce jen „Ústava“
Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny
základních práv a svobod jakou součásti ústavního pořádku České republiky; dále
v textu této práce jen „Listina základních práv a svobod“
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. o sjednání Úmluvy
o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících;
dále v textu práce jen „Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod“
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Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád; dále v textu této práce jen „občanský
soudní řád“, „o. s. ř.“
Zákon č. 151/1950 Sb., zákon směnečný a šekový
Zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého
Zákon č. 113/1935, o soudním řízení v občanských rozepřích právních; dále v textu této
práce jen „civilní řád soudní“, „c. ř. s.“
Zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví
Zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních; dále v textu této práce jen
„občanský soudní řád“
Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního
řádu správního
Zivilprozessordnung
DALŠÍ ZDROJE
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu č. 478 z roku 2008 na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Důvodová zpráva k zákonu č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Důvodová zpráva k zákonu 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Důvodová zpráva k zákonu č. 404/2012 Sb., změna občanského soudního řádu In: ASPI
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR
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